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PREFÁCIO 

 

O planeta terra é vivo! O ano de 2020 ficará marcado na história da humanidade pela 

pandemia que amedrontou todos os continentes. No Brasil, a realidade ganhou palanque diante 

de um cenário com focos de negacionismo à ciência e ao progresso que é trazido por ela de mãos 

dadas. O SARS-CoV-2, vírus causador da famigerada COVID-19, parece ter reacendido no 

mundo todo a chama da ciência que tem percorrido a incansável maratona para fornecer dados 

que sustentam a modus operandi das diversas sociedades. Do correto procedimento de lavar as 

mãos, às recomendações comportamentais, das tecnologias que conectam cientistas no mundo 

todo aos fármacos candidatos a antiviral eficaz, das recomendações do uso de máscara às 

medidas de manutenção da economia em meio à crise, dos cálculos de dispersão populacional às 

propostas da tão esperada vacina. São muitas as nuances que reverberam nesta que é, sem 

dúvidas, a pandemia que marcará esta geração. 

Diante disso, este livro tem como proposta entregar um compilado interdisciplinar em 

forma de capítulos, escritos por pesquisadores brasileiros e registrar em meio à pandemia que 

existe ciência brasileira de qualidade entregue à população por meio de produtos seguros que 

variam entre informações e recomendações que certamente têm mitigado a disseminação do novo 

coronavírus. Esta é a bandeira levantada por quem trabalha nos bastidores e na linha de frente, 

iluminados pela ciência mundial, incluindo o mérito da ciência brasileira. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISE DA AFINIDADE MOLECULAR DO MEDICAMENTO ATAZANAVIR FRENTE À 

PROTEÍNA-CHAVE 3CLPRO DO SARS-COV-2 

ANALYSIS OF THE MOLECULAR AFFINITY OF THE DRUG ATAZANAVIR AGAINST THE KEY PROTEIN 3CLPRO 

OF SARS-COV-2 
 

Joabe Lima Araújo1 

Alice de Oliveira Sousa2 

Lucas Aires de Sousa3 

Gardênia Taveira Santos4 

 
RESUMO: Em Wuhan, China, ocorreu um surto de pneumonia decorrente de infecções por SARS- 
CoV-2, que até o dia 28 de junho de 2020 já infectou cerca de 10.012.244 pessoas, levando 
499.342 a óbito. Diante disso, ainda não existe tratamento para essa doença. Assim, este estudo 
teve como objetivo elucidar a melhor orientação de ajuste de encaixe e afinidade molecular do 
medicamento atazanavir frente à proteína-chave 3CLpro do SARS-CoV-2. O acoplamento foi 
realizado pelo software Autodock Tools. A proteína 3CLpro foi considerada rígida e o atazanavir 
flexível. O algoritmo genético lamarckiano com busca global e pseudo-Solis e Wets com busca 
local foram adotados para este estudo. Foi elucidado forte afinidade do atazanavir ao se ligar à 
proteína 3CLpro, apresentando energia livre de ligação de -6,47 Kcal.mol-1 e constante de inibição 
de 18,2 µM. Mostrando possuir potencial biológico, sendo necessária análise in vitro para elucidar 
sua ação inibitória frente a células do SARS-CoV-2. 
Palavras-chave: SARS-CoV-2, COVID-19, coronavírus, acoplamento molecular, pandemia. 

 

ABSTRACT: In Wuhan, China, there was an outbreak of pneumonia due to SARS-CoV2 
infections, which by June 28, 2020 had already infected about 10,012,244 people, leading to 
499,342 deaths. Therefore, there is still no treatment for this disease. Thus, this study aimed to 
elucidate the best fit adjustment and molecular affinity orientation of the drug atazanavir against the 
key protein 3CLpro from SARS-CoV-2. The coupling was performed using the Autodock Tools 
software. The 3CLpro protein was considered rigid and atazanavir flexible. The Lamarckian genetic 
algorithm with global search and pseudo-Solis and Wets with local search were adopted for this 
study. A strong affinity of atazanavir when binding to the 3CLpro protein was elucidated, presenting 
a free binding energy of -6.47 Kcal.mol-1 and an inhibition constant of 18.2 µM. Showing to have 
biological potential, being necessary an in vitro analysis to elucidate its inhibitory action against 
SARS-CoV-2 cells. 
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus, molecular docking, pandemic. 

 
INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019 em Wuhan, na China, ocorreu um surto de pneumonia aguda 

grave decorrente de infecções pelo novo coronavírus denominado de SARS-CoV-2, que se 

disseminou por todo o mundo (Zhu et al., 2020). Posteriormente em 11 de Março de 2020 a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o problema sanitário como pandemia (Neher et 
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al., 2020). De acordo com o painel do Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas (CCES) 

(https://coronavirus.jhu.edu/map.html) da Universidade Johns Hopkins (UJH), o vírus já infectou 

cerca de 10.012.244 pessoas até o dia 28 de junho de 2020 e, levou a morte de aproximadamente 

499.342 pessoas. 

O SARS-CoV-2 faz parte da espécie de coronavírus WV1 do tipo SARS, um coronavírus 

com 125 nm apresentando-se maior do que os vírus influenza, SARS e MERS. Esta nova cepa 

partilha 79,5% da sequência genética do SARS-CoV e 96,2% de correlação com coronavírus 

específicos em morcegos, apontando uma provável descendência do vírus Rhinolophus (Del & 

Malani, 2020). Os aspectos clínicos e radiológicos comumente encontrados nos pacientes 

infectados são: febre, tosse, dispnéia, mialgia, confusão, cefaléia, inflamação na garganta, 

rinorreia, dor no peito, diarréia, perda do olfato e paladar, náuseas, vômitos e opacidade 

radiológica do pulmão em vidro fosco em casos mais graves (Corman et al., 2019). 

A transmissão pode ocorrer pela proximidade e o contato entre pessoas desprotegidas 

com a presença de secreções ou excreções, principalmente através de gotículas salivares (Del & 

Malani, 2020). A transmissão do COVID-19 através de outros fluidos corporais ainda não foi 

elucidada, entretanto, são tomadas medidas preventivas pelos profissionais da saúde levando em 

consideração o risco de serem infectados ao ter contato desprotegido com sangue, fezes, vômitos 

e urina de pacientes, sendo obrigatório o uso de equipamento de proteção individual (EPI) no 

enfrentamento da doença (Schwartz et al., 2020). 

Até o presente momento, não há tratamentos efetivos para o SARS-CoV-2, sendo 

prioridade para cientistas descobrirem uma alternativa eficaz de tratamento (Pacheco et al., 2020). 

Associado a isso, a técnica de reposicionamento de fármacos se torna atrativo em estudos de 

atividade biológica contra o SARS-CoV-2, por obter resultados preliminares a curto e médio prazo 

(Araújo et al., 2020a). Nas pesquisas efetuadas por Xing et al. (2020) e Beck et al. (2020), foi 

utilizado uma abordagem computacional que buscou identificar medicamentos com potencial 

biológico para tratar o SARS-CoV-2. Dentre os medicamentos recomendados, o atazanavir foi 

apontado como possível alternativa de enfrentamento ao COVID-19. 

Dessa forma, temos como hipótese que o medicamento atazanavir possa apresentar 

afinidade molecular frente à proteína 3-quimotripsina (3CLpro) que é responsável por mediar a 

replicação e transcrição viral do SARS-CoV-2. Assim, este estudo tem como objetivo elucidar a 

melhor orientação de ajuste de encaixe e afinidade molecular do medicamento atazanavir frente à 

proteína-chave 3CLpro do SARS-CoV-2. 

 
METODOLOGIA 

Obtenção da geometria molecular do atazanavir empregando-se de cálculos DFT. 

A estrutura química do atazanavir foi projetada utilizando o software GaussView 5.0 

(Araújo et al., 2020b), gerando as matrizes de coordenadas cartesianas. Após, foi submetido a 

cálculos quânticos pelo software Gaussian 09W (Araújo et al., 2019) utilizando o método DFT e o 

conjunto de bases 6-311++(d,p) de forma a obter a estrutura química tridimensional do 
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medicamento para realização do acoplamento molecular, conforme apresentado no protocolo de 

Araújo et al. (2020c). 

Interação molecular entre o atazanavir e a proteína-chave 3CLpro do SARS-CoV-2 por 

Docking molecular. 

A proteína-alvo 3CLpro foi obtida por meio do banco de dados do Protein Data Bank 

(https://www.rcsb.org/) (Kirchner & Güntert, 2011). Em seguida, foi realizada a remoção de 

moléculas de água, íons e outros resíduos, através do software CHIMERA v.13.1 (Morris et al., 

2008) deixando a estrutura proteica “limpa” e preparada para receber o ligante. O processo de 

acoplamento molecular seguiu o método adotado por Fideles et al. (2020), utilizando o software 

Autodock Tools (ADT) versão 1.5.6. A proteína 3CLpro foi considerada rígida e o atazanavir foi 

considerado flexível. O algoritmo genético lamarckiano (LGA) com busca global e pseudo-Solis e 

Wets com busca local foram adotados para este docking, sendo realizadas 100 execuções 

independentes na simulação (Ramos et al., 2012). Os demais parâmetros de encaixe molecular 

foram definidos com valores padrão. A análise de interação molecular focou na efetividade do 

encaixe do medicamento a proteína-alvo, sendo elucidado a região ativa da proteína 3CLpro e os 

tipos de ligações formada com o medicamento atazanavir. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O atazanavir apresentou potencial biológico frente ao SARS-CoV-2. Um vírus de RNA de 

sentido positivo e cadeia simples, tendo genoma semelhante à de outros β-coronavírus (Chen, Liu 

& Guo, 2020). Possuindo 89,10% de similaridade nucleotídica com genes do SARS-CoV (Wu et 

al., 2020). Normalmente, após a transcrição do genoma é produzido polipeptídeo de ∼800 kDa, 

este polipeptídeo é fundamental no processo de produção de novas proteínas, sendo dependente 

das proteases do tipo papaína (PLpro) e 3-quimotripsina (3CLpro) que realizam a mediação do 

processamento proteolítico. O 3CLpro cliva a poliproteína em 11 locais distintos para serem 

produzidas novas proteínas não estruturais que são essenciais no processo de replicação viral 

(Anand et al., 2003). Deste modo, sua inibição impediria a replicação viral do SARS-CoV-2 no 

organismo, onde podemos observar forte afinidade molecular do medicamento atazanavir ao se 

ligar com a proteína 3CLpro, apresentando energia livre de ligação de -6,47 Kcal.mol-1 e constante 

de inibição de 18,2 µM (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Parâmetro de afinidade molecular para o medicamento atazanavir e a proteína 3CLpro 

do SARS-CoV-2. 

 
Complexo 

(ligante-proteína) 

 
ΔGbinda 

b 

(kcal.mol-1) 

 
Execuções 

independent 
es 

Número de 
conformações 

no primeiro 
cluster 

Interação de 
aminoácidos 

através de 
ligações de 
hidrogênio 

Atazanavir-3CLpro -6,47 18,2 µM 100 1 
Lys5, Lys137,

 

Fonte: Desenvolvido pelos próprios autores. 

http://www.rcsb.org/)
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A sua afinidade molecular foi analisada, onde a interação entre o atazanavir e a proteína 

3CLpro formaram 4 pontes de hidrogênio nos resíduos de aminoácidos Ly5, Lys137, Glu290 e 

Glu288 (Figura 1B). Este último resíduo de aminoácido (Glu288) é o local que sofre maior dano na 

proteína 3CLpro se tornando um local atrativo para inibir a principal proteína do SARS-CoV-2, com 

interações intensas por ponte de hidrogênio, onde o medicamento age com sua atividade 

farmacológica atuando no local e provocando danos na região (Hoog et al., 1997). 

 
Figura 1. Acoplamento molecular entre a proteína 3CLpro e o atazanavir: A) Local do encaixe 

molecular na proteína-alvo; B) Interação molecular entre o atazanavir e a proteína 3CLpro do 

SARS-CoV-2. 

 

Fonte: Desenvolvido pelos próprios autores. 

 

Estes resultados sugerem estudos in vitro com o medicamento para avaliar sua ação 

inibitória frente a células do SARS-CoV-2. Sabendo que este medicamento já está disponível no 

mercado farmacêutico para o tratamento de infecções pelo vírus da imunodeficiência humana 

(Taburet et al., 2004), se tornam vantajosos estudos clínicos devido à necessidade atual em 

descobrir um agente inibidor do SARS-CoV-2. 

 
CONCLUSÃO 

 

Foi possível elucidar através de estudo por docking a efetividade do encaixe molecular do 

medicamento atazanavir à proteína-chave 3CLpro do SARS-CoV-2 com energia livre de ligação 

estável e ação inibitória no sítio ativo da proteína, sendo as interações por ligação de hidrogênio 

as mais intensas. Assim, a ação farmacológica do medicamento age mais intensamente nos 

resíduos de aminoácidos Lys5, Lys137, Glu290 e Glu288, apresentando possuir potencial 

biológico contra o SARS-CoV-2, sendo necessária análise in vitro para elucidar sua ação inibitória 

frente a células do SARS-CoV-2. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDO DE DOCKING MOLECULAR COM O FÁRMACO CLOROQUINA FRENTE À 

PROTEÍNA-CHAVE 3CLPRO DO SARS-COV-2 

MOLECULAR DOCKING STUDY WITH THE DRUG CHLOROQUINE AGAINST THE KEY PROTEIN 3CLPRO OF 
SARS-COV-2 

 

Joabe Lima Araújo1 

Alice de Oliveira Sousa2 

Lucas Aires de Sousa3 

Gardênia Taveira Santos4 

 
RESUMO: Em Wuhan, China, um paciente foi diagnosticado com sintomas atípicos de pneumonia 
viral. A amostra encontrou um novo coronavírus, chamado de novo coronavírus 2019 (nCoV- 
2019). Em meio a isso, os cientistas estão procurando alternativas eficazes para lidar com a 
doença, pois ainda não existem medicamentos para o COVID-19. Assim, este estudo teve como 
objetivo elucidar o melhor ajuste e orientação da afinidade molecular da droga cloroquina frente à 
proteína 3CLpro do novo coronavírus. O acoplamento molecular foi realizado usando o software 
Autodock Tools. A proteína 3CLpro foi considerada rígida e a cloroquina flexível. Os resultados 
mostram forte interação da ponte de hidrogênio, obtendo afinidade de cloroquina com a proteína 
3CLpro, energia de ligação livre de -5,59 Kcal.mol-1 e constante de inibição de 79,37 μM, além de 
possuir potencial biológico promissor, sendo necessária uma análise in vitro para medir a eficácia 
de sua ação inibitória contra células SARS-CoV-2. 
Palavras-chave: SARS-CoV-2, coronavírus, acoplamento molecular, afinidade molecular, 
cloroquina. 

 

ABSTRACT: In Wuhan, China, a patient was diagnosed with atypical symptoms of viral 
pneumonia. The sample found a new coronavirus, which was called the new coronavirus 2019 
(nCoV-2019). In the midst of this, scientists are looking for effective alternatives for coping with the 
disease, as there are still no drugs for COVID-19. Thus, this study aimed to elucidate the best fit 
adjustment and molecular affinity orientation of the drug chloroquine against the 3CLpro protein of 
the new coronavirus. Molecular docking was performed using the Autodock Tools software. The 
3CLpro protein was considered rigid and chloroquine flexible. The results show strong hydrogen 
bridge interaction, obtaining chloroquine affinity with the 3CLpro protein, free binding energy of -5.59 
Kcal.mol-1 and inhibition constant of 79.37 μM, in addition, it has promising biological potential, 
being necessary an in vitro analysis to measure the effectiveness of its inhibitory action against 
SARS-CoV-2 cells. 
Keywords: SARS-CoV-2, coronavirus, molecular docking, molecular affinity, chloroquine. 

 
INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, um paciente foi diagnosticado com sintomas atípicos de uma 

pneumonia viral em Wuhan, China. No dia 31 de dezembro o escritório da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) situado em Pequim, identificou um grupo de pessoas que apresentavam os 

mesmos sintomas de pneumonia (Paules, Marston & Fauci, 2020). Posteriormente, cientistas do 
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Instituto de Virologia de Wuhan fizeram analises metagenômicas utilizando o sequenciamento de 

uma amostra recolhida de um lavado broncoalveolar. Essa amostra identificou um novo 

coronavírus, que foi chamado de novo coronavírus 2019 (nCoV-2019) (Baek et al., 2020). 

De acordo com o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus os coronavírus fazem parte 

da subfamília Coronavirinae e da ordem Nidovirales, na qual se divide em quatro gêneros: 

Alphacoronavírus, β-coronavírus, Gammacoronavírus e Deltacoronavírus. Os dois primeiros 

gêneros acometem apenas os mamíferos, enquanto os dois últimos acometem aves (Zhu et al., 

2020; Chen, Liu & Guo, 2020). 

Os principais sintomas gerados pela COVID-19 são: febre, tosse, resfriado, dificuldade 

para respirar e em casos mais graves desenvolve uma pneumonia. Estes mesmos sintomas foram 

observados nos primeiros 41 casos de indivíduos hospitalizados em Wuhan (Huang et al., 2020). 

O vírus já atingiu aproximadamente 10.015.904 pessoas em todo o mundo, ocasionando um total 

de 499.486 óbitos, segundo o Painel COVID-19 do Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas 

da Universidade de Johns Hopkins, Estados Unidos (https://coronavirus.jhu.edu/map.html). 

Observando a necessidade de controle da doença devido sua rápida propagação e acometimento, 

pesquisas cientificas estão sendo produzidas em diferentes países para suprir a falta de um 

tratamento com uso de fármacos específicos para combater a doença (Pacheco et al., 2020). 

Na busca por interações potenciais medicamentosas para tratar a COVID-19, está à 

técnica de reposicionamento de fármacos já disponíveis no mercado farmacêutico, uma alternativa 

que visa o tratamento antiviral, pois, já é sabido sobre os seus efeitos colaterais, posologia e 

interações (Cattani, 2020). Dentre os fármacos em potencial tem-se a cloroquina, que se mostrou 

eficaz em estudos, com ação contra o SARS-CoV-2 (Colson, Rolain & Raoult, 2020). 

Técnicas computacionais como o docking molecular estão sendo essenciais para 

reaproveitamento e planejamento de fármacos para tratar o vírus. Esta técnica permite e oferece 

uma investigação da interação entre um ligante e uma proteína-chave (Sekhar et al., 2020). Além 

de ser uma ferramenta que promove um processo de busca eficiente, chegando a diminuir 50% 

dos gastos com equipamentos e reagentes, obtém também, resultados em curto prazo da ação 

biológica de um determinado composto (Wang et al., 2020). Em razão disto, o estudo teve como 

objetivo elucidar o melhor ajuste e orientação da afinidade molecular da droga cloroquina frente à 

proteína 3CLpro do novo coronavírus. 

 
METODOLOGIA 

Obtenção da geometria molecular da cloroquina empregando-se de cálculos DFT. 

A estrutura química da cloroquina foi projetada utilizando o software GaussView 5.0 

(Araújo et al., 2020a), gerando as matrizes de coordenadas cartesianas correspondentes para 

geração de arquivos de entrada para os cálculos computacionais. Em seguida ocorreu à 

otimização de geometria empregando-se o método DFT (Functional Density Theory – Teoria do 

Funcional da Densidade) (Hohenberg & Kohn, 1964; Kohn & Sham, 1965) fazendo uso do 

funcional B3LYP do conjunto de funções de base 6-311++G(d,p) como disponível no software 
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Gaussian 09W (Araújo et al., 2019), as geometrias otimizadas foram usadas como entrada para as 

simulações de acoplamento molecular, conforme apresentado no protocolo de Araújo et al. 

(2020b). 

Interação molecular entre a cloroquina e a proteína-chave 3CLpro do SARS-CoV-2 por 

docking molecular. 

A proteína-alvo 3CLpro foi obtida por meio do banco de dados do Protein Data Bank 

(https://www.rcsb.org/) (Kirchner & Guntert, 2011). Em seguida, foi realizada a remoção de 

moléculas de água, íons e outros resíduos, através do software CHIMERA v.13.1 (Morris et al., 

2008) deixando a estrutura proteica “limpa” e preparada para receber o ligante. O processo de 

acoplamento molecular seguiu o método adotado por Fideles et al. (2020), utilizando o software 

Autodock Tools (ADT) versão 1.5.6. A proteína 3CLpro foi considerada rígida e a cloroquina foi 

considerado flexível. O algoritmo genético lamarckiano (LGA) com busca global e pseudo-Solis e 

Wets com busca local foram adotados para este docking, sendo realizadas 100 execuções 

independentes na simulação (Ramos et al., 2012). Os demais parâmetros de encaixe molecular 

foram definidos com valores padrão. A análise de interação molecular focou na efetividade do 

encaixe do medicamento a proteína-alvo, sendo elucidado a região ativa da proteína 3CLpro e os 

tipos de ligações formada com o medicamento cloroquina. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A cloroquina tem chamado atenção através de estudos realizados com possível benefício, 

sendo um medicamento antimalárico, que por sua vez vem ganhando destaque, além de ser 

bastante citado em publicações como forma de tratamento de pacientes infectados por SARS- 

CoV-2 (Colson et al., 2020). Vale ressaltar que a comunidade científica deve considerar essas 

informações à luz de trabalhos anteriores com cloroquina no campo da pesquisa antiviral. 

Os resultados de energia livre de ligação, constante de inibição e ligações por ponte de 

hidrogênio estão disponíveis na Tabela 1. Os resultados evidenciam uma afinidade molecular para 

a principal proteína do SARS-CoV-2 um β-coronavírus de RNA não segmentado e de sentido 

positivo (subgênero sarbecovírus, subfamília Orthocoronavirinae) (Cui et al., 2019) 

 
Tabela 1. Parâmetro de afinidade molecular para o medicamento cloroquina e a proteína 3CLpro 

do SARS-CoV-2. 

 
 

Complexo 

(ligante-proteína) 

 
 

ΔGbinda 

(kcal.mol-1) 

 
 

Kib (µM) 

 
Execuções 

independent 

es 

Número de 

conformações 

no primeiro 

cluster 

Interação de 

aminoácidos 

através de 

ligações de 

hidrogênio 

Cloroquina - 3CLpro -5,59 79,37 µM 100 61 Glu288 

Fonte: Desenvolvido pelos próprios autores. 

http://www.rcsb.org/)
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Com uma energia livre de ligação de -5,59 Kcal.mol-1 e uma constante de inibição de 

79,37 µM (Tabela 1), os resultados de afinidade da cloroquina com a proteína 3CLpro do SARS- 

CoV-2 mostram uma forte interação por ponte de hidrogênio no resíduo de aminoácido Glu288 

(Figura 1B) e energia livre de ligação estável, indicando que esta age intensamente no local ativo 

da proteína-chave do patógeno (Figura 1A). Este resíduo de aminoácido Glu288 é o local com 

maior dano na proteína 3CLpro tornando-se um local atrativo para inibir a principal proteína do 

SARS-CoV-2, onde o medicamento age com sua atividade farmacológica atuando no local e 

provocando danos na região, além disso, podendo obter uma alta capacidade de ligação à 

proteína principal, responsável por catalisar o processamento da poliproteína viral e, portanto, 

inibir a infecção viral por SAR-CoV-2 em humanos (Hoog et al., 1997) 

 
Figura 1. Acoplamento molecular entre a proteína 3CLpro e a cloroquina: A) Local do encaixe 

molecular na proteína-alvo; B) Interação molecular entre a cloroquina e a proteína 3CLpro do 

SARS-CoV-2. 

 

Fonte: Desenvolvido pelos próprios autores. 

 

A partir da geometria otimizada com o método DFT, a cloroquina foi usada como entrada 

para as simulações de acoplamento molecular, sendo, portanto, fundamental na verificação do 

medicamento em interação com a proteína por meio de ligações de hidrogênio. Assim, estes 

resultados sugerem estudos in vitro com o intuito de poder avaliar sua ação inibitória contra o 

SARS-CoV-2. Estudos clínicos com a função e pela necessidade de descobrir um agente inibidor, 

se tornam vantajosos, uma vez que este medicamento já se encontra disponível no mercado 

farmacêutico para o tratamento da malaria e lúpus (Ventura et al., 2003). 

 
CONCLUSÃO 

Verificou-se que o medicamento cloroquina, com a estrutura química otimizada via DFT, 

interage com a proteína-chave por meio de ligações de hidrogênio, conforme revelado nos 
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estudos de acoplamento. Deste modo, foi possível elucidar a interação através de estudo por 

docking a realização do encaixe molecular do medicamento à proteína-chave 3CLpro, com energia 

de ligação estável e ação inibitória no sítio ativo da proteína. A ação farmacológica investigada do 

medicamento age mais intensamente no resíduo de aminoácido Glu288 apresentando possuir 

potencial biológico ativo contra proteína 3CLpro, sendo necessária análise in vitro para a medição 

da eficácia de sua ação inibitória frente a células do SARS-CoV-2. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDO IN SÍLICO DO MEDICAMENTO OSELTAMIVIR PARA O TRATAMENTO DO SARS- 

COV-2 POR DOCKING MOLECULAR 

IN SILICO STUDY OF THE DRUG OSELTAMIVIR FOR TREATMENT OF SARS-COV-2 BY MOLECULAR DOCKING 
 

Joabe Lima Araújo1 

Alice de Oliveira Sousa2 

Lucas Aires de Sousa3 

Gardênia Taveira Santos4 

 
RESUMO: A Organização Mundial de Saúde declarou no dia 30 de janeiro de 2020, emergência 
de saúde pública de importância internacional, devido à disseminação do novo coronavírus. Até o 
momento, não há um medicamento especifico para a doença, sendo de urgência a busca por 
candidatos a fármaco anti-SARS-CoV-2. Assim, este estudo teve como objetivo utilizar do 
medicamento oseltamivir para o tratamento do SARS-CoV-2 por docking molecular. O 
acoplamento foi realizado pelo software Autodock Tools. A proteína 3CLpro foi considerada rígida e 
o oseltamivir flexível. O algoritmo genético lamarckiano com busca global e pseudo-Solis e Wets 
com busca local foram adotados para este estudo. Pôde-se elucidar a efetividade do encaixe 
molecular entre o medicamento e a poteína-alvo 3CLpro, se mostrando promissor em inibir uma 
proteína-chave no processo de reprodução e transcrição viral, sendo recomendado estudo in vitro 
e estudo clínico em humanos. 
Palavras-chave: SARS-CoV-2; tratamento; acoplamento molecular, COVID-19. 

 

ABSTRACT: The World Health Organization declared on January 30, 2020, a Public Health 
Emergency of International Importance, due to the spread of the new coronavirus. So far, there is 
no specific drug for the disease, and the search for candidates for anti-SARS-CoV-2 drugs is 
urgent. Thus, this study aimed to use the drug oseltamivir to treat SARS-CoV-2 by molecular 
docking. The coupling was performed using the Autodock Tools software. The 3CLpro protein was 
considered rigid and oseltamivir flexible. The Lamarckian genetic algorithm with global search and 
pseudo-Solis and Wets with local search were adopted for this study. It was possible to elucidate 
the effectiveness of the molecular fit between the drug and the 3CLpro target protein, showing 
promise in inhibiting a key protein in the process of viral reproduction and transcription, and an in 
vitro study and clinical study in humans is recommended. 
Keyword: SARS-CoV-2; treatment; molecular docking, COVID-19. 

 
INTRODUÇÃO 

O coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) foi isolado pelos 

cientistas chineses em 7 de janeiro de 2020, poucos dias após um surto de pneumonia decorrente 

desse novo vírus ocorrido em Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019 (Wang et 

al., 2020). Esse patógeno é constituído por RNA de sentido positivo não segmentado, pertence à 

família coronaviridae de gênero β-coronavírus (Lu et al., 2020). 
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No dia 30 de janeiro de 2020 foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

emergência de saúde pública de importância internacional, devido à disseminação do vírus no 

mundo (Croda, 2020). A transmissão pode ocorrer de pessoa para pessoa através de gotículas 

salivares ou por gotículas espalhadas em uma superfície que foi infectada por uma pessoa ao 

tossir ou espirrar (Rothan, 2020). Sendo os sintomas mais comuns apresentados por pacientes, 

febre, dispneia, tosse seca, mal-estar, perda do olfato e paladar (Blanco-Melo, et al., 2020) e em 

quadros mais graves apresenta pneumonia aguda grave, podendo levar a morte (Oliveira, 2020). 

Até o momento, não há um medicamento especifico para o combate ao COVID-19 

(Oliveira, 2020). Por isso, a OMS aconselhou medidas de contenção para evitar alta propagação 

do novo coronavírus, bem como, o distanciamento social e uso de mascaras de proteção (Garcia, 

2020). Dessa forma, vários cientistas estão engajados buscando alternativas de tratamento para o 

combate deste vírus, uma das técnicas mais usadas na busca por um agente inibitório é o 

reposicionamento de fármaco, por ser um método mais prático e de curto prazo, tendo em vista o 

longo processo de desenvolvimento de um novo fármaco (Guido, 2010). Com isso, várias drogas 

estão sendo estudadas e utilizadas para o tratamento do SARS-CoV-2, entre estas está o 

oseltamivir que foi desenvolvido para o vírus influenza (Muralidharan, 2020). 

Neste estudo, utilizaremos do docking molecular, pois esse método permite predizer sobre 

a melhor orientação de ajuste do ligante em uma proteína-chave, bem como, elucidar as 

interações moleculares (Morris, et al., 2008). Assim, este estudo teve como objetivo utilizar do 

medicamento oseltamivir para o tratamento do SARS-CoV-2 por docking molecular. 

 
METODOLOGIA 

Obtenções da geometria molecular do oseltamivir empregando-se de cálculos DFT. 

A estrutura química do oseltamivir foi projetada utilizando o software GaussView 5.0 

(Dennington et al., 2008), gerando as matrizes de coordenadas cartesianas. Após, foi submetido a 

cálculos quânticos pelo software Gaussian 09W (Frisch et al., 2010) utilizando o método DFT e o 

conjunto de bases 6-311++(d,p) de forma a obter a estrutura química tridimensional do 

medicamento para realização do acoplamento molecular, conforme apresentado no protocolo de 

Araújo et al. (2020). 

 
2.2 Interação molecular entre o oseltamivir e a proteína-chave 3CLpro do SARS-CoV-2 por 

docking molecular. 

A proteína-alvo 3CLpro foi obtida por meio do banco de dados do Protein Data Bank 

(https://www.rcsb.org/) (Kirchner & Guntert, 2011). Em seguida, foi realizada a remoção de 

moléculas de água, íons e outros resíduos, através do software CHIMERA v.13.1 (Morris et al., 

2008) deixando a estrutura proteica “limpa” e preparada para receber o ligante. O processo de 

acoplamento molecular seguiu o método adotado por Fideles et al. (2020), utilizando o software 

Autodock Tools (ADT) versão 1.5.6. A proteína 3CLpro foi considerada rígida e o oseltamivir foi 

considerado flexível. O algoritmo genético lamarckiano (LGA) com busca global e pseudo-Solis e 

http://www.rcsb.org/)
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Wets com busca local foram adotados para este dock, sendo realizadas 100 execuções 

independentes na simulação (Ramos et al., 2012). Os demais parâmetros de encaixe molecular 

foram definidos com valores padrão. A análise de interação molecular focou na efetividade do 

encaixe do medicamento a proteína-alvo, sendo elucidado a região ativa da proteína 3CLpro e os 

tipos de ligações formada com o medicamento oseltamivir. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados de energia livre de ligação, constante de inibição e ligações por ponte de 

hidrogênio estão disponíveis na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Parâmetros de afinidade molecular para o medicamento oseltamivir e a proteína 3CLpro 

do SARS-CoV-2. 
 

Complexo 
(ligante- 
proteína) 

 

ΔGbinda 

(kcal.mol-1) 

 
Kib (µM) 

Execuções 
independen 

tes 

Número de 
conformaçõe 
s no primeiro 

cluster 

Interação de 
aminoácidos por 

ligações de 
hidrogênio 

Oseltamivir - 
3CLpro 

-5,25 
142,87 

µM 
100 38 

Lys5, Lys137, 

Glu288, Asp289 
 

 

Fonte: Desenvolvido pelos próprios autores. 

 

Foi realizado o acoplamento molecular entre a proteína 3CLpro e o oseltamivir, expresso  

na Figure 1. Essa interação apresentou 4 pontes de hidrogênio nos resíduos de aminoácidos 

Lys5, Lys137, Glu288 e Asp289 (Figura 1B), local onde a força intermolecular do complexo é mais 

intensa e energia livre de ligação de -5,25 Kcal.mol-1, além de uma constante de inibição de 

142,87 µM (Tabela 1). 

Figura 1. Acoplamento molecular entre a proteína 3CLpro e o oseltamivir: a) Local do encaixe 

molecular na proteína-alvo; b) Interação molecular entre o oseltamivir e a proteína 3CLpro do 

SARS-CoV-2. 

 

Fonte: Desenvolvido pelos próprios autores. 
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Em estudos de Chen et al (2020), pôde ser observado que o uso do oseltamivir associado 

a outros antivirais apresentou melhoras significativas no estado clínico de pacientes acometido 

pelo novo coronavírus, onde a taxa de redução da carga viral no paciente foi de 76%. Isso 

corrobora com estes resultados preliminares in sílico, sendo o oseltamivir uma possível alternativa 

para o tratamento do SARS-CoV-2, tendo necessidade de estudos in vitro para elucidar sua ação 

inibitória em células do SARS-CoV-2, assim como estudo em humanos em larga escala para obter 

resultados contundentes da sua eficácia no enfrentamento ao COVID-19. 

 
CONCLUSÃO 

 

Atualmente o método de reposicionamento de fármaco tem se destacado por permitir o 

uso de um único medicamento para várias doenças. Neste caso, observamos que o oseltamivir 

que é um medicamento indicado para influenza, tem um grande potencial biológico no que se 

refere o SARS-CoV-2. Obteve forte interação molecular no sítio da proteína-alvo, portanto, o 

oseltamivir se apresenta como um candidato a fármaco contra o SARS-CoV-2, sendo necessária 

análise in vitro e estudos clínicos em humanos para viabilizar sua eficácia. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDO IN SÍLICO DO POTENCIAL BIOLÓGICO DO ANTIVIRAL ZANAMIVIR FRENTE Á 

POTEÍNA-CHAVE 3CLPRO DO SARS-COV-2 

IN SILICO STUDY OF THE BIOLOGICAL POTENTIAL OF ZANAMIVIR ANTIVIRAL AGAINST THE 3CLPRO KEY 
PROTEIN OF SARS-COV-2 

Joabe Lima Araújo1 

Alice de Oliveira Sousa2 

Lucas Aires de Sousa3 

Gardênia Taveira Santos4 

 
RESUMO: O COVID-19 é uma doença respiratória aguda grave causada pela SARS-CoV-2, que 
já infectou mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Os primeiros casos registrados 
foram identificados na cidade de Wuhan, China, em dezembro de 2019. Neste estudo, a atividade 
biológica do zanamivir foi analisada frente à proteína-chave 3CLpro do SARS-CoV-2, usando a 
ferramenta de acoplamento molecular. O encaixe foi realizado pelo software Autodock Tools. A 
proteína 3CLpro foi considerada rígida e o zanamivir flexível. O algoritmo genético lamarckiano com 
busca global e pseudo-Solis e Wets com busca local foram adotados para este estudo. O 
medicamento apresentou potencial biológico para inibir o vírus, agindo intensamente nos resíduos 
de aminoácidos Asp289, Asp197, Glu288, Lys5, Lys137 e Thr199. Assim, este medicamento se 
mostra promissor como alternativa de tratamento ao SARS-CoV-2, sendo necessária análise in 
vitro e estudos em humanos para elucidar sua ação inibitória. 

Palavras-chave: SARS-CoV-2, pandemia, medicamento, acoplamento molecular. 
 

ABSTRACT: COVID-19 is a severe acute respiratory disease caused by SARS-CoV-2, which has 
infected more than 10 million people worldwide. The first recorded cases were identified in the city 
of Wuhan, China, in December 2019. In this study, the biological activity of zanamivir was analyzed 
against the SARS-CoV-2 key protein 3CLpro, using the molecular docking tool. The docking was 
performed by the Autodock Tools software. The 3CLpro protein was considered rigid and zanamivir 
flexible. The Lamarckian genetic algorithm with global search and pseudo-Solis and Wets with 
local search were adopted for this study. The drug showed biological potential to inhibit the virus, 
acting intensely on the amino acid residues Asp289, Asp197, Glu288, Lys5, Lys137 and Thr199. 
Thus, this drug is promising as a treatment alternative to SARS-CoV-2, requiring in vitro analysis 
and study in humans to elucidate its inhibitory viability. 
Keyword: SARS-CoV-2, pandemic, medication, molecular docking. 

 
INTRODUÇÃO 

O COVID-19 é uma doença respiratória aguda grave causada pelo SARS-CoV-2, novo β- 

coronavírus identificado que infecta humano (Oliveira, 2020). Os primeiros casos registrados foram 

na cidade de Wuhan, China, em dezembro de 2019 (Singhal, 2020). Desde então, esse vírus tem 

se propagado ao redor do mundo infectando cerca de 10.028.614 pessoas, segundo levantamento 

do Centro de Pesquisa de Coronavírus da Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos 

(https://coronavirus.jhu.edu/map.html). 

1Programa de Pós-Graduação em Nanociência e Nanobiotecnologia, Departamento de Genética e Morfologia, s/n 
Campus Universitário Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília, Brasília, DF 70910-900, Brasil. 
Grupo de Pesquisa em Ciências Naturais e Biotecnologia, Universidade Federal do Maranhão, s/n Avenida Aurila 
Maria Santos Barros de Sousa, Frei Alberto Beretta, Grajaú, MA 65940-000, Brasil. 
Grupo de pesquisa em Química Medicinal e Biotecnologia, QUIMEBIO, s/n Universidade Federal do Maranhão, São 
Bernardo, MA 65550-000, Brasil. 
* Email de correspondência: joabearaujobiotec@gmail.com 
2 Grupo de Pesquisa em Ciências Naturais e Biotecnologia, Universidade Federal do Maranhão, s/n Avenida Aurila 
Maria Santos Barros de Sousa, Frei Alberto Beretta, Grajaú, MA 65940-000, Brasil. 
3 Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia, s/n 
Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, MA 65900-410, Brasil. 
4 Departamento de Enfermagem, Universidade Estadual do Maranhão, Colinas, MA 65690-000, Brasil. 

mailto:joabearaujobiotec@gmail.com


   52  A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19 
 

 
 

Estudos relatam que a contaminação por SARS-CoV-2 possui uma ligação epidemiológica 

com o mercado atacadista de frutos do mar em Huanan, local onde há venda de animais vivos 

(Huids et al., 2020). A transmissão em humanos acontece através de um hospedeiro intermediário 

ou de humano para humano, sendo esta forma a mais rápida da disseminação da doença, pois ela 

acontece através de gotículas salivares ou por contato direto (Lai et al., 2020). 

Geralmente os sintomas clínicos apresentados pelos pacientes com COVID-19, são: febre, 

dor de cabeça, diarreia, dispneia, coriza e em casos mais graves apresenta um quadro de 

pneumonia (Da Silva et al., 2020). 

Atualmente não existe um tratamento específico para o SARS-CoV-2 (Wang et al., 2020). 

Por esse motivo, há uma busca constante da comunidade científica pra encontrar alternativas de 

prevenção ou tratamento desta doença. Uma das técnicas mais rápidas e eficazes é o 

reposicionamento de fármacos, pois esse método permite encontrar agentes inibidores para 

doenças infecciosas, além de ser mais acessível obtém resultados em curto prazo (Guido et al., 

2010). 

Neste estudo, avaliamos a eficiência antiviral do medicamento zanamivir através do  

docking molecular. Este método é um importante avanço no planejamento e descoberta de novos 

agentes biológicos, pois consiste na predição da conformação ativa de um ligante no sitio ativo de 

uma macromolécula, bem como, demonstrar as interações moleculares (Guido, 2008). Assim, este 

estudo teve como objetivo analisar a atividade biológica do zanamivir frente á poteína-chave 3CLpro 

do SARS-CoV-2, utilizando a ferramenta de docking molecular. 

 
METODOLOGIA 

Obtenções da geometria molecular do zanamivir empregando-se de cálculos DFT. 

A estrutura química do zanamivir foi projetada utilizando o software GaussView 5.0 

(Dennington et al., 2008), gerando as matrizes de coordenadas cartesianas. Após, foi submetido a 

cálculos quânticos pelo software Gaussian 09W (Frisch et al., 2010) utilizando o método DFT e o 

conjunto de bases 6-311++(d,p) de forma a obter a estrutura química tridimensional do 

medicamento para realização do acoplamento molecular, conforme apresentado no protocolo de 

Araújo et al. (2020). 

 
Interação molecular entre o zanamivir e a proteína-chave 3CLpro do SARS-CoV-2 por 

docking molecular. 

A proteína-alvo 3CLpro foi obtida por meio do banco de dados do Protein Data Bank 

(https://www.rcsb.org/) (Kirchner & Güntert, 2011). Em seguida, foi realizada a remoção de 

moléculas de água, íons e outros resíduos, através do software CHIMERA v.13.1 (Morris et al., 

2008) deixando a estrutura proteica “limpa” e preparada para receber o ligante. O processo de 

acoplamento molecular seguiu o método adotado por Fideles et al. (2020), utilizando o software 

Autodock Tools (ADT) versão 1.5.6. A proteína 3CLpro foi considerada rígida e o zanamivir foi 

considerado flexível. O algoritmo genético lamarckiano (LGA) com busca global e pseudo-Solis e 

http://www.rcsb.org/)
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Wets com busca local foram adotados para este dock, sendo realizadas 100 execuções 

independentes na simulação (Ramos et al., 2012). Os demais parâmetros de encaixe molecular 

foram definidos com valores padrão. A análise de interação molecular focou na efetividade do 

encaixe do medicamento a proteína-alvo, sendo elucidado a região ativa da proteína 3CLpro e os 

tipos de ligações formada com o medicamento zanamivir. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O medicamento zanamivir apresentou-se promissor ao se ligar a proteína 3CLpro do 

SARS-CoV-2, obtendo forte interação molecular no local ativo, apresentando uma energia livre de 

ligação de -5,3 kcal.mol-1 e constante de inibição de 129,35 µM, expressos na (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Parâmetros de afinidade molecular para o medicamento zanamivir e a proteína 3CLpro 

do SARS-CoV-2. 
 

Complexo 

(ligante- 

proteína) 

 
ΔGbinda 

 
 

Kib (µM) 

Execuçõe 

s 

Número de 

conformaçõe 

Interação de 

aminoácidos 

 
 

 

3CLpro 

 
Fonte: Desenvolvido pelos próprios autores. 

 

Esse complexo formou 6 pontes de hidrogênio nos resíduos de aminoácido Asp289, 

Asp197, Glu288, Lys5, Lys137 e Thr199 (Figura 1B), local onde acontece forte interação 

molecular com a proteína 3CLpro do SARS-CoV-2 (Figura 1A) (Khan et al., 2009). A 3CLpro é a 

enzima chave no processamento de poliproteína de coronavírus, sendo a principal proteína de 

reprodução e transcrição viral e possui similaridade com outras proteínas virais celulares, 

tornando-se importante no processo de reprodução de novas proteínas, assim, sua inibição 

impossibilita a replicação viral do patógeno no organismo (Anand et al., 2002). 

(kcal.mol-1) independe 
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Figura 1. Acoplamento molecular entre a proteína 3CLpro e o zanamivir: A) Local do encaixe 

molecular na proteína-alvo; B) Interação molecular entre o zanamivir e a proteína 3CLpro do SARS- 

CoV-2. 

 

Fonte: Desenvolvido pelos próprios autores. 

 

Estes resultados preliminares de interação molecular entre o zanamivir e a proteína 3CLpro 

do SARS-CoV-2 se mostram significativos para estudos posteriores com ensaios in vitro e estudos 

clínicos com pacientes acometidos por COVID-19, pois este, tem a importância de elucidar a 

viabilidade do medicamento frente ao SARS-CoV-2, como alternativa de tratamento (Choy et al., 

2020). 

 
CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos por docking molecular nesse estudo se mostraram promissores 

conferindo energias livre de ligação estáveis, obtendo uma energia livre de ligação atrativa para a 

principal proteína do SARS-CoV-2 (3CLpro) com forte ação inibitória no sítio ativo. Dessa forma, o 

medicamento se mostra com grande potencial biológico de inibição do vírus agindo intensamente 

nos resíduos de aminoácidos Asp289, Asp197, Glu288, Lys5, Lys137 e Thr199. Sendo 

recomendados novos estudos in vitro e em humanos, elucidando sua viabilidade como alternativa 

de enfrentamento ao COVID-19. 
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CAPÍTULO 5 

REPOSICIONAMENTO DO FÁRMACO RIMANTADINA PARA O TRATAMENTO DO NOVO 

CORONAVÍRUS POR ESTUDO DE DOCKING MOLECULAR 

REPOSITIONING OF THE DRUG RIMANTADINE FOR THE TREATMENT OF THE NEW CORONAVIRUS BY 
MOLECULAR DOCKING STUDY 

 

Joabe Lima Araújo1 

Alice de Oliveira Sousa2 

Lucas Aires de Sousa3 

Gardênia Taveira Santos4 

 
RESUMO: O SARS-CoV-2, até 28 de junho de 2020, já infectou 10.012.244 pessoas em todo o 
mundo, levando a 499.486 óbitos, sendo as Américas o atual epicentro da doença. A OMS 
aconselha os países a adotar medidas de isolamento social para mitigar a propagação do vírus, 
pois não há tratamento para a doença. Assim, este estudo teve como objetivo reposicionar o 
fármaco rimantadina para o tratamento do novo coronavírus por estudo de docking molecular. O 
acoplamento foi realizado pelo software Autodock Tools. A proteína 3CLpro foi considerada rígida e 
a rimantadina flexível. O algoritmo genético lamarckiano com busca global e pseudo-Solis e Wets 
com busca local foram adotados para este estudo. A rimantadina apresentou energia livre de 
ligação estável de -6,13 Kcal.mol-1, tendo êxito no encaixe molecular à proteína 3CLpro, 
mostrando-se promissor com interações intensas, sendo recomendado análises in vitro para 
elucidar seu potencial biológico em células do SARS-CoV-2. 
Palavras-chave: SARS-CoV-2, COVID-19, coronavírus, docking molecular, pandemia. 

 
ABSTRACT: SARS-CoV-2, until June 28, 2020, has already infected 10,012,244 people 
worldwide, leading to 499,486 deaths, with the Americas being the current epicenter of the 
disease. WHO advises countries to adopt measures of social isolation to mitigate the spread of the 
virus, as there is no treatment for the disease. Thus, this study aimed to reposition the drug 
rimantadine for the treatment of the new coronavirus by molecular docking study. The docking was 
performed using the Autodock Tools software. The 3CLpro protein was considered rigid and 
rimantadine flexible. The Lamarckian genetic algorithm with global search and pseudo-Solis and 
Wets with local search were adopted for this study. Rimantadine showed a free energy of stable 
binding of -6.13 Kcal.mol-1, being successful in the molecular fitting to the 3CLpro protein, showing 
promise with intense interactions, being recommended in vitro analyzes to elucidate its biological 
potential in SARS-CoV-2 cells. 
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus, molecular docking, pandemic. 

 
INTRODUÇÃO 

O SARS-CoV-2 foi identificado pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças 

(CDC) em 7 de janeiro de 2020, pertencente a família Coronaviridae de ordem Nidoviralies (Zhou 

et al., 2020). Esta é a terceira espécie de coronavírus que causa problema respiratório grave em 

humanos, sendo as outras duas o SARS-CoV e o MERS-CoV (Huang et al., 2019). Os sintomas 

apresentados por pessoas infectadas irão variar conforme a característica imune do paciente, 
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sendo as mais frequentes, febre, irritação na garganta, perda do olfato e paladar, dor de cabeça, 

dores muscular, dificuldade em respirar e opacidade radiológica do pulmão em vidro fosco nos 

casos mais graves (Corman et al., 2019). 

Segundo o painel do Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas (CCES) 

(https://coronavirus.jhu.edu/map.html) da Universidade Johns Hopkins (UJH) até o dia 28 de junho 

de 2020 o vírus já infectou cerca de 10.012.244 pessoas em todo o mundo, levando 499.486 a 

óbito, sendo as Américas o atual epicentro da doença, onde os Estados Unidos e o Brasil 

possuem os maiores casos de infecções e mortes no mundo. 

O início do surto ocorreu em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, com 

casos de pneumonia com causa desconhecida que logo se intensificaram e toda a cidade foi 

acometida pelo vírus (Zhu et al., 2020). Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarou pandemia do novo coronavírus e aconselhou países a adotarem medidas 

de isolamento social para amenizar a disseminação do vírus, como também, preservar sistemas 

de saúde de um possível colapso, pois até o momento não existe tratamento para a doença 

(Neher et al., 2020). 

Dessa forma, cientistas se empenham para encontrar alternativas de tratamento para o 

SARS-CoV-2 (Pacheco et al., 2020). Sendo bastante usadas técnicas computacionais para 

elucidar possível atividade biológica contra o COVID-19, entre elas, o docking molecular é uma 

ferramenta promissora em prever conformação, posição, orientação do ligante dentro dos sítios da 

proteína-alvo e avaliação da afinidade de ligação (Meng et al., 2011). Assim, este estudo teve 

como objetivo reposicionar o fármaco rimantadina para o tratamento do novo coronavírus por 

estudo de docking molecular. 

 
METODOLOGIA 

Obtenção da geometria molecular da rimantadina empregando-se de cálculos DFT. 

A estrutura química da rimantadina foi projetada utilizando o software GaussView 5.0 

(Araújo et al., 2020a), gerando as matrizes de coordenadas cartesianas. Após, foi submetido a 

cálculos quânticos pelo software Gaussian 09W (Araújo et al., 2019) utilizando o método DFT e o 

conjunto de bases 6-311++(d,p) de forma a obter a estrutura química tridimensional do 

medicamento para realização do acoplamento molecular, conforme apresentado no protocolo de 

Araújo et al. (2020b). 

 
Interação molecular entre a rimantadina e a proteína-chave 3CLpro do SARS-CoV-2 por 

Docking molecular. 

A proteína-alvo 3CLpro foi obtida por meio do banco de dados do Protein Data Bank 

(https://www.rcsb.org/) (Kirchner & Güntert, 2011). Em seguida foi realizada a remoção de 

moléculas de água, íons e outros resíduos, através do software CHIMERA v.13.1 (Morris et al., 

2008) deixando a estrutura proteica “limpa” e preparada para receber o ligante. O processo de 

acoplamento molecular seguiu o método adotado por Fideles et al. (2020), utilizando o software 

http://www.rcsb.org/)
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Autodock Tools (ADT) versão 1.5.6. A proteína 3CLpro foi considerada rígida e a rimantadina foi 

considerado flexível. O algoritmo genético lamarckiano (LGA) com busca global e pseudo-Solis e 

Wets com busca local foram adotados para este docking, sendo realizadas 100 execuções 

independentes na simulação (Ramos et al., 2012). Os demais parâmetros de encaixe molecular 

foram definidos com valores padrão. A análise de interação molecular focou na efetividade do 

encaixe do medicamento a proteína-alvo, sendo elucidado a região ativa da proteína 3CLpro e os 

tipos de ligações formada com o medicamento rimantadina. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A rimantadina obteve efetividade no encaixe molecular a proteína-chave 3CLpro do SARS- 

CoV-2 com energia livre de ligação de -6,13 Kcal.mol-1 e constante de inibição de 31,98 µM 

(Tabela 1). Estes resultados ressaltam a forte ação do medicamento no sítio ativo da proteína (De 

Miranda et al., 2020), onde a interação mais intensa do complexo ocorre no resíduo de  

aminoácido Glu288 que forma uma ponte de hidrogênio entre os átomos (O) e (N) com distância 

de 2,46 Å (Figure 1B). 

 
Tabela 1. Parâmetro de afinidade molecular para o medicamento rimantadina e a proteína 3CLpro 

do SARS-CoV-2. 

 
Complexo 

(ligante-proteína) 

 

ΔGbinda 

Kib (µM) 
(kcal.mol-1) 

 
Execuções 

independent 
es 

Número de 
conformações 

no primeiro 
cluster 

Interação de 
aminoácidos 

através de 
ligações de 
hidrogênio 

Rimantadina - 
3CLpro 

-6,13 31,98 µM 100 61 Glu288 

Fonte: Desenvolvido pelos próprios autores. 

 

Figura 1. Acoplamento molecular entre a proteína 3CLpro e a rimantadina: A) Local do encaixe 

molecular na proteína-alvo; B) Interação molecular entre a rimantadina e a proteína 3CLpro do 

SARS-CoV-2. 

 

Fonte: Desenvolvido pelos próprios autores. 
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Estes resultados demonstram que a rimantadina possui potencial biológico atrativo em 

estudos frente a principal proteína do SARS-CoV-2 (Huey et al., 2007), tendo uma forte interação 

por ponte de hidrogênio no resíduo de aminoácido Glu288 e energia livre de ligação estável, 

indicando forte ação farmacológica no local ativo da proteína 3CLpro. Nos resíduos de aminoácido 

Arg4, Lys5, Leu282, Phe291, Phe3, Ser284 e Trp207 que realizam as interações hidrofóbicas nas 

bordas do local ativo da proteína (Figura 1B). 

A forte interação molecular e a ação inibitória do medicamento tornam atrativos estudos in 

vitro com a rimantadina frente a células do SARS-CoV-2, pois foi possível observar a intensa 

interação molecular do medicamento a proteína 3CLpro, responsável por desempenhar a mediação 

de replicação e transcrição viral (Anand et al., 2002). Desta forma, sua inibição impediria o 

desenvolvimento do patógeno, o que torna esses resultados preliminares promissores. 

 
CONCLUSÃO 

 

O acoplamento molecular entre o medicamento rimantadina e a proteína 3CLpro demonstra 

resultados atrativos neste estudo in sílico, onde foi possível elucidar a efetividade no encaixe 

molecular do medicamento à proteína com energia livre de ligação estável de -6,13 Kcal.mol-1 e 

forte ação inibitória no local ativo da 3CLpro, em especial no resíduo de aminoácido Glu288, local 

onde se concentra a ligação mais intensa do complexo (Rimantadina-3CLpro), sendo recomendado 

análises in vitro para elucidar seu potencial biológico em células do SARS-CoV-2. 
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CAPÍTULO 6 

CONTRIBUIÇÕES DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

INFORMACIONAIS CONSEQUENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 

CONTRIBUTIONS FROM INFORMATION SCIENCE TO RESOLUTION OF CONSEQUENTIAL INFORMATION 
PROBLEMS OF THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Levi Cadmiel Amaral da Costa1 

Sérgio Rodrigues de Santana2 

 

RESUMO: Em consequência da pandemia do COVID-19, diversos problemas emergiram e, dentre 
estes, alguns estão relacionados à informação. Neste contexto, o objetivo da presente pesquisa é 
apresentar o papel da Ciência da Informação diante destes cenários de problemas informacionais. 
A pesquisa se caracteriza como qualitativa, bibliográfica e descritiva. Quanto aos procedimentos 
técnicos, buscou-se por estudos indexados nas bases de dados Scopus, Web of Science, e 
Emerald. Os resultados demonstram que a pandemia do COVID-19 está associada a cinco 
problemas informacionais: compartilhamento de informações de forma lenta, falta de 
conscientização em saúde pública, informações em excesso, fake News e informações ilegíveis. 
Conclui-se que a Ciência da Informação pode colaborar na solução destes problemas por meio de 
discussões envolvendo uma série questões que estão no seu escopo de estudo, tais quais: 
conscientização da relevância da informação, gestão da informação, fontes especializadas de 
informação, características da informação confiável, competência informacional e alfabetização 
informacional. 
Palavras-chave: Pandemia. COVID-19. Problemas Informacionais. Ciência da Informação. 

ABSTRACT: As a result of the COVID-19 pandemic, several problems have emerged and, among 
these, some are related to information. In this context, the objective of this research is to present 
the role of Information Science in the face of these scenarios of informational problems. The 
research is characterized as qualitative, bibliographic and descriptive. As for technical procedures, 
we searched for studies indexed in the Scopus, Web of Science, and Emerald databases. The 
results demonstrate that the COVID-19 pandemic is associated with five informational problems: 
slow information sharing, lack of public health awareness, excessive information, fake news and 
unreadable information. It is concluded that Information Science can collaborate in the solution of 
these problems through discussions involving a series of issues that are within its scope of study, 
such as: awareness of the relevance of information, information management, specialized sources 
of information, characteristics of reliable information, informational competence and information 
literacy. 
Keywords: Pandemic. COVID-19. Informational Problems. information Science. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
A Ciência da Informação (CI) trata-se de uma área de conhecimento interdisciplinar, a 

qual possui interesses investigativos acerca de propriedades e comportamentos da informação, de 

fluxos informacionais, de meios de tratamento da informação, de aspectos tecnológicos envoltos à 

informação, dentre outras questões. Estas possibilidades são investigadas com foco em garantir 

que os diversos tipos de usuários da informação consigam acessá-la utilizá-la para fins diversos 

(BORKO, 1968; SHERA, CLEVELAND, 1977; COUSIN, 2010). 

Conforme mencionado por Barbosa (2020), a pandemia do COVID-19 tem influenciado 

extremamente o modus operandi de todos, tanto no que diz respeito às maneiras de execução de 

1 Mestrando em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 
Federal da Paraíba (PPGCI-UFPB). Bacharel em Administração pela UFPB. 
2 Doutorando e Mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 
Universidade Federal da Paraíba (PPGCI-UFPB). Bacharel e Licenciado em Psicologia pela UFPB. 



A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19     64  
 

 

 

trabalho, quanto em relação aos hábitos e costumes da sociedade contemporânea. O autor 

supracitado comenta que o risco proporcionado pela pandemia é inegável, sendo que a mesma 

fez com que emergisse um esforço global de pesquisadores e cientistas na busca de alternativas 

que possibilitem a preservação da vida. 

Investigações anteriores comprovam que, em consequência da pandemia do COVID-19, 

diversos problemas informacionais emergiram (ARAÚJO, 2020; BARBOSA, 2020; POONIA, 

RAJASEKARAN, 2020; ROSENBERG, SYED, REZAIE, 2020; dentre outras). Neste sentido, 

compreendemos que, assim como diversas outras áreas de conhecimento, a CI possui 

responsabilidade social relacionada à pandemia do COVID-19, haja vista que, conforme 

ressaltado por Moraes e Carelli (2016), a CI é uma ciência que nasce num período em que 

começaram a emergir grandes fluxos informacionais, sendo, portanto, uma ciência que, desde seu 

surgimento, tem preocupação voltada à resolução de problemas informacionais. 

Ressaltando a relevância da CI diante dos problemas envoltos à pandemia do COVID-19, 

num estudo intitulado “La importancia de la ciencia de la información en tiempos de posverdad”, 

Araújo (2020) argumenta que mais do que simplesmente contaminar-se pelo vírus, o surgimento 

da pandemia do COVID-19 traz consigo problemas de ordem informacional, fazendo com que 

questões informacionais tenham ganhado maior relevância e notoriedade ultimamente. O autor 

comenta, por exemplo, que a partir deste problema mundial, informações falsas foram circuladas e 

que portanto a CI teria, necessariamente, esforçar-se para proporcionar colaboração, visando 

resolução de ´problemas como este. 

Nestes termos, a presente pesquisa tem como objetivo apresentar o papel da Ciência da 

Informação diante dos cenários de problemas informacionais consequentes da pandemia do 

COVID-19. Como fator de justificativa para elaboração desta investigação, ressalta-se a 

necessidade de discussão contínua sobre o tema que aqui é tratado, de forma que a comunidade 

científica como um todo seja cada vez mais estimulada para elaboração de estudos envoltos à 

pandemia do COVID-19. Além disto, o estudo em questão proporcionará um diálogo específico 

voltado ao cientista da informação, de modo a contribuir para propor implicações práticas 

sugestivas para atuação deste profissional frente aos desafios impostos pelo COVID-19. 

DESENVOLVIMENTO 

 
O presente tópico está dividido da seguinte forma: Procedimentos Metodológicos, 

Resultados e Conclusão. Os procedimentos Metodológicos, por sua vez, apresentam questões 

envoltas ao tipo de pesquisa e procedimentos técnicos adotados para realização deste estudo. Os 

resultados apresentam análise e discussão dos estudos identificados, os problemas 

informacionais consequentes da pandemia do COVID-19, assim como as sugestões de 

implicações práticas para contribuição da CI no que diz respeito a estes problemas. Por fim, o no 

último subtópico, apresentam-se as conclusões realizadas a partir da análise dos resultados da 

presente pesquisa. 
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Procedimentos Metodológicos 

 
Em relação à abordagem metodológica utilizada na presente pesquisa, a mesma 

classifica-se como qualitativa. Neste tipo de pesquisa, conforme mencionado por Minayo (2004), o 

pesquisador busca responder questões muito particulares, preocupando-se com um nível de 

realidade impossível de ser quantificado. Desta forma, de acordo com o que comenta o autor, na 

pesquisa qualitativa o pesquisador trabalha com significados, motivos, aspirações, crenças, 

atitudes, correspondendo à profundidade de fenômenos e não resumindo-se à operacionalização 

das variáveis. 

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos adotados para realização deste 

estudo, o mesmo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a qual, para Gil (2002), trata-se uma 

investigação realizada a partir de um material já existe, principalmente no que diz respeito a 

artigos e livros de caráter científico. Em relação a presente pesquisa, este material se constitui dos 

artigos que discorrem sobre informação no contexto da pandemia do COVID-19. 

A presente pesquisa se caracteriza, ainda, como descritiva, pois se propõe a descrever os 

problemas informacionais associados à pandemia do COVID-19, bem como descrever as 

possibilidades de contribuições da CI para resolução destes problemas. Na pesquisa descritiva, o 

investigador tem finalidade de descrever características de determinadas populações e/ou 

fenômenos, limitando-se a registrar e descrever os fatos observados, sem que haja quaisquer 

inferências neles (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Em relação aos procedimentos técnicos, buscou-se por estudos que tratassem indexados 

nas seguintes bases de dados: Scopus, Web of Science e Emerald. Utilizou-se, como filtro, as 

pesquisas desenvolvidas internacionalmente, portanto, as buscas foram realizadas por meio da 

solicitação das palavras “information” e “COVID-19” nos títulos dos artigos. No Quadro 1, 

apresentam-se as etapas para seleção dos estudos. 

Quadro 1 – Etapas para seleção dos estudos recuperados nas bases de dados 
Etapa Descrição 

Estudo em acesso aberto Nesta etapa, foram selecionadas apenas as pesquisas que estavam 

disponibilizadas em formato de acesso completo ao estudo. 

Verificação dos metadados Nesta etapa, verificou-se se os estudos recuperados continham todos os 

metadados necessários às análises e discussões dos resultados. 

Leitura do resumo  Nesta etapa, leu-se os resumos dos estudos selecionados nas etapas 

anteriores, com finalidade de selecionar apenas as pesquisas que, de alguma 

forma, correlacionaram a pandemia do COVID-19 com a informação. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 
Na sequência, são apresentados os resultados a partir da análise dos dados dos estudos 

escolhidos com base nos critérios de elegibilidade apresentados no Quadro 1. 

Resultados 

 
A partir das estratégias de busca e seleção de estudos, foi viável recuperar e selecionar 

estudos que trataram de questões informacionais envoltas à pandemia do COVID-19. No Quadro 
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2, apresenta-se o processo de seleção destes estudos nas bases de dados Scopus, Web of 

Sience e Emerald. 

Quadro 2 – resultado do processo de seleção dos estudos 
Base de 

dados 

Estudos 

recuperados 

Estudos em 

acesso aberto 

Estudos com 

todos os 

Estudos que 

trataram da 

Total de estudos 

ados 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Total de estudos selecionados: 11 

 

Conforme pode ser visualizado no Quadro 2, viabilizou-se a recuperação e seleção de 11 

estudos de interesse da preste investigação. A seguir, no Quadro 3, são apresentados os títulos, 

autores e fontes dos estudos selecionados para realização da análise dos dados. 

Quadro 3 – Apresentação dos estudos selecionados na presente pesquisa 
Título Autores 

A COVID–19-vírusfertőzés klinikai felismerését szolgáló új 

információk és a fej-nyaki régióban dolgozó egészségügyi személyzet 

védekezésének lehetőségei 

Balancing health privacy, health information exchange, and research 

in the context of the COVID-19 pandemic 

COVID-19 (Coronavirus) Pandemic: Information Sources Channels for 

the Public Health Awareness 

COVID-19 infodemic: More retweets for science-based information on 

coronavirus than for false information 

Impact of Online Information on Self-Isolation Intention During the 

COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Study 

Information Overload: A Method to Share Updates among Frontline 

Staff during the COVID-19 Pandemic 

Antal et al (2020) 

 
 

Lenert e Mcswain (2020) 

Ali e Bhatti (2020)  

Pulido et al. (2020) 

Farooq et al (2020) 

Poonia e Rajasekaran (2020) 

Medical information and social media in the time of COVID -19 Mulrennan e Colt (2020) 

Public Health Communication in Time of Crisis: Readability of On- 

Line COVID-19 Information 

The Twitter pandemic: The critical role of Twitter in the dissemination 

of medical information and misinformation during the COVID-19 

pandemic 

YouTube as a source of information on COVID-19 and rheumatic 

disease link 

YouTube as a source of medical information on the novel coronavirus 

2019 disease (COVID-19) pandemic 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

Basch et al. (2020) 

Rosenberg et al. (2020) 

 
Kocyigit et al. (2020) 

D’Souza et al. (2020) 

 

De acordo com o que foi analisado nos estudos selecionados, foram identificados cinco 

tipos de problemas informacionais consequentes da pandemia do COVID-19, a saber: 

compartilhamento de informações de forma lenta, falta de conscientização em saúde pública, 

informações em excesso, fake news, e informações ilegíveis. 

científica   metadados temática selecion 

Scopus 17 6 5 5 5 

Web of 

Science 

9 8 6 4 4 

Emerald 5 2 2 2 2 
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Compartilhamento de informações de forma lenta 

 
No que diz respeito ao compartilhamento de informações de forma lenta, subentende-se 

que este é um problema vivenciado em meio à pandemia do COVID-19 levando em consideração 

o que pontuam Antal el al. (2020). De acordo com o que mencionam os autores, um dos principais 

desafios envoltos à pandemia é o de disponibilizar, aos profissionais de linha de frente, 

informações rápidas e confiáveis. 

Acrescentando sobre este desafio, Lenert e Mcwain (2020) pontuam que a necessidade 

de se promover informações rápidas e confiáveis sobre a pandemia do COVID-19 é crucial para 

que os pacientes portadores do vírus sejam tratados da maneira mais adequada possível. Desta 

forma, tais informações são demasiadas relevantes, visto que são inerentes à tomada de decisão 

médica (ANTAL, et al., 2020; POONIA; RAJASEKARAN, 2020). 

Para contribuir na resolução deste problema, subentendemos que os pesquisadores que 

constituem a comunidade científica da Ciência da Informação podem colaborar por meio de 

debates e pesquisas científicas que promovam a relevância da própria informação, ressaltando a 

importância da gestão da informação, bem como investigando os fatores que influenciam o 

compartilhamento das informações envoltas ao COVID-19, de modo que esta área de 

conhecimento contribua no compartilhamento efetivo de informações relacionadas à pandemia, 

para que estas sejam usufruídas por profissionais da linha de frente e pela sociedade em geral. 

Falta de conscientização em saúde pública 

 
De acordo com o que ressaltam Ali e Bhatti (2020), a sociedade atual funciona sem que 

haja uma efetiva conscientização da saúde pública e sua relevância. Para que haja esta 

conscientização, compreendemos que é inerente que se discuta sobre a relevância da informação, 

apontando a mesma como um fenômeno social. 

Desta maneira, a Ciência da Informação se caracteriza como área de conhecimento que 

possui responsabilidade nos processos associados à conscientização em saúde pública, 

promovendo discussões científicas que relacionem a informação à saúde pública, inclusive no que 

diz respeito aos processos informativos que emergiram a partir da pandemia do COVID-19 e que 

se relacionam à esfera da saúde. 

Considerando estes termos, os cientistas da informação podem verificar quais são as 

principais informações necessárias aos processos de conscientização em saúde pública, de modo 

que esta ciência colabore para que os sujeitos sociais, por meio da informação, tenham a real 

noção da importância da saúde pública em tempos de pandemia. 

 

Informações em excesso 

 
De acordo com o que mencionam Pulido et al. (2020), a pandemia do COVID-19 fez com 

que emergissem informações em excesso. Conforme ressaltado pelos autores, esta grande 
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quantidade de informações dá-se pela facilidade que sujeitos sociais possuem em relação ao 

compartilhamento de informações por meio das mídias sociais. 

Diversas mídias sociais estão sendo usadas para sobrecarga destas informações, tais 

quais: Whatsapp, YouTube, Facebook, Telegram, dentre outras (MULRENNAN; COLT, 2020). 

Este excesso de informação pode ocasionar confusão nos sujeitos sociais, os quais podem ser 

tomados por sentimento de preocupação (FAROOQ et al. 2020). 

Desta maneira, como forma de solucionar este problema informacional, os pesquisadores 

da Ciência da Informação podem realizar investigações com foco na gestão da informação para 

aproveitamento informacional em tempos de pandemia, ressaltando os desafios vivenciados pelos 

profissionais que necessitam de informação para tomadas de decisão que se relacionem às 

soluções para o surto do COVID-19 e, consequentemente, contribuindo no que diz respeito ao 

excesso de informação, o qual pode confundir tanto os profissionais da linha de frente, quanto os 

demais sujeitos sociais. 

Fake News 

 
O excesso de informação ocasionado pela pandemia do COVID-19 está associado tanto 

às informações confiáveis, quanto às informações falsas (PULIDO et al. 2020). De acordo com o 

que ressalta Rosenberg et al. (2020), estas informações falsas são constantemente disseminadas 

nas mídias sociais, nas quais, por diversas vezes, são compartilhados posicionamentos que 

surgem para contrariar as informações de qualidade científica. 

Estas informações enganosas se alastram rapidamente nas mídias sociais. Diante deste 

problema, Kocyigit et al. (2020), assim como D’Souza et al. (2020), realizaram investigações que 

visaram verificar a qualidade da informação sobre a pandemia do COVID-19 em vídeos 

disponibilizados na plataforma do YouTube. Os autores constatam a presença de informações 

enganosas na mídia social supracitada envolvendo a pandemia do COVID-19. 

Diante deste problema, os cientistas da informação podem contribuir divulgando fontes 

informacionais confiáveis que possuam dados e informações sobre a pandemia, ou ainda, 

desenvolvendo discussões científicas para apresentar as características de uma informação 

verídica, bem como os procedimentos de verificação de possíveis Fake News. Além disto, estes 

pesquisadores também podem realizar estudos que pretendam identificar as principais 

informações falsas envolvendo a pandemia do COVID-19, de modo que estas sejam 

compartilhadas ao público em geral, colaborando para esclarecimentos envolvendo esta temática. 

Informações ilegíveis 

 
De acordo com o que ressalta Basch (2020), independentemente do meio de transmissão, 

as informações sobre a pandemia do COVID-19 devem ser precisas, além de serem 

compartilhadas de modo rápido e de maneira que possam ser compreendidas pela maioria da 

população. 
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Ainda de acordo com o que pensa Basch (2020), os riscos das informações serem 

compartilhadas de maneira complexa faz com que os sujeitos sociais sintam dificuldades de 

interpretá-las, contribuindo para que haja ambiguidade. Além disto, a informação complexa causa 

pânico aos sujeitos que se deparam com esta em atividades de busca de informação sobre a 

pandemia do COVID-19 (BASCH, 2020). 

Considerando este problema informacional, a comunidade científica da Ciência da 

Informação pode contribuir por meio de debates que promovam as ações de acesso aberto, 

discorrendo sobre a importância da informação para desenvolvimento e independência social. Há 

também a possibilidade de se discutir sobre competência e alfabetização informacional, de modo 

que os sujeitos sociais e suas necessidades informacionais sejam considerados nas tomadas de 

decisões associadas às resoluções da pandemia do COVID-19. 

Considerações Finais 

 
O presente estudo teve como objetivo apresentar o papel da Ciência da Informação diante 

dos cenários de problemas informacionais consequentes da pandemia do COVID-19. Para tanto, 

foram verificados em bases de dados internacionais estudos que relacionassem a pandemia do 

COVID-19 a questões informacionais. 

Por meio da análise dos estudos selecionados, verificou-se que a pandemia do COVID-19 

está associada a diversos problemas de ordem informacional, os quais envolvem: 

compartilhamento lento de informação, falta de conscientização em saúde pública, informações 

em excesso, fake news e informações ilegíveis. 

Verificou-se, ainda, que a Ciência da Informação pode contribuir na resolução deste 

problema promovendo discussões relacionadas a uma série de questões que estão no seu escopo 

científico, a saber: conscientização da relevância da informação, gestão da informação, fontes 

especializadas de informação, características da informação confiável, competência informacional 

e alfabetização informacional. 

Para pesquisas posteriores, sugere-se ir a campo para verificar, junto aos pesquisadores 

da Ciência da Informação, como estes podem contribuir no combate a estes problemas 

informacionais, de modo que investigações futuras tenham uma visão mais ampla sobre a 

temática abordada na presente pesquisa. 
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CAPÍTULO 7 

CENÁRIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

CIVIL CONSTRUCTION SCENARIO IN BRAZIL DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
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RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo apresentar o cenário atual da Construção Civil de 
alguns Estados brasileiros, demonstrando os locais que estabeleceram a parada do setor e os que 
continuaram a atuação normalmente, sendo feito uma comparação levando em consideração a 
densidade demográfica dos Estados e a maior e menor quantidade de óbitos até a data atual e 
também demonstrar as medidas adotas nos canteiros de obras para evitar a propagação da 
doença. O método de pesquisa foi realizado com base em dados coletados nas Secretarias 
Estaduais de Saúde e Sindicatos da Indústria da Construção (Sinduscon) dos Estados, de jornais 
e revistas de 8 Estados brasileiros sendo 4 que possuem menor quantidade de óbitos e 4 que 
possuem maiores quantidades de óbitos registrados. Foi gerando um valor, chamado índice “I” 
(Óbitos / Densidade Demográfica), desta forma foi possível entender o impacto que a indústria da 
Construção Civil pode trazer para a propagação da COVID-19, já que o setor Construção Civil 
movimenta os outros setores, como lojas de materiais de construção, distribuidoras, restaurantes, 
transportes públicos, entre outros. Verificou-se quais Estados o setor da Construção Civil está 
cumprindo com a paralisação do setor e comparar dados dos Estados que estão com os maiores 
índices desta doença, verificando se há alguma correlação para o aumento de casos confirmados. 
Os Estados que possuem maiores quantidade de óbitos foram SP > RJ > CE > PE, porém seus 
índices foram diferentes, relacionando-os com o controle ou descontrole da prevenção do vírus na 
construção civil e em outros setores, onde se comparados com índice “I” a sequência é SP > CE > 
PE > RJ, sendo I = 13,57 para São Paulo já Estados que possuem menores quantidades de óbitos 
foram TO < MS < MT < AC e seus comparativos por índice “I” continuam na mesma sequência, 
tendo o Tocantins com o menor índice entre todos os Estados, I = 0,53. Foram adotadas algumas 
medidas essenciais para evitar a propagação do coronavírus como o uso de termômetros na 
entrada do trabalho, marcação no piso para manter as pessoas distanciadas, distanciamento entre 
as mesas e retirada dos assentos intermediários, higienização de canteiros, distribuição de 
cartazes informativos pela obra, redefinição de turnos, entre outras medidas são bastante 
importantes pra o bem estar e saúde dos operários. 
Palavras-chave: Construção Civil; COVID-19; Contaminação; Canteiro de Obras. 

 
ABSTRACT: This research aims to present the current scenario of Civil Construction in some 
Brazilian states, showing the places that established the sector's halt and those that continued to 
operate normally, being made a comparison taking into account the demographic density of the 
states and the higher and lower number of deaths to date and also demonstrating the measures 
adopted on construction sites to prevent the spread of the disease. The research method was 
based on data collected at the State Health Secretariats and Construction Industry Unions 
(Sinduscon) of the states, from newspapers and magazines in 8 Brazilian states, 4 of which have 
the lowest number of deaths and 4 have the highest number of registered deaths. It was 
generating a value, called index "I" (Deaths / Demographic Density), this way it was possible to 
understand the impact that the Civil Construction industry can bring to the propagation of COVID- 
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19, since the Civil Construction sector moves the other sectors, such as construction material 
stores, distributors, restaurants, public transportation, among others. It was verified which States 
the Civil Construction sector is complying with the paralysis of the sector and compare data from 
the States with the highest rates of this disease, verifying if there is any correlation for the increase 
of confirmed cases. The states with the highest number of deaths were SP > RJ > CE > PE, but 
their indexes were different, relating them to the control or lack of control of virus prevention in civil 
construction and other sectors, where if compared with index "I" the sequence is SP > CE > PE > 
RJ, being I = 13.57 for São Paulo and the states with the lowest number of deaths were TO < MS < 
MT < AC and their comparisons by index "I" continue in the same sequence, with Tocantins with 
the lowest index among all states, I = 
0.53. Some essential measures were adopted to avoid the spread of coronavirus, such as the use 
of thermometers at the entrance to the work, marking on the floor to keep people away, distance 
between the tables and removal of intermediate seats, sanitization of work sites, distribution of 
information posters throughout the work site, shift redefinition, among other measures are very 
important for the welfare and health of workers. 
Keywords: Civil Construction; COVID-19; Contamination; Construction Site. 

 

Introdução 

 
O crescimento econômico de uma nação depende de vários fatores que proporcionam o 

aumento de sua riqueza, consequentemente a população obtém maior poder aquisitivo para 

mudar sua qualidade de vida. Os setores industriais e produtivos contribuem significativamente 

para a ascensão da economia, de forma a gerar emprego e, consequentemente, o aumento de 

renda das famílias (Teixeira & Carvalho, 2005). 

Na maioria dos países industrializados, a indústria da construção civil é uma das mais 

significativas em termos de contribuição para o produto interno bruto (PIB), mas também tem um 

impacto significativo na saúde e segurança dos trabalhadores, tornando a indústria da construção 

economicamente e socialmente importante (Yoon et al, 2013). 

Alguns estudos identificaram as principais causas que afetam o desempenho da 

segurança e saúde na construção e determinam as taxas de acidentes e contaminação, como a 

atitude do trabalhador, tamanho da empresa de construção, política de segurança, coordenação 

do projeto, pressão econômica, treinamento gerencial e cultura de segurança e saúde (Lee Y. C., 

Shariatfar, Rashidi & Lee H. W., 2020), outros enfatizaram que os supervisores da linha de frente 

são o pessoal-chave que pode determinar a norma do grupo relacionado à segurança na equipe 

de obra (Shen, Ju, Koh, Rowlinson & Bridge, 2017). No entanto, apesar de conhecer as regras ou 

procedimentos de segurança, os supervisores adotam constantemente meios para burlar estas e 

continuar a execução nos canteiros de obras (Xia, Zou, Liu, Wang & Zhu, 2018). 

Os supervisores da linha de frente, geralmente, se sentem pressionados a atender às 

demandas de produtividade no local e tendem a driblar os procedimentos de segurança para 

concluir os trabalhos a tempo (Conchie, Moon & Duncan, 2013). Desse ponto de vista, as 

violações de segurança por parte dos supervisores podem ser socialmente contagiosas e são um 

dos fatores críticos que causam a prevalência de violações de segurança e saúde da equipe de 

obra (Ye et al., 2018 ). 

O caso mais atual de violações de segurança e saúde é o relacionado à pandemia da 

COVID-19, onde em alguns Estados brasileiros, trabalhadores de algumas construtoras estão 
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trabalhando nos canteiros de obras no momento de quarentena, definido Lei Federal de nº 

13979/2020, muitas vezes sem tomar as devidas precauções definidas pelos órgãos da saúde, 

correndo o risco de contaminação de mais indivíduos. 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um 

quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID- 19 (cerca de 

80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento 

hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem 

necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória. Essa doença faz parte de 

uma família de vírus chamada Coronavírus que foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 logo 

após serem registrados na China (Brasil - Ministério da Saúde, 2020). 

Em dezembro de 2019, os primeiros casos de COVID-19 ocorreram em Wuhan na China. 

Essa doença rapidamente espalhou-se em todo o mundo e desde março de 2020 a OMS declarou 

a COVID-19 como pandemia (OPAS Brasil, 2020). O coronavírus faz parte da família 

Coronaviridae, na qual outros subtipos já existiam; o SARS-CoV e o MERS-CoV (coronavírus da 

síndrome respiratória do Oriente Médio). Todos eles possuem esse nome devido o formato que 

lembra uma coroa na superfície do vírus e causam complicações respiratórias severas levando em 

muitos casos à morte (Shereen, Khan, Kazmi, Bashir & Siddique, 2020). 

A Covid-19 é uma doença infecciosa com capacidade de contaminação de média a alta, 

com os seguintes sintomas principais: tosse seca, febre, desconforto respiratório em que casos 

graves, podem conduzir a dispneia e à síndrome do desconforto respiratório agudo; o período de 

incubação vai de 7 a 14 dias (Wang et al, 2020). 

A transmissão do vírus ocorre por contato humano, através de gotículas respiratórias do 

espirro ou tosse bem como por objetos contaminados na qual tiveram contato com o nariz, boca 

ou os olhos. A transmissão ocorre por pessoas sintomáticas principalmente os casos mais graves, 

porém isso ocorre também por pacientes assintomáticos (Chavez, Long, Koyfman & Liang, 2020). 

Em razão da transmissão acelerada entre as pessoas, boa parte do mundo vive o 

isolamento social, com o intuito de diminuir os casos de contaminados, principalmente os grupos 

de risco que são os idosos, crianças e pessoas com outras morbidades crônicas como diabetes, 

doenças cardiovasculares e relacionadas ao sistema respiratório. Ainda não se tem uma vacina ou 

medicamento específico para a infecção por Covid-19. Os medicamentos mais utilizados 

atualmente são os antivirais lopinavir+ ritonavir e o anti-malárico cloroquina e hidroxicloroquina , 

que se apresentaram como eficazes no controle da infecção (Rothan & Byrareddy, 2020). 

Portanto, as medidas de segurança quanto à transmissão precisam ser seguidas; o uso 

de máscaras em muitos países já está se tornando obrigatório tendo em vista que esses países 

estão diminuindo o isolamento social. A higiene pessoal com o uso de álcool em gel 70% e o 

sabão também são maneiras importantes do controle da disseminação, especialmente os grupos 

de risco que são os maiores casos de mortalidade (OPAS BRASIL, 2020). 
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O objetivo desta pesquisa é apresentar o cenário atual da Construção Civil de alguns 

Estados brasileiros, demonstrando os locais que estabeleceram a parada do setor e de locais que 

continuaram a atuação normalmente, sendo feito uma comparação levando em consideração a 

densidade demográfica dos Estados e a maior e menor quantidade de óbitos até a data atual e 

também demonstrar as medidas adotas nos canteiros de obras para evitar a propagação da 

doença. Com isso foi gerando um valor, chamado índice “I” (Óbitos / Densidade Demográfica), 

desta forma foi possível entender o impacto que a indústria da Construção Civil pode trazer para 

a propagação da COVID-19, já que o setor movimenta os outros setores, como lojas de materiais 

de construção, distribuidoras, restaurantes, transportes públicos, entre outros. 

 
 

Desenvolvimento 

 
Nos canteiros de obras a rotatividade frequente de trabalhadores, mudança de ambientes 

e atividades simultâneas contribuem na transmissão da doença COVID-19, caso não sejam 

tomadas todas a medidas preventivas adotadas pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial 

da Saúde (OMS), resultando em um aumento significativo de casos desta doença. Neste artigo foi 

abordado o cenário atual, durante a pandemia, da construção civil com base em dados coletados 

nas Secretarias Estaduais de Saúde e Sindicatos da Indústria da Construção (Sinduscon), de 

jornais e revistas, até a data de 01 de maio de 2020, de 8 Estados brasileiros, sendo 4 que 

possuem menor quantidade de óbitos e 4 que possuem maiores quantidades de óbitos. Verificou- 

se em quais Estados o setor da Construção Civil está cumprindo com a paralisação do setor e 

comparar dados dos Estados que estão com os maiores índices desta doença, verificando se há 

alguma correlação para o aumento de casos confirmados. 

Os Estados que foram escolhidos são: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco 

por possuírem maiores casos confirmados e óbitos, e Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso e Acre por possuírem menores números. Na Tabela 1 são apresentados os Índices 

(Óbitos / Densidade Demográfica) de cada Estado, número de óbitos por milhões de habitantes 

(Índice “I”), verificando se há compatibilidade dos locais que está com Construção Civil em 

funcionamento ou não. 

 
Resultados e Discussões 

 
O cenário atual da pandemia do coronavírus é alarmante, todos os Estados brasileiros 

possuem casos confirmados do COVID-19. No Brasil já há mais de 91 mil casos confirmados e 

pouco mais de 6 mil óbitos registrados, ultrapassando a China que, até o momento, registrou 

pouco mais de 82 mil casos confirmados e pouco mais de 4,5 mil óbitos (Ministério da Saúde - 

Brasil, 2020; National Health Commission of China, 2020). Na Figura 1 são apresentados os casos 

registrados de COVID-19 por regiões do Brasil. 
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Figura 1 – Casos de COVID-19 por região 

 

 

 
 
 

 
Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde, 2020 

 

As regiões que possuem maior percentual de casos da doença é a região Sudeste com 

49,3%, Nordeste com 28,8% e Norte com 12,9% (Figura 1). Na Tabela 1 são apresentados o 

número de casos, óbitos, densidade demográfica e índice de correlação entre os óbitos com a 

densidade demográfica de COVID-19 por Estado brasileiro. 

 
Tabela 1 – Casos confirmados e óbitos de COVID-19 por Estado 

Local Casos Óbitos Densidade Demográfica Índice* 
Estimado (2019) (Óbitos/ 

(Hab/km²) Densidade) 

 

São Paulo 30.374 2.511 184,99 13,57 

Rio de Janeiro 10.166 921 394,62 2,33 

Ceará 7.879 505 61,33 8,23 

Pernambuco 7.334 603 97,45 6,19 

Amazonas 5.723 476 2,66 179,07 

Maranhão 3.506 204 21,46 9,5 

Pará 3.176 235 6,91 34,03 

Bahia 3.085 117 26,34 4,44 

Espírito Santo 2.662 96 87,22 1,1 

Santa Catarina 2.394 48 74,84 0,64 

Minas Gerais 1.935 88 36,09 2,44 

Rio Grande do Sul 1.529 58 40,39 1,44 

Distrito Federal 1.466 30 523,41 0,06 
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Paraná 1.447 89 57,37 1,55 

Rio Grande do Norte 1.297 56 66,41 0,84 

Alagoas 1.226 53 119,86 0,44 

Amapá 1.121 37 5,94 6,23 

Paraíba 926 67 71,16 0,94 

Goiás 808 29 20,63 1,41 

Piauí 600 24 13,01 1,84 

Rondônia 585 18 7,47 2,41 

Roraima 519 7 2,7 2,59 

Sergipe 517 14 104,83 0,13 

Acre 486 19 5,37 3,54 

Mato Grosso 320 11 3,86 2,85 

Mato Grosso do Sul 261 9 7,78 1,16 

Tocantins 164 3 5,66 0,53 
 

 

*Índice referente a divisão do número de óbitos com a densidade demográfica de cada Estado 

brasileiro. Com isso é possível verificar que quanto menor o número do índice, maior o controle do 

Estado diante a pandemia, não vinculando somente à quantidade de óbitos e casos, mas também 

à sua densidade demográfica. 
 

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde, 2020; IBGE, 2020. 

 

 
O Estado de São Paulo concentra o maior número de casos confirmados e óbitos pelo 

COVID-19, seguido de Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. Os Estados com menores números 

registrados de casos confirmados são o Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Acre. Por 

outro lado, a razão entre os óbitos com as densidades demográficas de cada Estado brasileiro  

nos mostra um índice que prova que o número de óbitos não depende somente de sua densidade 

demográfica, mas também do controle e medidas adotadas para conter o contágio, nível de 

qualidade de vida, número de pessoas por habitação, adoção de medidas de higiene, 

escolaridade, faixa etária, nível de renda, entre outros, tendo como exemplo o Estado do Rio de 

Janeiro que teve um índice de 2,33 (quanto mais próximo de zero, maior o controle) e quantidade 

de óbitos de 921, comparando-o com o Estado do Acre teve um índice 3,54 e quantidade de 

óbitos de 19, quantidade bem menor de óbitos comparado com o Rio de Janeiro, porém seu índice 

é bem maior, mostrando o descontrole do combate ao COVID-19. 

De acordo com dados apresentados pelo GT Habitação e Cidade coordenado por 

professores da UFRJ, em torno de 550 mil trabalhadores da Construção Civil no Brasil fazem 

parte do grupo de risco por pertencerem à faixa etária acima de 60 anos de idade. Outros dados 

disponibilizados por pesquisadores da COPPE/UFRJ mostram números de trabalhadores da 

Construção Civil expostos aos riscos de contaminação de doenças ou infecções (Tabela 2), 

podendo ser um meio fácil de propagação do COVID-19, caso o setor ainda esteja em 

funcionamento. 
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Tabela 2 – Número de trabalhadores em risco por capital 
 

 

Capital Estado Trabalhadores Trabalhadores 

em risco 

 

 
São Paulo 

 
SP 

 
4.807.737 

  
2.059.128 

Rio de Janeiro RJ 2.106.048  966.484 

Recife PE 613.804  313.426 

Fortaleza CE 660.306  302.419 

Manaus AM 467.229  195.440 

Belém PA 372.437  184.656 

São luís MA 280.928  144.268 

Salvador BA 726.355  364.465 

Vitória ES 202.089  100.564 

Curitiba PR 851.913  353.670 

Belo Horizonte MG 1.045.232  449.205 

João Pessoa PB 216.143  104.836 

Porto Alegre RS 646.928  300.610 

Natal RN 266.112  134.322 

Maceió AL 226.621  101.915 

Florianópolis SC 256.551  123.979 

Macapá AP 105.823  61.890 

Brasília DF 983.845  463.152 

Goiânia GO 563.060  279.856 

Teresina PI 258.465  131.439 

Rio Branco AC 90.430  48.167 

Porto Velho RO 152.285  47.567 

Aracaju SE 195.775  97.601 

Campo Grande MS 236.769  99.100 

Cuiabá MT 234.464  117.355 

Boa vista RR 82.598  48.201 

Palmas TO 126.321  70.291 

 
Fonte: Adaptado COPPE/UFRJ (2020). 

 

 

Nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, não foram estabelecidas restrições ao 

funcionamento dos canteiros de obras, podendo ser um agravante para o aumento desacelerado 

da quantidade dos casos confirmados e óbitos. Comparando-os por Índices (I) da tabela 01, 

verifica-se que São Paulo tem I = 13,57 e mesmo ainda estaria em 3º lugar no ranking de índices, 

mostrando que mesmo o setor da Construção Civil estando funcionado, não está havendo um 

controle preciso da prevenção onde possam estar contribuindo para estes resultados. Já o Estado 

do Rio de Janeiro possui I = 2,33, 14º no ranking dos índices, valor bem abaixo comparado com 

São Paulo, isso mostra um controle maior de óbitos por quantidade de habitantes por km² e 

consequentemente um melhor controle na prevenção da doença. 

Nos Estados de Pernambuco e Ceará ainda estão paralisados o setor, nestes dois 

Estados estão sendo estudados quanto ao retorno das atividades, mesmo em meio desta 

pandemia. Comparando-os por Índices (I), conforme tabela 01, verifica-se que Pernambuco e 
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Ceará possuem I = 6,19 e I = 8,23, respectivamente, possuindo, o Pernambuco, 7º lugar e, o 

Ceará, 5º lugar no ranking de índices, mostrando que mesmo o setor da Construção Civil estando 

paralisado, ainda há uma pequena diferença entre a posição em relação à quantidade de óbitos, 

isso pode ser atribuído à falta de controle no isolamento social em outros setores. 

Os Estados de Tocantins e Acre estão com obra paradas e estão sendo solicitados às 

prefeituras a retomada das atividades nos canteiros de obras com determinação de cautelas com 

a devida gestão dos trabalhadores dentro das obras, como adoção de espaço mínimo, adequação 

de refeitórios, proibição de aglomerações e divisão de atividades por pavimento. Comparando-os 

por Índices (I), conforme tabela 01, verifica-se que Tocantins e Acre possuem I = 0,53 e I = 3,54, 

respectivamente, possuindo, o Tocantins, 24º lugar e, o Acre, 9º lugar no ranking de índices, 

mostrando que mesmo o setor da Construção Civil estando paralisado, ainda há uma pequena 

diferença entre a posição em relação à quantidade de óbitos, isso pode ser atribuído também  

para esses dois Estados a falta de controle no isolamento social em outros setores. 

Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mesmo diante a crise causada pelo coronavírus, 

o setor é um dos poucos que sofreu um grande impacto econômico. As obras continuaram, mas 

caso haja um aumento de casos e óbitos, os lançamentos de empreendimentos serão adiados, 

paralisando as obras e causando mais desempregos. Comparando-os por Índices (I), conforme 

Tabela 01, verifica-se que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem I = 2,85 e I = 1,16, 

respectivamente, possuindo, o Mato Grosso, 10º lugar e, o Mato Grosso do Sul, 19º lugar no 

ranking de índices, isso mostra que o setor da Construção Civil neste Estados mesmo em 

funcionamento estão tomando as devidas precauções junto com os outros setores econômicos e 

mesmo estando em pleno funcionamento tem o controle superior ao dos Estados do Acre, 

Pernambuco e Ceará, onde possuem obras paralisadas. 

Em relação à economia, segundo o IBGE (2020), o INCC (Índice Nacional da Construção 

Civil (Sinapi), teve variação de 0,25% no mês de abril, ficando 0,10 ponto percentual abaixo da 

taxa do mês anterior (0,35%) e 0,09 pontos percentuais abaixo do índice referente à abril de 2019 

(0,34%). De janeiro a abril, o índice acumula 1,15%. Nos últimos doze meses, a taxa soma 3,68%, 

resultado abaixo dos 3,77% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Devido às 

medidas de isolamento social em razão da COVID-19, abril foi o primeiro mês em que esta 

pesquisa não teve coleta presencial, tendo sido realizada exclusivamente por meios eletrônicos e 

contatos por telefone. 

Algumas medidas foram adotadas para preservar a saúde diante pandemia nos canteiros 

de obras por algumas construtoras. A CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) junto 

com a SECONCI BRASIL elaborou um catálogo com as recomendações para o ambiente de 

trabalho na indústria da construção civil com objetivo prevenir a propagação da doença. Conforme 

o catálogo, algumas medidas adotadas são: 

• A empresa deve fornecer lavatórios com água e sabão, além de sanitizantes, como álcool 

70% e orientar os trabalhadores sobre o seu uso, quando do início dos trabalhos e pelo menos a 

cada duas horas; 
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• Os ambientes de trabalho, que não estão a céu aberto, devem ser mantidos ventilados, 

com a retirada de barreiras que impeçam a circulação de ar, observadas as normas de segurança; 

• Todas as ferramentas, máquinas e equipamentos de uso manual devem ser 

constantemente limpos e higienizados, antes e durante a execução dos trabalhos; 

• Grandes superfícies devem ser esterilizadas com desinfetante contendo cloro ativo ou 

solução de hipoclorito a 1% ao menos duas vezes ao dia; 

• Deve ser restrita a entrada e circulação de pessoas que não trabalham no canteiro, 

especialmente fornecedores de materiais, que, se necessária a entrada, deve ser restrita a 

ambiente de descarga e deve durar o menor tempo possível. A essas pessoas deve ser oferecida 

higienização das mãos, com água e sabão ou álcool 70%, antes de adentrarem à área de 

descarga; 

• Devem ser tomadas medidas de distanciamento social em ambientes fechados do 

canteiro de obras, como escritórios e refeitórios, de forma a preservar a separação mínima de dois 

metros entre as pessoas, nos postos de trabalho ou local de refeições. 

• Avaliar a possibilidade de definição de turnos diferenciados de trabalho para evitar o 

congestionamento de ambientes fechados, bem como para evitar a aglomeração de pessoas no 

transporte coletivo; 

• Adotar, temporária e emergencialmente, o ponto por exceção, conforme previsão legal, 

para evitar aglomeração de pessoas em volta dos equipamentos de marcação, em horários de 

início e final de expediente; 

• O afastamento imediato, com encaminhamento ao serviço médico, de pessoas que 

apresentem sintomas relacionados ao COVID-19, quais sejam: febre e tosse (seca ou secretiva) 

persistentes, coriza e falta de ar; 

• Adoção de medidas alternativas para as pessoas que não trabalham nas atividades de 

produção, como o home office; 

• O afastamento imediato de pessoas consideradas no grupo de risco da doença, quais 

sejam: pessoas idosas (com mais de 60 anos) ou que apresentem condições de saúde pré- 

existentes, como diabetes, hipertensão ou com problemas respiratórios; 

• A orientação e arguição permanente dos trabalhadores sobre as suas condições de 

saúde, bem como de seus familiares, para identificação rápida dos casos que podem levar às 

condições de isolamento previstas na legislação; 

Algumas construtoras adotam medidas adicionais, como no caso da Conx Construtora e 

Incorporadora, que atua no mercado de São Paulo e Rio de Janeiro, como a utilização de 

termômetros na entrada do trabalho para conferir se os trabalhados estão com a temperatura 

normal (Figura 1), marcação no piso da entrada da obra para manter as pessoas distanciadas 
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(Figura 2), distanciamento entre as mesas e retirada dos assentos intermediários para evitar o 

contato dos operários durante as refeições (Figura 3), higienização de canteiros em todas as 

partes (Figura 4), distribuição de cartazes informativos pela obra (Figura 5), redefinição de turnos 

para evitar mais aglomerações (Figura 6), podendo ser três horários de entrada, almoço e saída, 

entre outras medidas (CBIC, 2020). 

 
Figura 2 – Verificação de temperatura corporal Figura 3 – Marcação de piso para distanciamento 

 

 
Fonte: Conx Construtora, 2020; CBIC, 2020 Fonte: Conx Construtora, 2020; CBIC, 2020 

 

Com o uso do termômetro já é possível prever alguma alteração na temperatura corporal, 

podendo saber se não está fora do normal. Caso positivo, o funcionário pode ser encaminhado 

imediatamente para o hospital para realização de exames. A demarcação de piso garante ou 

auxilia no distanciamento entre os funcionários na hora de realização de algumas atividades. 

 
Figura 4 – Distribuição entre mesas e assentos Figura 5 – Higienização de canteiros 

 

 
Fonte: Conx Construtora, 2020; CBIC, 2020 Fonte: Conx Construtora, 2020; CBIC, 2020 

 

Outra alternativa para prevenção relacionado à distanciamento é a intercalação de 

assentos nos refeitórios, onde são retirados os assentos laterais de cada assento já existente, 

evitando que o funcionário sente ao lado do outro. A higienização de pontos estratégicos é uma 

das possibilidades de diminuir o risco no canteiro, é ideal mapear as áreas de prováveis 

aglomerações e executar a sua higienização (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6 – Distribuição de cartazes informativos Figura 7 – Redefinição de turnos 

 

 
Fonte: Conx Construtora, 2020; CBIC, 2020 Fonte: Conx Construtora, 2020; CBIC, 2020 

 

A distribuição de cartazes em pontos estratégicos nos canteiros também é muito 

importante para a conscientização dos funcionários, muitas vezes a orientação de “o que” e 

“como” fazer é o que pode estar contribuindo para a propagação do vírus. A redefinição dos turnos 

ajuda na diminuição da aglomeração, uma vez que sejam distribuídas as equipes em quantidade 

de turnos em três horários por exemplo para entrada, almoço e saída. 

Como foi visto os Estados que possuem maiores quantidade de óbitos foram SP > RJ > 

CE > PE, porém seus índices foram diferentes, relacionando-os com o controle ou descontrole da 

prevenção do vírus na construção civil e em outros setores, onde se comparados com índice “I” a 

sequência é SP > CE > PE > RJ, sendo I = 13,57 para São Paulo. Isso mostra que o Rio de 

Janeiro, mesmo estando com o setor da construção civil funcionado e com o segundo lugar em 

óbitos no Brasil, está tendo um controle maior com a pandemia em comparação com SP, CE e 

PE. Os estados que possuem menores quantidades de óbitos foram TO < MS < MT < AC e seus 

comparativos por índice “I” continuam na mesma sequência, tendo o Tocantins com o menor 

índice entre todos os Estados, I = 0,53. 

As medidas essenciais para evitar a propagação do coronavírus como o uso de 

termômetros na entrada do trabalho, marcação no piso para manter as pessoas distanciadas, 

distanciamento entre as mesas e retirada dos assentos intermediários, higienização de canteiros, 

distribuição de cartazes informativos pela obra, redefinição de turnos, entre outras medidas são 

bastante importantes pra o bem estar e saúde dos operários e precisa ser executados pelos 

canteiros que estão em funcionamento ou pelos canteiros que irão voltas as suas atividades. 

Este estudo foi limitado a comparativos citados no artigo. Não foi realizado o estudo de 

comparativos de isolamento social e nem considerando o clima da região, já que estudos apontam 

que o vírus não é adepto à climas quentes. Para estudos futuros, recomenda-se maior 

aprofundamento ao final da pandemia, buscando dados finais para que sejam feitas as análises 

dos impactos pós-pandemia. 

 
Referências 

 
Brasil. (2019). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: Cidade e Estados (Densidade 

Demográfica). From: https://www.ibge.gov.br/cidades-e- estados.html?view=municipio. 

http://www.ibge.gov.br/cidades-e-


A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19 
   83  

 

 

 

Brasil. (2020). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: Estatísticas Econômicas: 
Índice   Nacional da Construção Civil (INCC). From: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de- 
noticias/releases/27623-indice-nacional-da-construcao-civil-varia-0-25-em-abril. 

Brasil. (2020). Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019. From: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm. 

Brasil. (2020). Ministério da Saúde. Coronavírus COVID-19 - O que é COVID-19?. Rio de Janeiro: 
INCA, 83. From: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca. 

Brasil. (2020). Painel Coronavírus – Dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Rio de Janeiro. 
From: https://covid.saude.gov.br. 

CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção. (2020). A pandemia do coronavírus: 
Recomendações para o ambiente de trabalho na indústria da construção. From: 
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2020/03/A_pandemia_do_coronavirus.pdf. 

CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção. (2020). Covid-19: Construção civil amplia 
esforço na proteção do trabalhador. From https://cbic.org.br/es_ES/covid-19- construcao-civil- 
amplia-esforco-na-protecao-do-trabalhador/ 

Chavez, S., Long, B., Koyfman, A., & Liang, S. Y. (2020). Coronavirus Disease (COVID- 19): A 
primer for emergency physicians. The American Journal of Emergency Medicine. 10p. 

China   (2020). National Health Commission of China. Beijing, China. From: 
http://www.nhc.gov.cn/yjb/s7860/202005/11f6b5e28be64f28b5b84eed2984ed60.shtml. 

Conchie, S. M., Moon, S., & Duncan, M. (2013). Supervisors’ engagement in safety leadership: 
Factors that help and hinder. Safety science, 51(1), 109-117. 

Lee, Y. C., Shariatfar, M., Rashidi, A., & Lee, H. W. (2020). Evidence-driven sound detection for 
prenotification and identification of construction safety hazards and accidents. Automation in 
Construction, 113, 103127. 

OPAS BRASIL. Folha informativa COVID-19 (doença causada pelo coronavírus).From: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&I 
temid=875. Acesso em abril de 2020. 

Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus 
disease (COVID-19) outbreak. Journal of autoimmunity, 109, 102433. 

Shen, Y., Ju, C., Koh, T. Y., Rowlinson, S., & Bridge, A. J. (2017). The impact of transformational 
leadership on safety climate and individual safety behavior on construction sites. International 
journal of environmental research and public health, 14(1), 45. 

Shereen, M. A., Khan, S., Kazmi, A., Bashir, N., & Siddique, R. (2020). COVID-19 infection: origin, 
transmission, and characteristics of human coronaviruses. Journal of Advanced Research, 24, 91- 
98. 

Teixeira, L. P., & Carvalho, F. M. A. (2005), A construção civil como instrumento do 
desenvolvimento da economia brasileira. Revista Paranaense de Desenvolvimento, 109, 9-26. 

Wang, S. X., Wang, Y., Lu, Y. B., Li, J. Y., Song, Y. J., Nyamgerelt, M., & Wang, X. X. (2020). 
Diagnosis and treatment of novel coronavirus pneumonia based on the theory of traditional 
Chinese medicine. Journal of Integrative Medicine. 

Xia, N., Zou, P. X., Liu, X., Wang, X., & Zhu, R. (2018). A hybrid BN-HFACS model for predicting 
safety performance in construction projects. Safety science, 101, 332-343. 

Ye, G., Tan, Q., Gong, X., Xiang, Q., Wang, Y. & Liu, Q. (2018). Improved HFACS on Human 
Factors of Construction Accidents: A China Perspective. Advances in Civil Engineering, 2018. 

Yoon, S. J., Lin, H. K., Chen, G., Yi, S., Choi, J., & Rui, Z. (2013). Effect of occupational health and 
safety management system on work-related accident rate and differences of occupational health 
and safety management system awareness between managers in South Korea's construction 
industry. Safety and health at work, 4(4), 201-209. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.nhc.gov.cn/yjb/s7860/202005/11f6b5e28be64f28b5b84eed2984ed60.shtml
http://www.nhc.gov.cn/yjb/s7860/202005/11f6b5e28be64f28b5b84eed2984ed60.shtml
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101%3Acovid19&I


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

DIREITO 
 
 
 
 

 

 
A

 S
O

C
IE

D
A

D
E

 E
M

 T
E

M
P

O
S

 D
E

 C
O

V
ID

-1
9

 

 



A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19 
   85  

 

 

 

CAPÍTULO 8 

A BIOÉTICA PRINCIPIALISTA E A SOCIEDADE ATUAL: UMA ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA 

BENEFICÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19 

PRINCIPIALIST BIOETHICS AND CURRENT SOCIETY: AN ANALYSIS OF THE BENEFICENCE PRINCIPLE IN 
COAND-19 PANDEMIC TIMES 

 

Juliana Almeida de Moraes1 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar alguns aspectos relacionados à bioética 
principialista, sobretudo, o princípio da beneficência sob análise da pandemia da Covid-19. A 
temática ganha relevância diante do cenário atual causado pela pandemia, assim como a 
importância de contextualizar os preceitos da bioética sob o viés do cenário atual. O presente 
estudo destaca a importância da mudança de paradigma para que possa ser realizada uma 
análise crítica em torno da conexão da beneficência e a realidade social enfrentada pela pandemia 
da Covid-19. Objetiva-se ainda traçar a subordinação estrutural da bioética principialista, com 
ênfase na beneficência no sentido de salientar a tendência pluralista, interdisciplinar e 
multidisciplinar da Bioética. 
Palavras-chave: Bioética, Relação Médico-Paciente, Beneficência,Covid-19 

 
ABSTRACT 
This article aims to present some aspects related to principlist bioethics, above all, the principle of 
beneficence under analysis of the Covid-19 pandemic. The theme gains relevance in the face of 
the current scenario caused by the pandemic, as well as the importance of contextualizing the 
precepts of bioethics under the bias of the current scenario. The present study highlights the 
importance of a paradigm shift so that a critical analysis can be carried out around the connection 
of beneficence and the social reality faced by the Covid-19 pandemic. It also aims to outline the 
structural subordination of principlist bioethics, with an emphasis on beneficence in order to 
highlight the pluralist, interdisciplinary and multidisciplinary tendency of Bioethics. 
Keyword: Bioethics, Doctor-Patient Relationship, Beneficence, Covid-19 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 

A bioética é uma área do conhecimento que analisa a relação entre o homem e a ciência, 

sejam elas humanas, biológicas ou extas. Essencialmente, ela é dividida em bioética clínica, que 

estuda a relação médico paciente e seus desdobramentos e bioética global, que estuda a relação 

do homem com o meio ambiente e a sociedade. Neste sentido, a bioética surgiu da necessidade 

de serem discutidas as questões éticas relativas às pesquisas e seus avanços científicos. 

A bioética se configura como uma ciência em que estão relacionados os valores éticos 

como também os fatores biológicos e ambientais. Ademais, destaca-se os aspectos que 

abrangem a qualidade de vida e a saúde dos indivíduos dentro de um contexto adequado. Assim, 

ao incorporar uma amplitude social e ambiental, a bioética assume um viés pluralista, 

multidisciplinar e interdisciplinar. 

O contexto atual, marcado por uma pandemia enfrentada perenemente pela humanidade 

causada pela Covid-19, faz com que as questões bioéticas sejam abarcadas no âmbito geral da 
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sociedade, pois os reflexos desta crise perpassam os setores da saúde, economia, social, 

ambiental, educacional, jurídico e outros. 

O presente estudo tem por objetivo destacar a subordinação estrutural da bioética 

principialista, no que concerne a análise do princípio da beneficência em tempos de pandemia sob 

a luz da relação médico paciente. 

Para tal desenvolvimento, foi utilizada a revisão bibliográfica, partindo de breve análise 

histórica da bioética principialista e o seu conceito, do princípio da beneficência, assim como, a 

realização de uma análise crítica do princípio da beneficência na sociedade em tempos de 

pandemia da Covid-19. 

 
2 BIOÉTICA PRINCIPIALISTA: BREVE ANÁLISE HISTÓRICA E CONCEITO 

 
 

O termo bioética foi inicialmente utilizado em 1970 por Van Rensselaer Potter, o 

denominado “pai da bioética”, na revista Perspectives in Biology and Medicine, e em seguida, em 

1971, na obra Bioethics:bridge to the future. Neste contexto, Potter propõe o estudo da bioética 

sob a justificativa de que tal fenômeno poderia ser o elo de conexão entre a ciência e a 

humanidade. Outro fator relevante consistiu na institucionalização do termo bioética como área do 

conhecimento acadêmico em 1975, por Andre Hellegers, na Universidade de Washington (Motta, 

Osvaldo et al, 2020). 

Esses dois fatores consistiram em episódios marcantes para a construção da bioética, no 

entanto uma análise do contexto histórico se torna relevante para uma melhor compreensão do 

tema. 

O período da Segunda Guerra Mundial foi marcado por diversas atrocidades sobretudo no 

que concerne ao modo como eram realizadas as pesquisas com seres humanos, pois estas eram 

realizadas em total dissonância com os preceitos éticos e morais (Cohen, 2020). 

Diante de tantos acontecimentos que transgrediram princípios elementares como respeito 

à vida e à dignidade humana, a partir de 1974, o Congresso norte-americano instituiu a Comissão 

Nacional para proteção dos Seres Humanos em Pesquisas Biomédicas, que organizou em 1978 o 

Relatório de Belmont, cujo destaque foi a exposição de princípios relevantes para avaliação da 

pesquisa científica em humanos, dentre eles: respeito às pessoas, beneficência e justiça (Motta, 

Osvaldo et al, 2020). 

No sentido de evolução de tal premissa, Tom Beauchamp e James F. Childress instituíram 

a Bioética Principialista com o intuito de nortear de forma representativa a relação médico 

paciente. Porém, ampliaram os princípios originais do Relatório de Belmont: autonomia, 

beneficência, não malevolência e justiça (Barchifontaine, 2019). 

Ao analisar os princípios propostos por Beauchamp e Childress, ressalta-se que os 

mesmos não são absolutos nem possuem ordem hierárquica, assim, aponta-se a necessidade da 

ponderação dos mesmos em contextos de colisão na análise do caso concreto. 
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Segundo Cohen (2020), no modelo apresentado pelos referidos autores, o princípio da 

não maleficência pode ser compreendido como a obrigação de não causar o dano de forma 

intencional. Já a beneficência faz alusão à bondade, caridade e se relaciona com a benevolência, 

no sentido de realçar a importância da análise da efetividade e dos benefícios ao se realizar o 

bem. 

Em um estudo proposto por Campos e Oliveira (2017), dispõe a cerca de que as atitudes 

referentes à vida, saúde e exercício da medicina devem ser pautadas pelo respeito à 

individualidade e liberdade de decisão tomada por cada paciente. Além de elencar o princípio da 

justiça sob a ótica distributiva , no sentido de visar promover uma adequada distribuição de 

recursos no intuito de garantir a igualdade na prestação dos serviços de saúde. 

Com o objetivo de elucidar melhor a referida ciência, foi criada a Enciclopédia de Bioética, 

lançada em 1978, a qual fazia menção ao conceito de Bioética como sendo a ciência que estuda 

de forma sistemática a conduta humana no segmento das ciências da vida e da atenção à saúde, 

sendo esta examinada sob a ótica dos princípios e valores morais (Neves, 2020). 

Já em 2014, na sua última versão, expande-se para atender novos dilemas morais, 

decorrentes do contexto globalizado como: saúde pública e ambiental, desenvolvimento 

biotecnológicos, cuidados paliativos, nanotecnologia e outros (Pessini, 2014). 

Neste cenário, a bioética apropriou-se da tarefa de reconstrução dos parâmetros para 

embasamento das condutas médicas pautadas pelo respeito e pela dignidade do indivíduo em seu 

convívio interpessoal ou comunitário (Anjos, 2017). 

Ao se constituir como uma ciência autônoma, a bioética, ao longo da sua existência, 

adquiriu um papel de extrema relevância nos cenários acadêmico e científico. De modo que, a 

referida ciência passou a atuar em campos diversos e em áreas distintas como a medicina e o 

direito. Porém, a sua atuação não se restringe a estas áreas, o seu domínio perpassa a esfera da 

responsabilidade política, cultural e coletiva. 

 
3 A BENEFICÊNCIA: SOB A LUZ PRINCIPIOLÓGICA 

 

De acordo com Beauchamp e Childress (2002), o princípio da beneficência pode ser 

compreendido pela obrigação moral de agir em benefício de outrem, em outras palavras, fazer o 

bem. Tal princípio se faz presente no juramento médico de Hipócrates, diante do dever assumido 

pelo médico ao adotar condutas que busquem a proteção do paciente. Sob esta análise, tal 

conceito pode ser recordado no Juramento de Hipócrates (Conselho Regional de Medicina/ São 

Paulo, 2015): 

 
Eu juro, por Apolo médico, por Esculápio, Hígia e Panacea, e tomo por 

testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu 
poder e minha razão, a promessa que se segue: [...]Aplicarei os regimes         para o  
bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para            causar dano ou mal a  
alguém. A ninguém darei por comprazer, nem                remédio mortal nem um conselho que  
induza a perda. Do mesmo modo                         não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva.  
Conservarei                                                imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo 
sobre                            um calculoso confirmado; deixarei essa operação aos práticos que disso  
           cuidam[...] 
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Sob esta análise, tem-se que a beneficência é um princípio retomado pelo direito e pela 

deontologia médica, com exigências maiores ou menores, sendo também uma das exigências das 

demais profissões de saúde. Disso se depreende seu significado para a medicina que consiste em 

um princípio ressaltado e buscado como o maior valor para o exercício profissional, ou seja, toda a 

ação do médico visa o bem do ser humano. 

Segundo Silva (2010), destaca em seu texto que a beneficência pode ser classificada 

como geral e específica. Ao fazer esta distinção, destaca que a beneficência geral consiste em  

ser obrigatória e inespecífica. Em contrapartida, por beneficência específica, entende-se aquela 

que visa beneficiar às pessoas com que se tem maior proximidade e convivência. 

De acordo com Beauchamp e Childress (2002), o princípio da beneficência específica 

apresenta como características uma série de regras, quais sejam: proteger e defender o direito 

dos outros; evitar o sofrimento alheio; eliminar as condições que causarão danos a outrem; ajudar 

pessoas com deficiência e incapacidades; prestar socorro às pessoas que estão em perigo. 

Neste contexto, observa-se que a beneficência impõe um comportamento ativo e positivo, 

no sentido de impedir que os danos ocorram e que se possa realizar o bem. Diante de tal análise, 

observa-se que o referido princípio específico corresponde às relações morais especiais. 

Destarte, ao analisar tais premissas bioéticas, observa-se que a sua construção se pauta 

no campo de um conhecimento fundamentado na ética prática, perpassando por uma perspectiva 

de acolhimento das teorias que abarcam diversos campos da ciência. Assim, diante desta 

pluralidade de saberes se faz essencial analisar a bioética sob a luz da interdisciplinaridade no 

sentido de elaborar uma análise crítica da interface entre o princípio da beneficência, a relação 

médico paciente e a pandemia em tempos da Covid-19. 

 
3 ANÁLISE CRÍTICA DO PRINCÍPIO DA BENEFICÊNCIA NA SOCIEDADE EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto 

da doença ocasionado pelo novo coronavírus, configurou uma emergência de saúde pública 

internacional e em 11 de março deste referido ano, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como 

uma pandemia (OPAS, 2020). 

Segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde do Brasil, até o dia 30 de junho de 

2020, foram confirmados no Brasil desde o início da pandemia da Covid-19 o total de 1.368.195 

casos e 58.314 óbitos confirmados pela doença no Brasil (Ministério da Saúde, 2020). 

Este cenário reafirma que a contaminação pela doença ainda se espalha de forma 

exponencial em todo Brasil, de modo a serem determinadas e mantidas as medidas de 

distanciamento social, de restrição das atividades comerciais nos Estados e Municípios, além de 

todas as orientações técnicas e sanitárias de saúde, sobretudo o uso de máscara facial para toda 

população e os métodos adequados de lavagem das mãos. 
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Ao traçar esse cenário social incerto o qual todo Brasil está enfrentando, pode-se fazer o 

seguinte questionamento: Qual a relação entre o princípio da beneficência e a pandemia da Covid- 

19? 

Tal questionamento desperta uma importante análise da temática conexa entre o princípio 

da beneficência e a situação da atual pandemia enfrentada pela sociedade brasileira, sem 

pretensiosamente, esgotar o tema. 

Incialmente, para se realizar uma análise crítica sobre o tema, se faz necessário uma 

mudança de paradigma sob o olhar da beneficência no contexto atual comparativamente a sua 

estrutura histórica. 

Conforme exposto a bioética principialista apresentada por Beauchamp e Childress (2002) 

elenca como fundamento da prática médica ideal a realização de condutas pautadas pela 

beneficência, no que tange à relação médico paciente, sobretudo diante do conteúdo apresentado 

pelo Juramento de Hipócrates. Assim, os médicos se vêm diante da prática da beneficência 

específica ao prestar os cuidados de saúde ao seu paciente, no sentido de sempre oferecer a 

melhor opção terapêutica que possa promover o bem ao doente e sem lhe causar dano. 

Porém, diante do cenário da pandemia causada pela Covid-19, há uma modificação deste 

paradigma desenhado pela relação médico paciente sob o fundamento do princípio da 

beneficência. Tal fato se modifica na medida em que, os médicos e toda a equipe de saúde que 

compõe a linha de frente no combate ao coronavírus, esperam que toda a sociedade brasileira, 

protagonista da relação médico paciente, seja capaz de exercer a beneficência em prol de todos 

os profissionais de saúde. 

Ao realizar uma reflexão desta premissa, nota-se a importância da modificação dos papéis 

destes atores neste contexto social de pandemia. Posto que, a modificação de paradigma consiste 

justamente nesta mudança de atuação, pois caberá a comunidade civil exercer a beneficência ao 

cumprir as medidas de distanciamento social preconizadas e sobretudo, com o uso correto de 

máscara facial, lavagem das mãos e respeito aos protocolos adotados pelas autoridades 

competentes. 

Ao realizar tais condutas sanitárias e de saúde recomendadas, a população estará 

exercendo o princípio da beneficência em prol de todos os profissionais de saúde, ao passo que, 

serão capazes de realizar o bem no sentido de minimizar os graves danos decorrentes da 

transmissão da Covid-19. 

Deste modo, anteriormente à pandemia da Covid-19, exigia-se exclusivamente do médico 

o cumprimento do princípio da beneficência nos moldes da relação médico paciente, porém, neste 

cenário imposto pelo novo coronavírus, houve uma modificação deste paradigma, tendo em vista, 

o dever de toda sociedade em atuar sob os fundamentos do princípio da beneficência. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O cenário social em que o Brasil se encontra diante da pandemia da Covid-19 ainda é 

marcado por indefinições e incertezas no contexto da saúde, social e econômico. A realidade atual 

da crise que foi imposta é capaz de desencadear profundas mudanças e lições em todos os 

indivíduos. 

Assim, diante de todo esse contexto desencadeado pela pandemia, a bioética encontra-se 

inserida sob o seu viés plural, multidisciplinar e interdisciplinar. 

O presente artigo buscou trazer algumas reflexões a cerca da bioética principialista, com o 

enfoque no princípio da beneficência, no intuito de tecer uma análise crítica sobre o panorama 

apresentado. 

Para tal, foi essencial uma mudança de paradigma no tocante o viés do princípio da 

beneficência, no momento aguardado pelos profissionais de saúde, na medida em que se 

promove uma inversão dos papéis entre os atores da saúde e a sociedade civil. 

Por fim, a discussão apresentada procurou destacar a amplitude e a essência pluralista, 

multidisciplinar e interdisciplinar da bioética nesta breve análise da sociedade em tempos da 

Covid-19. 
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CAPÍTULO 9 

A CONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 3º, INCISO VI, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 

13.979/2020: UMA ANÁLISE DO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE LOCOMOÇÃO EM 

TERRITÓRIO NACIONAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19 

Bárbara Trevizani Dutra1 

Carolina Andrade Melo Guedes2 

Lorena Silva Vitório3 

 
Resumo: O presente estudo aborda a constitucionalidade parcial do art. 3º, inciso VI, alínea “b”, 
da Lei nº 13.979/2020 à luz do direito fundamental de locomoção em território nacional, 
especialmente no que tange ao meio de transporte de natureza interestadual e municipal em 
tempos de pandemia da COVID-19, estabelecendo como parâmetro a correlação entre o tema e 
os precedentes em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o que representa, de igual modo, a 
problemática norteadora da pesquisa. Utilizou-se de metodologia qualitativa e pesquisa 
bibliográfica indireta, tendo como respaldo a Constituição Federal/88, leis federais e pesquisa 
jurisprudencial no STF e TJMG, com a finalidade de proporcionar melhores e mais precisas 
informações sobre o assunto abordado. Concluiu-se que através da interpretação conforme à 
Constituição será necessária a supressão dos termos “interestadual” e “municipal” com posterior 
regulamentação federal específica, tendo em vista a competência privativa da União para legislar 
sobre transportes. 
Palavras-chave: ADI nº 6.343/DF; interpretação parcial; Constituição Federal, direito de 
locomoção. 

 

Abstract: The study addresses the partial constitutionality of art. 3, item VI, item “b”, of Law nº. 
13.979/2020 in the light of the fundamental right of locomotion in national territory, especially in 
relation to the means of transport of an interstate and municipal nature, establishing as a 
parameter the correlation between the theme and precedents pending before the Supreme Federal 
Court, which also represents the guiding problem of the research. Indirect bibliographic research 
that was used to do this scientific article are Federal Constitution/98, federal laws and 
jurisprudential research in the STF and TJMG, with the purpose of providing better and more 
accurate information on the subject addressed. Therefore, it is concluded that through the 
interpretation according to the Constitution, it will be necessary to delete the terms "interstate" and 
"municipal" with subsequent specific federal regulation, in view of the Union's private competence 
to legislate on transport. 
Keywords: ADI 6.343 / df; partial interpretation according to the Constitution, Federal Constitution / 
1998, civil process 2015 and validity. 
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1 Introdução 

O presente estudo aborda a constitucionalidade parcial do art. 3º, inciso VI, alínea “b”, da 

Lei nº 13.979/2020 à luz do direito fundamental de locomoção em território nacional, 

especialmente no que tange ao meio de transporte de natureza interestadual e municipal em 

tempos de pandemia da COVID-19, estabelecendo como parâmetro a correlação entre o tema e 

os precedentes em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o que representa, de igual modo, a 

problemática norteadora da pesquisa. 

Trata-se de estudo de metodologia qualitativa e pesquisa bibliográfica indireta, tendo 

como respaldo a Constituição Federal/88, leis federais e pesquisa jurisprudencial no STF e TJMG, 

com a finalidade de proporcionar melhores e mais precisas informações sobre o assunto 

abordado. 

Sabe-se que o controle de constitucionalidade concentrado é exercido de forma originária 

pelo Supremo Tribunal Federal, possuindo como finalidade a adequação de leis federais e 

estaduais, como também de atos normativos em consonância com a Constituição Federativa da 

República do Brasil de 1988. 

Nota-se que diferentemente do controle concentrado, tem-se o denominado controle 

difuso, o qual é exercido por qualquer Juízo ou Tribunal, assim diferenciado por Lenza (2017, p. 

271/272): 

[...] Sob outra perspectiva, do ponto de vista formal, o sistema poderá ser pela via 
incidental ou pela principal. No sistema de controle pela via incidental (também 
chamado pela via de exceção ou defesa), o controle será exercido como questão 
prejudicial e premissa lógica do pedido principal. [...] Já no sistema de controle pela via 
principal (abstrata ou pela via de “ação”), a análise da constitucionalidade da lei será o 
objeto principal, autônomo e exclusivo da causa [...] Mesclando as duas classificações, 
verifica-se que, regra geral, o sistema difuso é exercido pela via incidental, 
destacando-se, aqui, a experiência norte-americana, que, inclusive, influenciou o 
surgimento do controle difuso no Brasil. Por sua vez, o sistema concentrado é exercido 
pela via principal, como decorre da experiência austríaca e se verifica no sistema 
brasileiro. 

 

Interessante mencionar que, muito embora a doutrina divirja sobre o uso da terminologia 

“pela via de exceção ou defesa”, possível será o ajuizamento na modalidade incidental (ou via de 

exceção ou defesa), ou seja, a própria análise de questões prejudiciais ao caso, sendo de forma a 

fundamentar a pretensão instaurada, como é o caso de eventual impetração de writ ofmandamus, 

concernente, por exemplo, no caso que o abuso de direito líquido e certo se baseia em norma 

inconstitucional. 

O referido instituto na modalidade concentrada possui como desdobramento a supremacia 

da Constituição, em razão de se revelar como norma com primazia de validade para as demais 

leis infraconstitucionais. Além disso, pode ser explicado por meio da rigidez da Carta Magna, a 

qual se encontra no topo de uma “pirâmide escalonada hierarquizada”, acima de todos os demais 

comandos normativos. Nesse sentido, Lenza (2017, p. 70 apud AGRA, ano, p.31) enfatiza: 

(...) o seu modelo normativo não é descrito ou deontológico, mas o axiológico. No 
constitucionalismo moderno a diferença entre normas constitucionais e 
infraconstitucionais era apenas um grau, neoconstitucionalismo a diferença é também 
axiológica. O Constitucionalismo moderno era apenas o de limitar o poder, o caráter 
ideológico do neoconstitucionalismo é o de concretizar os direitos fundamentais. 
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Seguindo essa linha de entendimento, todos os atos normativos devem ser interpretados 

conforme a Constituição, de modo a viabilizar a segurança jurídica em todo o sistema nacional 

com fins de garantir a concretude de direitos e garantias fundamentais, bem como no cenário 

internacional, em casos de eventuais conflitos de normas internacionais e internas. 

Ocorre que, por vezes surgem os denominados “conflitos de normas constitucionais”, 

tendo em vista a garantia de dois ou mais direitos fundamentais previstos na Constituição. 

Nesse aspecto, aplica-se o princípio da proporcionalidade, por meio da ponderação de 

interesses entre dois ou mais direitos e garantias fundamentais previstos na Lei maior. Assim, uma 

norma prevalecerá em detrimento da outra, sem ocasionar, entretanto, a exclusão total do outro 

direito constitucionalmente garantido ou sua revogação. 

Os direitos fundamentais e garantias fundamentais se diferem no seguinte aspecto, nas 

palavras de Mendes (2014, p. 139/141 e 169): 

[...] Há de se convir em que “os direitos fundamentais”, ao menos de forma geral, 
podem ser considerados concretizações das exigências do princípio da dignidade da 
pessoa humana. [...] Do acervo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
colhem-se precedentes em que a conceituação material de direito fundamental 
mostrava-se relevante para a solução de ação direta deinsconstitucionalidade[...]As 
garantias fundamentais asseguram ao indivíduo a possibilidade de exigir dos Poderes 
Públicos o respeito ao direito que instrumentalizam [...]. As garantias institucionais 
desempenham função de proteção de bens jurídicos indispensáveis à preservação de 
certos valores tidos como essenciais. 

 

Acrescenta-se, ainda, que na linha de conceituação do doutrinador Mendes (2014 apud 

SILVA, 1992), os direitos fundamentais designam, em nível positivo, as prerrogativas e instituições 

que o ordenamento jurídico concretiza no que tange à igualdade, liberdade e dignidade entre as 

pessoas. Não obstante, no termo “fundamentais”, residem circunstâncias jurídicas sem as quais o 

ser humano não se realiza ou convive em sociedade. 

2 O controle de constitucionalidade em sede concentrada e princípios constitucionais 
correlatos direito de locomoção em território nacional 

Verifica-se que não se deve perder de vista o liame subjetivo entre a Constituição 

Federal/88 e o Código de Processo Civil de 2015, de modo que, muito embora se tratem de 

matérias do ramo do direito público - diante da tradicional dicotomia do direito entre público e 

privado estabelecida por Jean Domat (afastando os impactos do Direito Romano, que separou 

pela primeira vez as leis públicas das privadas) - ambas convivem harmoniosamente, eis que o 

direito instrumental encontra respaldo no texto da Lei Constitucional, nas palavras de Gonçalves 

(2016, p. 64/65): 

[...] O art. 1º do CPC estabelece a subordinação do Processo Civil à Constituição 
Federal. Determina que o processo civil seja ordenado, disciplinado e interpretado 
conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da 
República, observando-se as disposições do Código. Este disposto, colocado no 
liminar inicial do CPC, orienta aqueles que devem ordená-lo e interpretá-lo a, primeiro, 
conhecer os valores e as normas fundamentais da Constituição Federal, sem o que 
não se poderá aplicá-lo adequadamente. Deve haver subordinação não apenas aos 
princípios fundamentais, mas aos valores e às normas constitucionais. Depois de 
explicitar, nesse primeiro artigo, a submissão à Constituição, o legislador, como que 
para melhor se assegurar de que havia determinado, repete, nos seus dispositivos 
subsequentes, alguns dos princípios fundamentais do processo civil estabelecidos pela 
Constituição Federal. 
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Como desdobramento lógico, tem-se a incidência do princípio da segurança jurídica, o 

qual pode ser entendido como um dos postulados intermediadores entre o mundo fático e regras 

normativas, de modo que haja a perfeita adequação entre fato versus normas, ou seja, a 

subsunção à norma, necessária se faz seu enquadramento levando sempre como vetor as 

diretrizes estabelecidas na Constituição Federal/1988. 

O direito de ir e vir se caracteriza como sendo o direito de livre locomoção em todo 

território nacional em tempos de paz, de modo a possibilitar que qualquer pessoa, nos termos da 

lei, possa nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, excetuadas as hipóteses de 

transgressão militar ou crime militar tipificado em lei, além da hipótese de prisão em flagrante 

delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ex vi do art. 5º, 

LXI, CF 

Com efeito, a doutrina traça um novo delineado para servir como horizonte interpretativo 

em prol do arcabouço eriçado na Constituição, a denominada “inconstitucionalidade 

circunstancial”. Sobre ela, Lenza antecipa (2017, p. 336): 

[...] Busca-se, diante de uma lei formalmente constitucional, identificar que, 
circunstancialmente, a aplicação caracteriza uma inconstitucionalidade, que 
poderíamos até chamar de axiológica. Trata-se daquilo que foi denominado pela 
doutrina “inconstitucionalidade circunstancial [...] (grifo nosso) 

 

Nos dizeres de Lenza (2017), pretendia-se dizer que seria o caso de determinada norma 

constitucional, no entanto, em confronto com determinadas circunstâncias concretas, produziria 

uma norma inconstitucional. Exemplo poderia ser o caso de uma empresa de transporte 

interestadual demandada que por meio de uma decisão de primeira instância, terá suas atividades 

suspensas em razão da pandemia originada pelo COVID-19. 

Embora, a referida empresa hipotética tenha restrito o seu direito de locomoção em 

território interestadual, a norma produz efeitos concretos diante a particularidade da situação 

vivenciada, conforme prerrogativas inerentes do julgador ao decidir o feito em questão (art. 139, 

IV, CPC/15), não se caracterizando, portanto, inconstitucional circunstancialmente. 

Por consequência, deve o Supremo Tribunal Federal na condição de guardião da 

Constituição Federal zelar pelo respeito e garantia das normas constitucionais, sem perder de 

vista sua função interpretativa conforme caso a caso em análise pela Corte. 

3. Os fundamentos da decisão que foram deferidos de forma parcial na tutela cautelar na 
ADI nº 6.343/DF perante o STF 

Em dezembro de 2019 foi registrado o primeiro caso de COVID-19 na China, sendo que 

em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou a doença como 

pandemia. De acordo com dados fornecidos em seu portal eletrônico, no Brasil, até o dia 

27/06/2020, registraram-se 57.070 (cinquenta e sete mil e setenta) óbitos confirmados, conforme 

dados também disponibilizados no site do Ministério da Saúde (2020a, p. 1). 

As medidas de enfrentamento do coronavírus envolvem uma série de restrições a direitos 

previstos na própria Constituição Federal, de forma que o restabelecimento da situação de 
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“quarentena” e isolamento social afetam, principalmente, o direito de ir e vir dos cidadãos, além de 

restrições nos transportes de pessoas, insumos e serviços. 

Destarte, torna-se notória a situação em que se encontram toda a população, de modo 

que o direito deve intervir como ponto de equilíbrio entre eventuais conflitos existentes entre 

normas constitucionais. 

Diante da necessidade de estabelecer uma solução ao contexto vivenciado, destaca-se 

que o partido político Rede Sustentabilidade ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade que foi 

protocolada sob o nº 6.343/DF, perquirindo que os dispositivos da Lei nº 13.979/2020, 

considerando as alterações promovidas pelas Medidas Provisórias nº 926 e nº 927, ambas de 

2020, fossem declaradas inconstitucionais em razão dos seguintes critérios aqui destacados: 

[...] Artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, relativamente à expressão “e intermunicipal”; b) 
artigo 3º, § 1º, quanto ao trecho “somente poderão ser determinadas com base em 
evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde”; c) 
artigo 3º, § 6º; e d) artigo 3º, § 7º, inciso II, no tocante ao trecho “desde que 
autorizados pelo Ministério da Saúde”. Em 25 de março de 2020, Vossa Excelência 
indeferiu a medida acauteladora, assentando a competência concorrente da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para implementar medidas que se 
fizerem necessárias à mitigação das consequências relacionadas ao novo coronavírus. 
(BRASIL, 2020b, p.1-2) 

 

Frisa-se ainda, que a Federação Brasileira de Telecomunicações – Febratel, mediante 

petição subscrita por profissionais com a respectiva capacidade postulatória para representá-los, 

requereram o ingresso no processo na qualidade de parte interessada. Sustentaram, em apertada 

síntese, que possuem interesses das empresas que prestam serviços de telecomunicações, 

sendo, portanto, capazes de contribuir com o debate ajuizado na Excelsa Corte. 

Em seguida, por meio da decisão monocrática sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, foi 

admitido o ingresso da Federação Brasileira de Telecomunicações – Febratel na qualidade de 

terceira interessada no processo, a qual recebeu o processo no estágio em que se encontrava. Ao 

final, o Min. Marco Aurélio submeteu a decisão para ser julgada em Plenário, nos seguintes 

critérios, a qual se encontra colacionada: 

O Tribunal, por maioria, concedeu parcialmente a cautelar para i) suspender 
parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, a fim  
de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente 
federal; e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de 
que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e 
fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços 
essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre 
respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente 
federativo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator [sic] para o 
acórdão, vencidos o Ministro Marco Aurélio (Relator), que trazia a referendo o 
indeferimento da medida liminar, e, em parte, os Ministros Edson Fachin e Rosa 
Weber, que deferiam parcialmente a medida cautelar para conferir interpretação 
conforme ao inciso II do § 7º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020. Afirmou suspeição o 
Ministro Roberto Barroso, ausente justificadamente. Presidência do Ministro Dias 
Toffoli. Plenário, 06.05.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - 
Resolução 672/2020/STF).(BRASIL, 2020c, p.1) 

 

A decisão que suspendeu a eficácia parcial do dispositivo sem redução do texto para 

constar que o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, excluísse as expressões “estados” e 

“municípios” da necessidade de autorização ou observância ao ente federal, bem como para que 

restasse consignado interpretação conforme à Constituição aos referidos dispositivos no sentido 
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de que as medidas nele previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e 

fundamentada, devendo neste caso ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços 

essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as 

definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo. O fundamento do 

julgamento em Plenário possuiu como respaldo legal: 

Art. 176. Arguida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou 
municipal, em qualquer outro processo submetido ao Plenário, será ela julgada em 
conformidade com o disposto nos arts. 172 a 174, depois de ouvido o Procurador- 
Geral.(BRASIL, 2020d, p.93) 

 

Finalizou determinado que tão logo se reúna em Sessão própria para à atividade a ser 

desenvolvida em colegiado, além de envio de cópia da remessa ao Presidente do Tribunal, 

ministro Dias Toffoli e aos demais Ministros, ao Presidente da República, da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, bem como ao Procurador-Geral da República. Por fim, submeteu 

ao Colegiado para que fosse solicitadas informações e colheita de manifestações do Advogado- 

Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República. A título de esclarecimento, foi 

ajuizado a ADI nº 6427/DF em sede de controle concentrado, questionando a validade da Medida 

Provisória nº 966/2020 de 13;05/2020, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim decidido 

inicialmente: 

O Tribunal, por maioria, analisou a medida cautelar, vencido, preliminarmente, o 
Ministro Marco Aurélio, que entendia pela inadequação da ação direta. Na sequência, 
por maioria, deferiu parcialmente a cautelar para: [...] b) conferir, ainda, interpretação 
conforme à Constituição ao art. 1º da MP 966/2020, para explicitar que, para os fins de 
tal dispositivo, a autoridade à qual compete a decisão deve exigir que a opinião técnica 
trate expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à 
matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas nacional e 
internacionalmente; (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e 
da prevenção. [...] 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões 
técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios 
científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e 
entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; [...] BRASIL, 2020e, p.1) 

 

Significa dizer que a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.343/DF serviu como 

importante precedente, mesmo que de forma inicial, para a resolução da problemática vivenciada 

no que concerne à restrição do direito locomoção em território nacional. 

4. Os precedentes correlacionados e a constitucionalidade parcial do art. 3º, inciso VI, 
alínea “b”, da Lei nº 13.979/20 à luz do direito fundamental de ir e vir 

Primordialmente, observa-se que a Lei em análise foi publicada em 06 de fevereiro de 

2020, em meio a pandemia originada pelo vírus COVID-19, de modo que a legislação vigente 

visou delimitar diretrizes a respeito de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente da respectiva patologia, vírus este responsável 

pelo surto de 2019, o qual se encontra também presente no ano vigente de 2020. 

Com efeito, ressalta-se a impetração nos próprios autos da ação de Mandado de 

Segurança (nº 00927417220201000000) ajuizada contra o Município de Teresina/Piauí, em que 

lhe foi imposto em fase recursal ordem para suspender parcialmente a aplicação de decreto 
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municipal que editou com o escopo de permitir o retorno das atividades da empresa Impetrante 

Ambev S.A. 

Destaca-se ainda o ajuizamento da ação de suspensão de segurança nº 5.362 movida 

pelo Município supramencionado contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador 

Raimundo Nonato da Costa Alencar, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0750162- 

82.2020.8.18.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), que concedeu a 

respectiva medida cautelar para que fosse autorizado o restabelecimento do pleno funcionamento 

das atividades industrias da Ambev S.A., ficando a Empresa obrigada a adotar medidas 

estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 18.902/20, sob pena de multa diária fixada ao caso. Nota- 

se que os fundamentos utilizados pelo Relator balizaram-se nos seguintes aspectos: 

Tem-se que ligeira análise quanto à edição desse decreto demonstra que a realidade é 
diversa daquela descrita na petição inicial da presente contracautela. Nenhuma das 
normas então arroladas pelo requerente autoriza a imposição de restrições ao direito 
de ir e vir de quem quer que seja. Tampouco em âmbito federal, existe determinação 
semelhante, sendo certo que a Lei nº 13.979/20, determina, em seu artigo 3º, inciso VI, 
alínea “b”, possível restrição à locomoção interestadual e intermunicipal, que teria 
sempre o caráter de excepcional e temporária e sempre seguindo recomendação 
técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim, muito 
embora não se discuta, no caso, o poder que detém o chefe do executivo municipal 
para editar decretos regulamentares, no âmbito territorial de sua competência, no caso 
concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele 
estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não 
ocorre na espécie. A própria decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco 
Aurélio, nos autos da ADI nº 6.341/DF, aborda a possibilidade da edição, por prefeito 
municipal, de decreto impondo tal ordem de restrição, mas sempre amparado em 
recomendação técnica da ANVISA. Fácil constatar, assim, que referido decreto carece 
de fundamentação técnica, não podendo a simples existência da pandemia que ora 
assola o mundo, servir de justificativa, para tanto. Não é demais ressaltar que a 
gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, 
em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas e 
devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em 
informações e dados científicos comprovados. Bem por isso, a exigência legal para 
que a tomada de medida extrema, como essa ora em análise, seja sempre 
fundamentada em parecer técnico e emitido pela ANVISA. Na presente situação de 
enfrentamento de uma pandemia, todos os esforços encetados pelos órgãos públicos 
devem ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde, órgão 
federal máximo a cuidar do tema, sendo certo que decisões isoladas, como essa ora 
em análise, que atendem apenas a uma parcela da população, e de uma única 
localidade, parecem mais dotadas do potencial de ocasionar desorganização na 
administração pública como um todo, atuando até mesmo de forma contrária à 
pretendida. Assim, a decisão regional atacada, ao coartar uma tal atitude estatal, não 
tem o condão de gerar os alegados riscos de dano à ordem públicoadministrativa, mas 
antes de preveni-los. Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através 
da interposição desta contracautela. Ante o exposto, nego seguimento à presente 
suspensão de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de 
cautelar. (BRASIL, 2020f, p 4) 

 

Posteriormente, foi negada provimento à ação de suspensão de segurança, com base no 

art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido de cautelar, tendo que vista que de 

acordo com a decisão mencionada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que deve ser 

considerada a situação de excepcionalidade originada pelo vírus COVID-19, em decorrência 

lógica do postulado de uniformização de jurisprudência pátria (art. 926, CPC) e segurança jurídica 

como princípio explícito da Carta Magna, posto que não seria plausível decidir pela total 

constitucionalidade do art. art. 3º, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 13.979/2020 em uma situação 

marcada pela inexatidão. 
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5. A interpretação do art. 3º, inciso VI, alínea “b”, da lei nº 13.979/2020 à luz do direito 
fundamental de locomoção em território nacional diante da situação de pandemia originada 
pelo covid-19 

Entende-se que deve ser feita interpretação conforme a Constituição para que seja 

possível estabelecer a supressão dos termos “interestadual” e “municipal” para regulamentação 

federal, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre transportes, conforme 

art. 22, XI, CF. 

Por derradeiro, deve-se o respectivo órgão competente para tanto autorizar ou fiscalizar 

eventual atividade relacionada ao direito de locomoção no território nacional, além da 

imprescindibilidade de adoção de medidas técnicas e fundamentadas, devendo ser resguardada a 

locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade 

federativa, respeitando as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente 

federativo, modificando o que fora decidido parcialmente na ADI nº 6.343, para que seja dada 

interpretação conforme à Constituição Federal de 1988. 

5.1 Os conflitos de direitos fundamentais constitucionalizados na modalidade vertical. 

Observa-se que o caso em comento, se trata, em verdade, do denominado conflito de 

normas de direitos fundamentais constitucionais de natureza vertical, onde divergem o direito à 

saúde de toda coletividade e o direito particular concernente à prerrogativa de ir e vir das pessoas 

ou empresas, devendo prevalecer a norma interpretada em sua globalidade, ou seja, privilegiando 

o interesse público da coletividade dada situação excepcional. Nesse sentido, a Constituição 

Federal, assegura que: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 
pessoa física ou jurídica de direito privado. (BRASIL, 2020f, p. 102) 

 

A ADPF nº 675 estabeleceu que eventual concessão do provimento requerido, nos termos 

preconizados pela parte autora, implicaria transformá-lo em verdadeira medida de índole 

normativa, sendo que destinada a neutralizar situações futuras, desconhecidas, indeterminadas e 

incertas, no julgamento que não conheceu a referida insurgência constitucional. 

Seguindo tal perspectiva, o Eg. Tribunal de Justiça já ponderou quanto à inaplicabilidade 

da suspensão de CNV, caracterizando-se como verdadeira limitação ao direito de ir e vir, em 

razão de tal medida afrontar direitos particulares ao direito de ir e vir: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE MEDIDA DE 
RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR -- MEDIDA EXTREMA - INDEFERIMENTO - 
APREENSÃO   DE   DOCUMENTOS   -   AFRONTA   A   DIREITO   FUNDAMENTAL - 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. Por medida de necessária cautela e 
em observância ao princípio da segurança jurídica, a pretensão de restrição do direito 
de dirigir do executado, com o objetivo de garantir a execução configura afronta ao 
direito fundamental de ir e vir, consubstanciado no disposto no art. 5º, inciso XV, da 
Constituição Federal, que assegura a toda pessoa, em tempo de paz, o direito de 
ingressar, sair, permanecer e se locomover no território brasileiro.  (TJMG -  Agravo de 
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Instrumento-Cv 1.0000.18.084734-5/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/0018, publicação da súmula em 26/10/2018) 
(MINAS GERAIS, 2020, p.1) 

Nesse sentir, uma vez caracterizado o conflito de normas constitucionais de natureza 

vertical, deverá ser aplicado o princípio da proporcionalidade, por meio da ponderação de 

interesses entre dois ou mais direitos e garantias fundamentais previstos na Lei maior. Assim, uma 

norma prevalecerá em detrimento da outra, sem ocasionar, entretanto, a exclusão total do outro 

direito constitucionalmente garantido ou sua revogação. 

CONCLUSÃO 

O presente artigo objetivou estabelecer um paralelo entre o precedente constante na ação 

de suspensão de segurança nº 5.362 e a constitucionalidade parcial do art. 3º, inciso VI, alínea “b”, 

da Lei nº 13.979/2020 à luz do direito fundamental de locomoção em território nacional, 

especialmente no que tange ao meio de transporte de natureza interestadual e municipal em 

tempos de pandemia da COVID-19.Constatou-se que o direito de locomoção em todo território 

nacional, matéria de competência privativa da União prevista no art. 22, inciso XI, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, apresenta como importante direito assegurado à todo 

cidadão, exceto nos casos de eventuais transgressões militares ou crimes militares tipificados em 

lei, além da hipótese de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente, conforme art. 5º, LXI, CF. 

Portanto, a medida empreendida visa trazer maior segurança jurídica ao Estado, tendo em 

vista se tratar de Lei de aplicação destinada à toda população, no entanto destinada neste aspecto 

às empresas interestaduais e intermunicipais especificamente no concerne ao transporte. Além 

disso, imperioso se mostra unificar a jurisprudência de forma estável, íntegra e coerente, diante do 

regramento de uniformização da jurisprudência pátria previsto no art. 926 do Código de Processo 

Civil de 2015. 

Finaliza-se reforçando a importância do ajuizamento de ações diretas de 

inconstitucionalidade a fim de trazer o real significado do instituto, qual seja reforçar o sentido de 

Constituição rígida e reforçar o contexto do Estado Democrático de Direito vivenciado, de modo a 

garantir a efetividade de direitos e garantias fundamentais. 
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CAPÍTULO 10 

A PANDEMIA COVID-19: CONFLITO DE DIREITOS E AS SANÇÕES PARA O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS PELO ESTADO 

PANDEMIC COVID-19: CONFLICT OF RIGHTS AND SANCTIONS FOR BREACH OF RESTRICTIVE MEASURES 
IMPOSED BY THE STATEABSTRACT 

 

Genyvana Criscya Garcia Carvalho1 

Ivonalda Brito de Almeida Morais2 

Thainá Alves Teixeira3 

 
RESUMO: O corona vírus (SARS-CoV-2) causou uma das maiores pandemias, causando 
consequências nas esferas sociais, financeiras e jurídicas. Nesse sentido o objetivo geral desse 
artigo é promover reflexões jurídicas sobre conflito de direitos e as sanções para o 
descumprimento das medidas restritivas impostas pelo Estado. A pandemia de COVID-19, impõe 
medidas restritivas que visam diminuir a disseminação do vírus como: afastamento social, 
fechamento do comércio, uso obrigatório de máscaras, dentre outras determinações, que levam 
ao seguinte problema de estudo: Até que ponto o Estado pode interferir na vida do cidadão na 
pandemia, sem violar seus direitos? Essa pesquisa é de cunho qualitativa, e bibliográfica, na qual 
foram examinados artigos, documentos, leis e decretos relacionados ao tema. Conclui-se com 
esse estudo que o Estado deve prevenir todo e qualquer risco de danos à saúde, sendo o direito 
mais importante a ser preservado o da vida, podendo inclusive penalizar criminalmente os 
indivíduos. 
Palavras-chave: Direitos. Covid-19. Medidas Restritivas. Direitos. Sanção. 

 
ABSTRACT: The corona virus (SARS-CoV-2) caused one of the biggest pandemics, causing 
consequences in the social, financial and legal spheres. In this sense, the general objective of this 
article is to promote legal reflections on conflict of rights and sanctions for non-compliance with 
restrictive measures imposed by the State. The COVID-19 pandemic imposes restrictive measures 
aimed at reducing the spread of the virus, such as: social exclusion, closing of trade, mandatory 
use of masks, among other determinations, which lead to the following study problem: To what 
extent the State can interfere in the life of the citizen in the pandemic, without violating their rights? 
This research is qualitative and bibliographic, in which articles, documents, laws and decrees 
related to the theme were examined. It is concluded with this study that the State must prevent any 
and all risk of damage to health, with the most important right to be preserved being that of life, and 
may even criminalize individuals. 
Keyword: Rights. Covid-19. Restrictive measures. Rights.Sanction. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 é uma doença respiratória aguda causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), 

que teve o primeiro caso reportado em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e a 

princípio foi intitulada apenas de surto, vindo a ser declarada pandemia somente no dia 11 de 

março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Com a finalidade de conter a propagação do vírus, em janeiro de 2020, várias medidas 

restritivas foram adotadas na China, dentre elas o uso de máscaras, restrição de mobilidade, 

suspensão de atividades acadêmicas, bloqueio de cidades, quarentena, construção de hospitais 

temporários, entre outras. Por conseguinte, a OMS passou a divulgar recomendações de 

distanciamento social a serem seguidas por todos os países. (UCHOA E UCHOA, 2020) 

1 Advogada, Professora CHRISFAPI, Mestre em Educação UFPI. 
2 Advogada, Professora CHRISFAPI, Mestra em Administração (Gestão de Sistemas Educacionais). 
3 Advogada, Pós-Graduanda em Docência do Ensino Superior. 
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A pandemia do coronavírus impactou diretamente na vida das pessoas, mudando seus 

hábitos, afetando a economia, política e a vida em sociedade. Isso porque uma das principais 

recomendações para conter a disseminação do vírus foi de ações para contenção da mobilidade 

social como isolamento e quarentena, a fim de reduzir a velocidade de propagação do vírus. 

No Brasil, no dia 06 de fevereiro de 2020, foi sancionada a Lei Nº 13.979, que foi 

regulamenta as medidas a serem adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus, tornando-se a base do fundamento legal 

para que os estados e municípios elaborassem seus decretos com autonomia. 

É importante destacar que medidas legislativas semelhantes também foram tomadas na 

pandemia da gripe espanhola, que de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou uma 

estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época e 

estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente até 100 

milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. (TASCHNER, 

2020) 

À época também foram tomadas medidas semelhantes a da pandemia do novo 

coronavírus, como a desinfecção sistemática dos ambientes onde houvesse maior aglomeração 

de pessoas e intensificassem a limpeza das ruas e logradouros públicos. Além da profilaxia de 

caráter geral, recomendava que as pessoas cuidassem da sua higiene pessoal, evitassem os 

locais que favorecessem as aglomerações, assim como os espaços confinados. 

Atualmente, no Brasil, Estados como São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul passaram a adotar medidas mais rigorosas por meio de instrumentos legais para 

evitar a propagação do vírus. Ocorre que, algumas dessas medidas tem causados intensos 

embates jurídicos devido à restrição demasiada e previsão de multas e até prisão para quem 

descumprir as medidas. 

A partir desse pressuposto, faremos uma análise acerca das medidas empregadas frente 

à pandemia do coronavírus no Brasil, tendo esse artigo como objetivo geral promover reflexões 

jurídicas sobre as medidas restritivas da pandemia e o conflito de direitos, e as sanções para o 

descumprimento das normas, que norteia o seguinte problema de estudo: “Até que ponto o Estado 

pode interferir na vida do cidadão, sem violar seus direitos durante a pandemia?”. 

Como procedimentos metodológicos, essa pesquisa, quanto aos se caracteriza como 

qualitativa, e quanto aos procedimentos se classifica como bibliográfica, tendo como base teórica 

artigos, documentos, leis e decretos relacionados ao tema. 

 
2 A LEI N. 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Inicialmente, é importante destacar que a primeira medida legal adotada pelo governo 

brasileiro em relação à pandemia se deu através da promulgação do Decreto n. 10.212, de 30 de 

janeiro de 2020, o qual apresenta o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional, 

acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de maio de 2005 
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(BRASIL, 2020b), coincidindo com a declaração da OMS de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional. 

Logo em seguida, foi sancionada a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 

(BRASIL,2020a), que é a medida legal que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 

pelo surto de 2019 [...]”, vale destacar que essa lei é anterior à confirmação do primeiro caso em 

solo brasileiro e foi editada de forma célere e sem discussão com a sociedade em processo de 

tramitação de urgência. 

A Lei n. 13.979, conhecida pela sociedade como Lei Nacional da Quarentena, segundo o 

texto da norma contida no art. 1º, trata de "enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus...”, e preliminarmente, ao tempo que traz os 

termos de isolamento e quarentena, também os caracteriza em seu art. 2°: 

I- isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, 
meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de 
maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e 

 
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, 
animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a 
evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. 

 

A Lei foi categórica ao diferenciar o isolamento da quarentena, embora muitos brasileiros 

comumente confundam essas duas medidas. 

O isolamento é a separação dos indivíduos que são suspeitos de estarem infectados por 

apresentarem os sintomas ou que já estão com o diagnóstico positivo. Já a quarentena, segundo 

a legislação supramencionada, consiste em restringir as atividades ou separar suspeitos 

contaminados com as que não estejam doentes. 

Cabe ainda mencionar outra expressão bastante utilizada pela sociedade, o 

distanciamento social. Nesse, os indivíduos, de forma voluntária, restringem suas saídas e evitam 

a aproximação entre as pessoas, mas não há aplicação de multa ou sanção nesse caso. 

A princípio, o Brasil adotou apenas recomendações, sem citar a necessidade de 

isolamento e quarentena. Recomendou-se, por exemplo, o cancelamento de shows e eventos, 

cruzeiros, jogos de futebol, a intenção de atitudes chamadas de "medidas não-farmacológicas”, 

como objetivo de buscar diminuir a velocidade com a qual o vírus se propaga entre as pessoas, ao 

reduzir o contato social. 

A lei estabelece ainda, em seu Art. 3º, que poderão ainda ser adotadas medidas como: 

isolamento; quarentena; determinação de realização compulsória de (exames médicos; testes 

laboratoriais; coleta de amostras clínicas; vacinação e outras medidas profiláticas; ou tratamentos 

médicos específicos); estudo ou investigação epidemiológica; exumação, necropsia, cremação e 

manejo de cadáver; restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País; requisição de 

bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento 

posterior de indenização justa; e autorização excepcional e temporária para a importação de 

produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa. 
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3 AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA PANDEMIA COVID-19 E O CONFLITO DE DIREITOS 

CONSTITUCIONAIS 

 
O Estado, com o objetivo de diminuir a propagação do coronavírus (SARS-CoV-2), tem 

adotado medidas restritivas, por meio de constantes decretos e leis, de cunho individual e coletivo, 

como, por exemplo, o direito à liberdade, garantido constitucionalmente, e que tem sido 

questionadas pela sociedade brasileira, uma vez que essas limitações colidem frontalmente com 

direitos fundamentais. 

Observa-se atualmente que, em meio as essas medidas restritivas impostas pela 

pandemia, surge um conflito constitucional, no qual se confrontam o rol de direitos fundamentais 

previstos na Constituição da República de 1988 (CF/1988), em seu artigo 5º, como a liberdade, a 

propriedade e a liberdade econômica, em detrimento de direitos como a saúde e a vida. 

Nesse sentido, o Estado, ao restringir alguns direitos dos brasileiros, está tentando 

preservar o direito fundamental mais importante imposto pela Nossa Carta Magna, a proteção à 

vida. 

Para Beviláquia e Caldas (2020), os agentes públicos dos três poderes estão colocando o 

direito à vida como superior a qualquer outro, visando preservar a vida e a saúde dos brasileiros. 

Nota-se, portanto, que muitas são as pressões do setor econômico, e essa coação que 

vem tendo forte influência nas decisões dos governantes, sobretudo para a abertura do comércio, 

devido ao grande prejuízo causado pelos mais de 100 dias fechados, gerando falência de diversas 

empresas e a demissão de diversos empregados. 

Mas não se pode perder de vista os desmandos governamentais que às vezes ingressam 

na seara dos direitos individuais, valendo-se de instrumentos (decretos), inábeis a fazer somente o 

que a lei formal ou uma emenda à Constituição autorizaria. 

É óbvia a ansiedade social para encontrar uma solução plausível para os problemas 

advindos do peculiar cenário da pandemia. 

Conforme previsão legal, cada Estado pode regulamentar suas decisões para enfrentar a 

pandemia, sendo que em alguns Estados, através de decretos já foi permitida a reabertura de 

alguns segmentos, enquanto outros seguem totalmente fechados, sendo observadas soluções 

díspares e sem um mínimo de critério uniforme, elevando a insegurança da população. 

 
4 SANÇÕES PENAIS APLICADAS AO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS 

IMPOSTAS PELO ESTADO DEVIDO A COVID-19 

 
Conforme mencionado, para a Lei n.13.979/2020, o isolamento social é medida que deve 

ser adotada obrigatoriamente por indivíduos que testaram positivo para a COVID-19. A 

quarentena, por sua vez, é determinada pelas autoridades administrativas, com o intuito de 

suspender serviços não essenciais e assim conseguir diminuir o fluxo de pessoas nas ruas. 
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Os sujeitos que testam positivo são, portanto, obrigadas por lei a cumprir o isolamento. 

Surge então o seguinte questionamento: Se o indivíduo não respeitar o isolamento, ele está 

cometendo algum crime? 

O Decreto nº 64.881, editado pelo Governador de São Paulo, João Dória, em 22 de março 

de 2020, previu em seu art. 3º o seguinte texto: “A Secretaria da Segurança Pública atentará, em 

caso de descumprimento deste decreto, ao disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a 

infração não constituir crime mais grave”. 

Veja-se o que dispõe o art. 268 do Código Penal: 

Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação 
de doença contagiosa: 

 
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 

 

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da 
saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 

 

Percebe-se que o decreto do Governador João Dória prevê pena de detenção de um mês 

a um ano, e multa para quem Infringir determinação do poder público de isolamento. 

A legislação penal prevê para esses casos dois crimes centrais: infração de medida 

sanitária do Art. 268 do Código Penal (CP) e exposição à perigo de vida ou à saúde de outrem, 

previsto no Art. 132 do CP. 

Assim, há correntes que acreditam que o crime do art. 268 do CP trata-se de perigo 

abstrato, ou seja, pune-se a mera prática da conduta, não sendo necessário o contágio efetivo   

da doença, pois o perigo à incolumidade pública é presumido. 

Para outros, o delito é de perigo concreto, devendo existir demonstração de que a 

conduta efetivamente ofereceu risco à saúde pública. Isso porque para caracterizar o crime, o 

agente deveria preencher dois pressupostos de estar ciente de portar  tal  moléstia, e existir o  

dolo para propagá-la, e não existindo tais requisitos, trata-se de crime impossível por absoluta 

ineficácia do meio. 

Então o crime só estará caracterizado quando a conduta for apta a produzir o resultado. 

Ou seja, se um sujeito for visto caminhando por um parque, sozinho, em tempos de quarentena, 

não poderá ser preso em flagrante pelo crime de infração de medida sanitária  preventiva, 

também porque isso se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, e o agente será 

encaminhado para lavrar o Termo Circunstanciado (TCO), comprometendo-se a comparecer ao 

Juizado Especial Criminal. 

Para a configuração do crime previsto no art. 268 do Código Penal, é preciso agir com 

dolo, pois inexiste a forma culposa” (NUCCI, 2020). 

Assim, entende-se que o agente ao infringir a ordem de manter-se em casa, 

consequentemente estaria cometendo o crime do art. 268 do CP, independente do motivo que 

saiu de casa. 
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Além dos crimes mencionados, se a conduta do agente ensejou uma lesão concreta à 

vida e à saúde das pessoas, a transmissão consciente ou negligente do vírus pode ensejar a 

responsabilização por lesão corporal, disciplinada pelo art. 129 do CP. 

Por exemplo, se uma pessoa contaminada, espirra no rosto da outra, visando à 

transmissão do vírus, resultando em infecção, haverá lesão corporal simples. Não ocorrendo o 

contágio, pode-se até sustentar a tentativa de lesão, que, embora difícil de ser comprovada, é 

possível. (NUCCI, 2020) 

Outro crime que pode ser tipificado ao caso de descumprimento do isolamento é o de 

desobediência, conforme previsão legal no Código Penal no Art. 330 – “Desobedecer a ordem 

legal de funcionário público e Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”. Por ser 

crime de menor potencial ofensivo, com pena inferior a 2 (dois) anos, agente responderá a Termo 

Circunstanciado (TCO), de competência do Juizado Especial Criminal. 

Importante salientar que o poder público só utilizará esse tipo penal, caso não haja a 

inserção do agente em outro crime, como, por exemplo, o delito de infração de medida sanitária 

preventiva (art. 268, CP), evitando-se a dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem). (NUCCI, 

2020) 

O estado do Paraná, no município de Umuarana foi além, ao editar o decreto nº 87/20, 

isso porque previu no art.2º o toque de recolher a partir das 22 (vinte e duas) horas até as 5 

(cinco) horas do dia seguinte, durante toda semana, com a justificativa de prevalência do direito   

à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal. 

Este ato resultou no ajuizamento do habeas corpus nº 0016440-55.2020.8.16.0000 do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para suspender os efeitos  desse artigo. E em caráter  

de liminar o ministro Dias Toffoli decidiu por negá-la, alegando que tal decreto para impor tal 

restrição à circulação de pessoas, deveria estar respaldado em recomendação técnica e 

fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie. 

Constatou, assim, que referidos decretos carecem de fundamentação técnica, não 

podendo a simples existência da pandemia que ora assola o mundo, servir de justificativa, para 

tanto. 

Devido à gravidade da situação causada por essa pandemia, é imprescindível que o 

Estado tome medidas mais rigorosas com aqueles que infringirem as recomendações das 

autoridades de saúde, com o propósito de coibir tais práticas. 

O direito penal tem como um de seus princípios basilares a Intervenção Mínima. Isso 

significa que o Estado deve utilizar a lei penal como seu último recurso (ultima ratio), somente no 

caso de extrema necessidade, em que a criminalização de qualquer conduta somente será 

legítima se constituir indispensável para proteger determinado bem jurídico, logo, se for viável o 

uso de outras formas de sanções, sendo suficientes para tutelar o bem, o direito penal não será 

utilizado. 

Como demonstrado, a legislação penal vigente prevê a penalização dos infratores. No 

entanto, visando a uma maior efetividade no cumprimento do isolamento ou quarentena, visando à 
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preservação da saúde da população, o Estado pode sim punir criminalmente aqueles que 

cometem atos capazes de atentar contra a saúde individual ou coletiva. Porém, as sanções devem 

serem sempre pautadas na lei. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os direitos garantidos constitucionalmente como, por exemplo, a liberdade (direito do 

cidadão de ir e vir para onde quiser) tem sido confrontado pela sociedade como ceifados, pois o 

Estado tem colocado à frente de todas as suas decisões para combater a pandemia os direitos à 

saúde e à vida, que são essencialmente mais importantes na atual conjuntura do país. 

A pandemia tomou proporções inimagináveis, e a sua gravidade impõe a tomada de 

decisões mais rigorosas por parte das autoridades, em especial, ao Estado, que deve penalizar na 

forma da lei, ou mesmo criminalizar os indivíduos que infringem as recomendações das 

autoridades de saúde, com o propósito de coibir a propagação do vírus, que tem se mostrado 

extremamente perigoso. 

Por fim, é imprescindível que a sociedade se conscientize e se empenhe para adotar 

medidas com o fim de diminuir os efeitos gerados por essa gravíssima pandemia que castiga o 

mundo inteiro e tem se mostrado em nosso país, até o momento, fora de controle, o que exige que 

a adoção de precauções para evitar o contágio e a disseminação do vírus. 

Surge a necessidade premente de a sociedade ser mais solidária e empática. O momento 

exige que se deixe de pensar de maneira individual, e se passe a pensar no coletivo. Só assim 

haverá a possibilidade de controle da proliferação do vírus (SARS-CoV-2) e assim evitar o 

crescente número de mortes no Brasil em função dessa terrível pandemia. 
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CAPÍTULO 11 

A PROGRESSÃO DOS NÚMEROS DE CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE A 

PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL 

THE PROGRESSION OF DOMESTIC VIOLENCE CASE NUMBERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN BRAZIL 

 

Marli Aparecida da Silva Siqueira1 

Danielle Karolinne Weiler de Siqueira2 

Eduarda Paola Weiler de Siqueira3 

 
RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar a progressão dos casos de violência 
doméstica durante a Pandemia de COVID-19. A princípio serão abordadas algumas normas que 
visam proteger a mulher contra a violência sexual. Depois, examinar-se-á os tipos de violência 
contra a mulher. Em sequência, investigar-se-á, por meio de duas Notas técnicas elaboradas pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública à respeito da Violência Doméstica durante a Pandemia de 
Covid-19, o aumento dos casos de agressões no Brasil bem como, em Países como: França, 
Itália, Espanha, Portugal, China, Estados Unidos, Bélgica e Groelândia. Observar-se-á, ainda, as 
medidas adotadas por esses países e pelo Brasil na proteção e prevenção dos casos de ofensa e 
desrespeito aos direitos das mulheres. 
Palavras – chave: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PANDEMIA – COVID-19 – REGISTROS OFICIAIS 

 
ABSTRACT: The present study aims to analyze the progression of cases of domestic violence 
during the COVID-19 pandemic. In principle, some rules that aim to protect women against sexual 
violence will be addressed. Then, the types of violence against women will be examined. In 
sequence, it will be investigated, through two technical Notes prepared by the Brazilian Forum on 
Public Security regarding Domestic Violence during the Covid-19 Pandemic, the increase in cases 
of aggression in Brazil as well as, in countries such as: France, Italy, Spain, Portugal, China, 
United States, Belgium and Greenland. It will also be observed the measures adopted by these 
countries and by Brazil in the protection and prevention of cases of offense and disrespect for 
women’s rights. 
Keywords: DOMESTIC VIOLENCE – PANDEMIC - COVID-19 - OFFICIAL RECORDS 

 
INTRODUÇÃO 

O tema desse trabalho científico será o aumento dos casos de violência doméstica 

durante a pandemia de COVID-19. À princípio, serão analisadas as normas legais de proteção a 

mulher bem como os tipos de violência. 

 

1 Professora Universitária e Advogada regularmente inscrita na OAB/MT. Graduada em História pela Universidade 
Federal de Mato Grosso - UFMT (1986). Graduada em Direito pela Universidade de Cuiabá - UNIC (1995). 
Especializada em: 1) África: História, Cultura e Sociedade (UFMT); 2) Metodologia do Ensino Superior (FEFS/MS); 3) 
Direito do Trabalho (AMATRA XXIII/UFMT). Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho – Unesp/FRANCA (2004). E-mail: profmarlisiqueira@gmail.com. 

2 Analista Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Graduada e laureada em Direito. Ex- 
Advogada. Pós-graduada em Direito Individual, Coletivo e Processo do Trabalho pela Escola Superior da Magistratura 
Trabalhista de Mato Grosso – ESMATRA XXIII (TRT/MT) – certificação pelo Centro Universitário de Várzea Grande – 
UNIVAG. Pós-graduada em Direito Processual Civil com ênfase no Novo CPC pela Fundação Escola Superior do 
Ministério Público de Mato Grosso - certificação pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul. Pós-graduada em Direito Constitucional pela Faculdade Única de Ipatinga - Minas 
Gerais / Instituto Pró-Minas. Pós-graduanda em Direito Público pela Faculdade Legale – São Paulo/SP. Pós- 
graduanda em Advocacia Extrajudicial pela Faculdade Legale – São Paulo/SP. Pós-graduanda em Direito Empresarial 
pela Faculdade Legale – São Paulo/SP. E-mail: daniellekarolinne@hotmail.com. 

3 Advogada (OAB/MS n° 24.047). Pós - graduanda em Advocacia trabalhista e previdenciária pelo Portal F3 em 
parceria com a Universidade Candido Mendes (UCAM). Pós – graduanda em Advocacia Tributária pelo Portal F3 em 
parceria com a Universidade Candido Mendes (UCAM). Mediadora Extrajudicial pelo Instituto Educacional Mediador 
Brasil. Bacharel em Direito pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal 
(UNIDERP). E-mail: dudspaola@gmail.com. 

mailto:profmarlisiqueira@gmail.com
mailto:daniellekarolinne@hotmail.com
mailto:dudspaola@gmail.com


A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19 
   111  

 

 

 

A importância deste tema consiste no fato de mostrar que os índices de violência contra a 

mulher não foram elevados em razão do COVID-19 mas, sim porque as vítimas estão ficando 

presas em casa com os seus agressores (distanciamento social). Elas não podem sair nem fazer 

ligações sem contar que, as redes de apoio estão limitadas. Além disso, há o medo de contágio 

por COVID-19. 

Do mesmo modo, perceber-se-á que os agressores tendem a ficar mais agressivos 

durante e após a pandemia de COVID-19 em razão do aumento da crise financeira e econômica, 

da perda dos postos de trabalho, da elevação do preço dos produtos, da diminuição do poder 

aquisitivo e do aumento do estresse. 

A metodologia aplicada no presente trabalho será a Revisão de Literatura. Trata-se de 

uma pesquisa avaliativa e descritiva que utilizará fontes publicadas ao longo dos anos e durante a 

Pandemia de COVID-19. As buscas serão efetuadas por meio de sites especializados, notas 

técnicas dos organismos internacionais, leis do planalto e outras fontes que possam contribuir 

para o desenvolvimento do trabalho. 

 
1 NORMAS QUE OBJETIVAM PROTEGER A MULHER CONTRA A VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

Existem mais de 20 leis que objetivam proteger a mulher contra a violência domesticas, os 

quais serão expostas no decorrer desse tópico. 

A Lei nº 11.340/2006 conhecida como Lei Maria da Penha cria mecanismos que visam 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Além disso, prevê a criação de Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher alterando, assim, diversos dispositivos legais. 

A Lei nº 13.104/2015, alterou o artigo 121 do Código Penal (Decreto nº 2.848/1940). 

Assim, o feminicídio passou a ser previsto como circunstância qualificadora do crime de homicídio 

e, crime hediondo. 

Ressalta-se que, conforme a Lei n° 12.845/2013, passou a ser obrigatório e integral o 

atendimento a pessoas em situação de violência sexual. 

O Decreto N° 7.958/2013, por sua vez, estabeleceu normas para o atendimento às 

vítimas de violência sexual pelos profissionais da área de segurança pública e da rede de 

atendimento do Sistema Único de Saúde – SUS e, as competências dos Ministérios para a 

implantação desse decreto. 

De acordo com a Lei nº 10.778/2003, passou a prever a notificação compulsória, no 

território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em qualquer tipo de 

serviço de saúde. Importante mencionar os parágrafos e incisos do artigo 1° da referida lei: 

§ 1o Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência contra a mulher qualquer ação 
ou conduta, baseada no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou 
desigualdade étnica, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico 
à mulher, tanto no âmbito público quanto no privado.(Redação dada pela Lei nº 12.288, 
de 2010) (Vigência) 

 

§ 2o Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência física, sexual e 
psicológica e que: 
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I – tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra 
relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio 
que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, maus-tratos e abuso 
sexual; 

 

II – tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que 
compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus-tratos de pessoas, 
tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no lugar de 
trabalho, bem como em instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou 
qualquer outro lugar; e 

 
III – seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra. 

 

§ 3o Para efeito da definição serão observados também as convenções e acordos 
internacionais assinados pelo Brasil, que disponham sobre prevenção, punição e 
erradicação da violência contra a mulher. 

 

A Lei n° 12. 015/2009 alterou o Título VI – parte especial - do Código Penal que trata 

sobre os crimes contra a dignidade sexual e, o art. 1° da Lei n° 8.072, de 1990, que dispõe sobre 

os crimes hediondos. Além disso, revogou a corrupção de menores (Lei n° 2.252, de 1954). 

A Lei 13.285/2016 acrescentou o artigo 394-A no Código de Processo Penal. Trazendo, 

assim, a previsão de que terão prioridade de tramitação, em todas as Instâncias, os processos 

que apurem a prática de crimes hediondos. 

Salienta-se que a Lei N° 13. 641/18, alterou a Lei Maria da Penha. Criou o dispositivo 24- 

A, o qual tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas de Urgência. 

A Lei N° 13.642/18, alterou a Lei N° 10.446 de 2002 para acrescentar a atribuição à 

Polícia Federal no que diz respeito à investigação de crimes cibernéticos que difundam conteúdo 

misógino. 

A Lei N° 13. 718/18, alterou o Código Penal, passou a tipificar os crimes de importunação 

sexual (Art. 215-A) e a divulgação de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de 

pornografia (Art. 218 – C). Além disso, tornou a ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e 

dos crimes sexuais contra vulneráveis, pública incondicional. Estabeleceu, ainda, causa de 

aumento de pena para os crimes citados e definir causas de aumento de pena para o estupro 

coletivo (Art. 226, IV, a do Código Penal) e estupro corretivo (Art. 226, IV, b do Código Penal). 

 
2 TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

A violência contra a mulher pode manifestar-se de várias formas. Ressalta-se estar 

previsto no Capítulo II, artigo 7º, incisos I, II, III, IV e V da Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340/2006) 

cinco tipos de violências contra as mulheres: 

2.1 VIOLÊNCIA FÍSICA OU VISUAL 

Corresponde à qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal, conforme 

o artigo 7°, inciso I da Lei Nº 11.340/2006. Cita-se como exemplos os seguintes atos: 

espancamentos; atirar objetos, sacudir e apertar braços; estrangulamento ou sufocamento; lesões 

utilizando objetos cortantes ou perfurantes; tortura; bater; chutar; socos; mordidas; tirar da casa à 

força; queimar; entre outras coisas. 
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2.2 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA OU NÃO - VISUAL 

De acordo com o artigo 7°, inciso II da Lei N° 11. 340/2006 a violência psicológica ou não- 

visual é representada por: 

(...) qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou 
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 

 

Cita-se como exemplo: isolar a convivência da mulher com amigos e familiares; proibir a 

vítima de frequentar sua religião; entre outras coisas. 

2.3 VIOLÊNCIA SEXUAL 

Consoante o artigo 7°, inciso III da Lei N° 11. 340/2006 a violência sexual corresponde à: 

(...) qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de 
relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; 
que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à 
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos. 

 
Observa-se que esse tipo de violência está baseada, principalmente, na desigualdade 

entre homens e mulheres e, no machismo ainda presente na sociedade. 

2.4 VIOLÊNCIA PATRIMONIAL 

Em concordância com o artigo 7, IV da Lei N° 11. 340/2006 a violência patrimonial é 

entendida como: 

(...) qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de 
seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos 
ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. 

 
Cita-se como exemplo: deixar de pagar pensão aos filhos; causar danos aos objetos de 

estima da vítima; uso dos recursos econômicos ou financeiros da pessoa; além de outras coisas. 

2.5 VIOLÊNCIA MORAL 

Segundo o artigo 7, V da Lei N° 11. 340/2006 à violência Moral é considerada como: 

qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 

Apresenta-se como exemplo desse tipo de violência: fazer críticas falsas sobre a vítima; 

expor a vida pessoal da mulher; desvalorizar a mulher pelo modo como se veste; falar que a 

mulher nunca vai encontrar um homem melhor; falar que ninguém suporta ela; rebaixar a mulher 

através de ofensas verbais incidindo sobre sua índole; emitir opiniões morais sobre a conduta; 

acusar a mulher de traição, etc. 

2.6 OUTROS TIPOS DE VIOLÊNCIA 

Salienta-se que além desses tipos de violência, o Código Penal Brasileiro prevê no seu 

Título IV, os Crimes contra a Dignidade Sexual, como: estupro; violação sexual mediante fraude; 

importunação sexual; assédio sexual; satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 

adolescente; favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou 

adolescente ou de vulnerável, além de outros. 
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Posto isto, percebe-se que apesar de existirem inúmeros diplomas legais que visam 

proteger as mulheres ainda é grande e diversificada os tipos de violências que estas podem 

sofrer. Os agressores em sua maioria são maridos, companheiros, namorados, ex-maridos, ex- 

companheiros ou ex-namorados. São pessoas extremamente machistas e autoritárias que não 

respeitam os direitos da vítima nem a sua liberdade de expressão, crença e pensamento. 

Acreditam que a violência é uma forma de domesticar e ensiná-las a obedecer. 

 
3 AUMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

 

Diversos países registraram aumento nos números de violência contra meninas e 

mulheres durante a Pandemia de Covid-19, como França, Itália, Espanha, Portugal, China, 

Estados Unidos, entre outros. Desta forma, esses países criaram medidas objetivando a redução 

desse quadro de violência doméstica (FBSP, ABRIL/2020): 

O governo italiano anunciou recentemente a requisição de quartos de hotéis para 
servirem como abrigos provisórios às vítimas, que poderão cumprir a quarentena 
obrigatória em segurança e longe dos seus agressores. Ademais, a polícia italiana 
adaptou aplicativos originalmente pensados para jovens realizarem denúncia de 
bullying e tráfico de drogas nas proximidades de suas escolas, para denunciar casos 
de violência doméstica, enviando mensagens e fotos sem que o seu parceiro tenha 
conhecimento. 

 

Também na Espanha e França, onde foram registrados aumentos dos casos e 
subnotificação das denúncias, as autoridades anunciaram que pretendiam transformar 
quartos de hotéis em abrigos para as mulheres vítimas de violência. Além disso, o 
recurso a aplicativos online também está sendo adotado pela Espanha, que lançou um 
serviço específico no WhatsApp para mulheres presas em casa, que podem também 
solicitar em farmácias alertas de emergência através de uma “palavra-código” - 
“Máscara 19” - para acionar as autoridades. 

 
Nos Estados Unidos, onde também se identificou diminuição de ligações e denúncias 
em canais online durante os primeiros dias de março, tribunais de estados como a 
Filadélfia criaram acesso remoto para registrar pedidos de proteção contra agressores 
por telefone ou e-mail e as linhas nacionais de denúncia a violência doméstica 
continuam em funcionamento. 

 

A China, no entanto, parece ser o país em que menos medidas foram tomadas pelo 
governo para combater a violência contra a mulher durante a pandemia. Embora 
lugares como a província de Hubei, onde fica Wuhan, tenha recebido um aumento 
considerável de denúncias, com um crescimento estimado em 260% em relação ao 
mesmo mês do ano passado, ONGs e ativistas têm denunciado e exposto a grave 
situação enfrentada pelas mulheres chinesas. A hashtag 
#AntiDomesticViolenceDuringEpidemic (Contra a violência doméstica na pandemia) foi 
citada mais de 3.000 vezes nas redes sociais da China, que teve sua primeira 
legislação específica sobre violência contra mulher promulgada apenas em 2016 e 
historicamente enfrenta casos de violência de gênero. 

 

Destarte, percebe-se que a preocupação com o aumento da violência doméstica durante a 

pandemia de COVID-19 é internacional, uma vez que com vistas a retardar a disseminação do 

vírus, as mulheres estão tendo que ficar confinadas em casa com seus agressores. 

Nesse contexto, menciona-se as medidas adotadas por outros países, a Bélgica, por 

exemplo, converteu quartos de hotéis em abrigos para que as meninas ou mulheres em situação 

de violência consigam cumprir a quarentena da forma mais segura possível. A Groelândia, por sua 

vez, limitou a venda de bebidas alcóolicas. Ressalta-se ainda que, o Governo Inglês destinou 10 
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milhões de libras para acomodações emergenciais e apoio as mulheres vítimas da violência 

doméstica (FBSP, MAIO/2020). 

Salienta-se que a bebida alcóolica, a droga lícita mais utilizada no Brasil, além de 

favorecer a violência doméstica agrava os feitos das agressões e desrespeitos. Ademais, quando 

os agressores estão alcoolizados aumentam-se consideravelmente o uso de armas de fogo e os 

casos de abuso sexuais. 

Diante disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) solicitou que, no dia 14 de Abril de 

2020, os governos adotassem medidas de limitação do uso de bebidas alcoólicas durante a 

Pandemia de COVID-19 (FBSP, ABRIL/2020). 

A análise sobre o aumento dos casos de Violência Doméstica durante a Pandemia de 

COVID-19, feita pelo Fórum de Brasileiro de Segurança Pública, ocorreu entre os meses de março 

e abril de 2020. Nesse período, a Pandemia de Covid-19 já estava espalhada pelo País e as 

medidas de isolamento haviam sido tomadas pelo Governo. 

Salienta-se que os registros de casos de violência (Boletins de Ocorrência) nas 

Delegacias tanto dos crimes que exigem a presença da vítima, (ex. as lesões corporais resultantes 

da violência doméstica) bem como, os casos de violência sexual caíram consideravelmente. 

Resultado do fato de que, as vítimas em razão do isolamento e ante o medo de contágio pelo 

COVID-19, não estão conseguindo sair de casa. Deste modo, tanto a Organização das Nações 

Unidas quanto a Organização Mundial de Saúde recomendaram inúmeras medidas aos Países 

com o intuito de eliminar e precaver a violência doméstica. 

Entre as propostas da ONU, sobressaem-se, maiores investimentos em serviços de 

assistência online, estabelecimento de serviços de alerta de emergência nas farmácias e 

supermercados e, a criação de abrigos provisórios para as vítimas (FBSP, ABRIL/2020). 

Ademais, com a queda na procura por delegacias de polícia as Medidas Protetivas de 

Urgência (MPU) pelos Tribunais de Justiça dos Estados mantiveram-se parecidas com o mesmo 

período no ano passado. 

Entretanto, os casos de feminicídio cresceram 22% no período analisado e os homicídios 

de mulheres tiveram acréscimo de 6% mostrando, assim que, a violência contra a mulher está 

avançando. Ademais, o Ligue-180 teve um crescimento de 34% nas denúncias entre março e abril 

de 2020 quando comparado com o mesmo período no ano de 2019 (FBSP, MAIO/2020). 

Os agressores, infelizmente, tendem a ficar mais violentos durante esse período em 

virtude da instabilidade econômica do País, desemprego, redução do poder aquisitivo e o aumento 

abusivo dos preços dos produtos. 

De igual modo, a perda da autonomia econômica acaba por comprometer as estratégias 

de solução para os casos de violência doméstica. Além disso, a insegurança à respeito da 

economia em médio e longo prazo, de forma indireta, eleva o estresse dos agressores e, os induz 

a uma opressão maior (ONU MULHERES, 2020). 

Na 2ª Edição da Nota Técnica sobre a Violência Doméstica durante a Pandemia de 

COVID-19, publicada dia 01 de Junho de 2020, foram coletados dados de doze Estados – São 
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Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Acre, Amapá, Pará, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Maranhão, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. 

No tocante aos registros de lesão corporal dolosa decorrentes de violência doméstica 

(FBSP, MAIO/2020), observa-se que: 

Em todos os estados para os quais obtivemos os dados foi verificada redução dos 
registros de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica no período 
de março e abril de 2020. A redução média para março e abril de 2020 em relação ao 
mesmo período de 2019 é de 25,5%, o que coincide com o padrão verificado na Itália e 
em cidades dos EUA, onde as mulheres encontraram mais dificuldade de se deslocar 
para a delegacia. 

 
Dentre os estados acompanhados por este estudo a maior redução se deu no 
Maranhão, com 97,3% de redução entre março e abril desse ano. No Rio de Janeiro a 
redução no número de registros foi de 48,5% e no Pará de 47,8%. O Estado do Rio 
Grande do Norte, único que apresentou crescimento no número de registros em março 
desse ano verificou uma queda de 57,7% das denúncias em delegacias de polícia em 
abril, já sob a vigência das medidas de isolamento social. Mesmo nos estados em que 
foi implementado o boletim de ocorrência eletrônico se verificou queda nos registros 
como em São Paulo, cuja redução foi de 21,8%. 

 

Acredita-se que, houve uma redução nos registros de lesões corporais pois as mulheres 

estão morando com o agressor e em isolamento, assim, não conseguem sair de suas residências 

para buscar auxílio. 

Acerca dos casos de Feminicídio (Lei N° 13.104, de 9 de Março de 2015), notou-se um 

significativo crescimento (FBSP, MAIO/2020): 

O crescimento no número de feminicídios registrados nos 12 estados analisados foi de 
22,2%, saltando de 117 vítimas em março/abril de 2019 para 143 vítimas em 
março/abril de 2020. No Acre o crescimento chegou a 300%, passando de 1 para 4 
vítimas este ano; no Maranhão o crescimento foi de 166,7%, de 6 para 16 vítimas; no 
Mato Grosso o crescimento foi de 150%, passando de 6 para 15 vítimas. Apenas três 
UFs registraram redução no número de feminicídios no período, Minas Gerais (- 
22,7%), Espírito Santo (-50%), e Rio de Janeiro (-55,6%). 

 

Ressalta-se que, esses dados foram extraídos dos boletins imediatamente registrados 

como feminicídio. Além disso, as declarações de morte das mulheres durante o período de 

isolamento são as que apresentaram maiores variações quando comparados com o mesmo 

período no ano passado. 

Por outro lado, em relação aos homicídios de mulheres (FBSP, MAIO/2020): 

(...) oito estados informaram a quantidade de vítimas registradas no último bimestre. 
Em comparação com o mesmo período do ano passado verifica-se que no Acre houve 
crescimento de 75%, de 4 para 7 vítimas, no Amapá foram duas mulheres 
assassinadas este ano e nenhuma no ano passado. O caso que chama mais atenção 
é o do Ceará, que tinha registrado 36 assassinatos de mulheres entre março e abril do 
ano passado, e no mesmo período deste ano registrou 61 vítimas. Este dado é ainda 
mais preocupante quando verificamos que apenas 6,6% de todos os assassinatos de 
mulheres foram classificados como feminicídio no Ceará, o que é muito pouco provável 
e pode revelar subnotificação deste crime no estado. 

 

Neste sentido, relevante mencionar algumas diferenças básicas: o feminicídio (Art. 121, 

§2°, inciso VI do Código Penal) corresponde ao homicídio doloso praticado contra a mulher por 

razões de gênero enquanto, o homicídio corresponde ao artigo 121 do Código Penal – matar 

alguém. 

Por meio dos dados acima elencados, observa-se que, é possível que tenham ocorrido 

erros nos registros dos casos de feminicídio em alguns Estados, como é o caso do Ceará. 
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Destaca-se que, como forma de reprimir os casos de violência doméstica, a Lei Maria da 

Penha (Lei N° 11.340, de 2016) criou Medidas Protetivas de Urgência que, podem ser concedidas 

pelo juiz de modo independente a existência de um inquérito policial ou processo civil. Além disso, 

a partir de 2018, o fato de descumprir essas medidas passou a ser criminalizado, sendo passível 

de pena de detenção de 3 meses a 2 anos. 

À respeito das Medidas Protetivas de Urgência o Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP, MAIO/2020) aduziu que: 

De acordo com os dados disponibilizados pelos Tribunais de Justiça de cada estado, o 
número de concessões de medidas protetivas de urgência apresentou queda de, 
respectivamente, 31,2% no Acre, 8,2% no Pará, 14,4% em São Paulo e 28,7% no Rio 
de Janeiro. 

 

(...) 
 

Relatório divulgado recentemente pelo Ministério Público do Estado de São Paulo 
analisou o número de autos de prisão em flagrante por descumprimento de medida 
protetiva antes e depois da pandemia e verificou crescimento de 51,4% entre fevereiro 
e março deste ano, muito distinto da tendência verificada antes da pandemia, 
reforçando a hipótese de que a violência doméstica têm crescido durante a pandemia 
de Covid-19. 

 

Apesar das denúncias e dos boletins de ocorrência terem diminuído, observou-se um 

aumento nos comentários nas redes sociais, por terceiros, à respeito de casos de violência 

doméstica ou casos de agressões contra mulheres. 

Desta forma, cita-se as análises feitas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 

ABRIL/2020) das 5.583 menções encontradas nas redes sociais: 

Quando analisados, os dados desagregados por mês indicam um aumento de 431% 
entre fevereiro e abril, ou seja, os relatos de brigas de casal com indícios de violência 
doméstica aumentaram quatro vezes. Mais da metade (53% dos relatos) foram 
publicados apenas no mês de abril. 

 
(...) 

 
A maior parte dos relatos foi publicada às sextas-feiras, entre 20h e 3h da manhã, 
sendo que, aproximadamente 25% do total de relatos de brigas de  casal foram feitos 
às sextas-feiras. 

 
(...) 

 

E 53% dos relatos foram publicados à noite ou na madrugada, entre 20h e 3h. 

(...) 

Outro dado relevante para a compreensão do fenômeno é o de que as mulheres foram 
as usuárias que mais reportaram brigas de casal no Twitter de fevereiro a abril deste 
ano, demonstrando maior sensibilidade para o problema. Elas foram as responsáveis 
por 67% dos relatos identificados. 

 

A pesquisa no digital identificou, portanto, que houve um aumento em 431% de relatos 
de brigas de casal por vizinhos entre fevereiro e abril de 2020. Isto corrobora a tese de 
que há incremento da violência doméstica e familiar no período de quarentena 
necessário à contenção da pandemia da COVID-19, ainda que este crescimento não 
esteja sendo captado pelos registros oficiais de denúncias. 

 

Assim, depreende-se que podem ser linhas de atuação importantes durante essa 

Pandemia de COVID-19: diferenciar os meios de denúncia; elaborar canais que permitam vizinhos 

e familiares denunciarem a violência sem colocar em risco as mulheres; campanhas de divulgação 

sobre a violência doméstica; preparo de estabelecimentos comerciais para lidarem com as 
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vítimas; elevar os investimentos nas organizações que defendem os direitos das mulheres, 

fortalecer no setor da saúde a identificação e o atendimento dos casos de violência doméstica e, 

etc. 

Consoante a isso, válido mencionar o Boletim Mulheres e seus Temas Emergentes 

(SENADO, 2020), o qual mostra que o Congresso Nacional, através de seus Deputados e 

Senadores, têm discutido projetos de leis com vistas a enfrentar a elevação dos casos de violência 

doméstica durante o período de Pandemia de COVID-19. Assim, cita-se: 

Projeto de Lei n° 1796/2020 – Senador Izalci Lucas 
Acrescenta disposição transitória à Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para 
reconhecer a urgência e determinar que não sejam suspensos os atos processuais em 
causas relativas a violência doméstica e familiar durante a Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional relativa à pandemia de Covid-19. 

 
Projeto de Lei N° 1798/2020 – Senadora Rosa de Freitas 
Dispõe sobre a permissão, na hipótese de calamidade pública reconhecida pelo Poder 
Público, de que o registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, crimes praticados contra criança, adolescente e idoso possam ocorrer por 
meio da internet ou de número de telefone de emergência, bem como sobre a oitiva da 
ofendida em seu domicílio. 

 
Projeto de Lei N° 2029/2020 - Senador Confúcio Moura (MDB/RO) 
Dispõe sobre a oferta de residências temporárias para mulheres e crianças em 
situação de violência doméstica e familiar durante estado de calamidade pública. 

 
Projeto de Lei N° 1267/2020 – Deputada Talíria Petrone (PSOL/RJ) e outros 
Altera a lei 10.714/2003, com o objetivo de ampliar a divulgação do Disque 180 
enquanto durar a pandemia do covid-19 (novo coronavirus). 

 

Projeto de Lei N° 1291/2020 – Deputada Maria do Rosário (PT/RS) e outros 
Assegura medidas de combate e prevenção à violência doméstica previstas na Lei 
11.340 de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha - e no Código Penal durante a 
vigência da Lei n° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 ou durante a declaração de estado 
de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional. 

 
Projeto de Lei N° 1319/2020 - Deputado Delegado Antônio Furtado - (PSL/RJ) 
Aumenta as penas aplicáveis aos crimes de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, no caso de incidência da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. a pena 
Mínima e Máxima será o dobro do originalmente previsto, enquanto durar o período de 
Estado de Calamidade decretado em razão do Coronavírus (COVID19). 

 
Projeto de Lei N° 1444/2020 - Deputada Erika Kokay - (PT/DF) 
Estabelece medidas excepcionais de proteção à mulher e para o enfrentamento à 
violência doméstica e familiar com fundamento nos dispositivos da Lei 11.340 de 7 de 
agosto de 2006 – Lei Maria da Penha, durante o estado de calamidade pública previsto 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em razão da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19); 
altera a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei N° 1458/2020 - Deputada Sâmia Bomfim (PSOL/SP) e outros 
Dispõe sobre a proteção de mulheres em situação de violência durante a vigência do 
estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, ou enquanto 
durarem medidas de quarentena e restrições de atividades no contexto da pandemia 
do COVID-19 (Novo Coronavírus). 

 

Outrossim, é interessante citar a Campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica 

lançada, dia 10 de Junho de 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com a 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). O propósito da campanha é que a vítima com 

apenas um X na mão, com uma caneta ou um batom, sinalize aos atendentes da farmácia e 

drogarias a violência doméstica. Assim, os atendentes irão ligar, imediatamente, para o 190 e 
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farão a denúncia. A denúncia silenciosa objetiva ajudar a mulher que está presa em casa e que 

não tem como pedir auxílio. 

Destarte, conclui-se que é possível que os casos de violência contra a mulher, em 

específico a violência doméstica, aumentem durante e após a Pandemia de COVID-19 uma vez 

que o estresse ainda estará presente, resultado da crise econômica, da carência de produtos e 

recursos, da alta taxa de desemprego, do aumento no nervosismo e angústia nos lares. Assim, as 

medidas de apoio e proteção às mulheres bem como, a prevenção dos diversos tipos de violência 

doméstica devem ser intensificadas por todos os governos. 
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RESUMO: Na Constituição Federal de 1988 a licitação é regra nas contratações públicas, porém 

com a pandemia do Covid-19 no Brasil é permitido dispensa-la, conforme a lei nº 13.979/2020 

com alterações da MP nº 926/2020, garantindo ações céleres e simples. Diante da situação, surge 

a indagação: Como a transparência na administração pública pode contribuir no combate ao 

Covid-19? A presente pesquisa pretende mostrar que o máximo de transparência nas 

contratações públicas emergenciais garante a preservação do orçamento público. Desta forma, 

objetiva-se apresentar contribuições sobre contratações públicas neste período e orientações dos 

tribunais de fiscalização, demonstrar como a transparência dos gastos contribui no combate ao 

vírus e realizar apontamentos acerca da legislação e das medidas provisórias que flexibilizaram as 

regras de licitações. O trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica realizada em artigos 

científicos disponível nos meios virtuais e leis vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

Palavras-chave: Contratações Públicas. Transparência. Covid-19. 

 
ABSTRACT: In the Federal Constitution of 1988, bidding is a rule in public procurement, but with 

the Covid-19 pandemic in Brazil it is allowed to dispense it, according to law no. 13,979/2020 with 

changes to MP No. 926/2020, ensuring swift and simple actions. In view of the situation, the 

question arises: How can transparency in public administration contribute to the fight against 

Covid-19? This research aims to show that maximum transparency in emergency public 

procurement ensures the preservation of the public budget. Thus, the objective is to present 

contributions on public procurement in this period and guidelines of the inspection courts, 

demonstrate how the transparency of spending contributes to the fight against the virus and make 

notes about the legislation and provisional measures that have relaxed the bidding rules. The 

paper presents a bibliographical research carried out in scientific articles available in virtual media 

and laws in force in the Brazilian legal system. 

Keywords: Public Procurement. Transparency. Covid-19 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em março de 2020 anunciou a pandemia do 

COVID-19, uma patologia respiratória do vírus por percorre por vários países. No Brasil foram 

adotadas várias ações para conter a doença, que se deram por meio da edição de decretos e leis 

reconhecendo estado de calamidade pública em seus territórios, com base no qual é admissível 
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tomar medidas administrativas de maneira mais célere para que o menor número possível 

pessoas sejam contaminadas pelo vírus. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a licitação é regra nas contratações 

públicas, porém com o atual momento de pandemia do Covid-19 no Brasil é permitido afastá-la. A 

Lei nº 13.979/2020 com alterações da MP nº 926/2020 permite dispensar a licitação, garantindo 

ações céleres e simples dos administradores públicos envolvidos em ações para combate ao 

vírus. Diante da situação, surge a seguinte indagação: Como a transparência na administração 

pública pode contribuir no combate ao Covid-19? 

O que se pretende com este trabalho é mostrar a importância que deve ser dada ao tema 

e até mesmo salientar que a transparência governamental é necessária e insubstituível para que o 

país possa atravessar a pandemia. Assim, objetiva-se apresentar algumas contribuições sobre 

contratações públicas no período da pandemia do Covid-19, assim como, apresentar orientações 

dos tribunais de fiscalização, demonstrar como a transparência dos gastos públicos pode 

contribuir no combate ao vírus e realizar apontamentos acerca da Lei nº 13.979/2020 e das 

medidas provisórias que flexibilizaram as regras de licitações. 

Este trabalho é de grande interesse para a sociedade, tendo em vista que o máximo de 

transparência nas contratações públicas emergenciais garante a preservação do orçamento 

público, desta forma, todo cidadão deve ter conhecimento dos meios eletrônicos que fornecem os 

dados das despesas públicas. 

 
2 DA PANDEMIA DO COVID-19 E DAS MEDIDAS PROTETIVAS NAS CONTRATAÇÕES 

PÚBLICAS 

 
A Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março de 2020 anunciou a 

pandemia do COVID-19, uma patologia respiratória do vírus por percorre por vários países, por 

motivo disso, governantes do mundo todo aplicaram variadas formas para deter essa patologia. As 

execuções, no Brasil, dos Poderes Executivos e Legislativos de todos os âmbitos se deram por 

meio da edição de decretos e leis fazendo reconhecimento de condição de tragédia pública em 

seus territórios, com fundamento onde é aceitável tomar providências administrativas de formas 

mais ágil para que a quantidade mínima factível de indivíduos sejam contagiadas pelo vírus. 

Essa situação de tragédia pública está disposta no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e 

foi mais acurada recentemente na Lei nº 13.979, no dia de 6 de fevereiro de 2020, vigente pelo 

Congresso Nacional para deter a pandemia e de modo parcial alterada pela publicação da Medida 

Provisória, de 20 de março de 2020, nº 926, pelo Presidente da República. Desse modo, por meio 

da situação de tragédia há possível elevação de despesa pública, a não realização do objetivo 

fiscal anual determinada pelos dispositivos orçamentários e, principalmente, o desempenho de 

contratações diretas pela Administração Pública, sem haver necessidade de licitação. 

Estas determinações se designam à Administração Pública indireta e direta (autarquias, 

fundações) dos Estados, Distrito Federal, União e Municípios, desse modo como à Administração 
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pública indireta, como as estatais em todos os âmbitos. Em seu artigo 8º, a Lei nº 13.979/20 

declara que estas regras irão prevalecer até que seja declarada a finalização da condição de 

emergência de saúde internacional decursiva do coronavírus, entretanto a isenção consta no 

artigo 4º-H da mesma norma que declara que os documentos possuirão durabilidade de até 6 

meses e conseguirão ser diferidos por estágios continuados, no tempo em que haver a carência 

de combate das repercussões da condição de emergência de saúde pública. 

Entre as novidades trazidas pela Lei nº 13.979/20 podemos citar o art. 4º-A, onde autoriza 

a obtenção de ferramentas novas ou não, a partir de quem fornece terá responsabilidade pelas 

amplas situações de utilização e execução do bem obtido. Além do artigo 4º, §2º que diz que os 

contratos de publicidade devem ser disponibilizados em sítio oficial característico na internet 

podendo compor: o número, designativo do contratado de seu registro na Receita Federal do 

Brasil, o período contratual, a quantidade e o concernente procedimento de aquisição ou 

contratação. 

De modo excepcional, a lei autoriza a contratação de empresas fornecedoras de bens, 

serviços e insumos declaradas inidôneas ou que estejam com o seu direito de participar de 

licitação ou contratar com o Poder Público suspensos, quando se demonstrar ser ela a única 

fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido em questão. 

Entre as admissões que devem ser agilizadas estão especificamente serviços, bens, até 

mesmo de engenharia, no qual se designem ao combate da emergência de saúde pública de 

relevância internacional decursiva do Covid-19 não levando em consideração em que âmbito de 

Governo. É relevante salientar que suplementarmente, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

possuem autorização a decretar suas próprias atitudes, e essas atitudes são inerentes com 

fundamento no Art. 24, inciso XI e Art. 30 incisos e II da Constituição Federal Brasileira, sugerindo- 

se que se encontrem ordenados aos processamentos federais. 

A Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020 veio para trazer transformações em 

prol da desburocratização e elevar o poder negocial da Administração Pública, dessa maneira, 

procurar propiciar gasto mínimo processual e grande efetividade no pagamento. Esta Medida 

Provisória além do mais, a Medida Provisória nº 961 de 2020 expandiu o emprego do Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas – RDC para licitações e contratações de quaisquer 

serviços, obras, alienações, compras, locações e além do mais, modificou o valor das 

desobrigações de licitação, que anteriormente era de R$ 33.000,00 para funções e obras de 

engenharia e de R$ 17.600,00 para recursos e demais funções, e atualmente corresponde a R$ 

100.000,00 e R$ 50.000,00 relativamente. 

São inúmeros os impactos que o COVID-19 trouxe na economia e nas relações humanas, 

desta forma, tudo isso gera reflexo nos contratos administrativos e o cenário ainda é de muita 

incerteza, tendo em vista que não sabemos por quanto tempo as medidas restritivas terão 

validade. 
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3 ORIENTAÇÕES DOS TRIBUNAIS PARA O COMBATE AO COVID-19 

 

Com o novo contexto pandêmico muitas medidas preventivas foram tomadas, não 

somente quanto ao combate do vírus COVID-19, mas também quanto a corrupção no Brasil, o 

momento é delicado, todavia, vulnerável a condutas de dilapidação do patrimônio público, diante 

desta perspectiva o Tribunal de Contas da União e dos demais entes federativos adotaram guias e 

instruções normativas no intuito de controlar e fiscalizar da melhor forma o manuseio dos recursos 

públicos. 

Por conta do momento atual, muitos Tribunais criaram ferramentas para que a população 

possa acompanhar os gastos públicos no combate ao coronavírus. O Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí designou uma ferramenta para que a sociedade possa acompanhar os recursos 

recebidos e utilizados no combate à pandemia. O nome dessa plataforma é “Painel Covid-19 

Piauí” e permite que a população acompanhe os gastos, de forma rápida e simples, dos recursos 

recebidos pelo Estado e pelos municípios neste período. 

O objetivo principal dessa ferramenta é trazer transparência aos cidadãos sobre o destino 

dos recursos utilizados pela Administração Pública. As informações são atualizadas sempre que o 

governo federal repassa os recursos, como também atualizam os contratos relacionados ao 

Covid-19 publicados na imprensa oficial. Além disso, através do Painel Covid-19 Piauí, é possível 

ver a discriminação dos valores totais dos contratos, objetos das despesas, as empresas que mais 

foram contratadas, entre outras informações. 

É inquestionável que no setor público o ambiente de licitações é propício e mais suscetível 

dos atos que devastam o erário, a ocasião excepcional de contágio em massa do COVID-19, novo 

coronavírus, transformou a forma de repasse dos recursos públicos, vinculando parte significativa 

ao combate da pandemia no país, no entanto, muitas recomendações e guias foram emitidas para 

regulamentar e policiar as ações administrativas gerais e em especial referentes ao COVID-19. O 

Tribunal de Contas da União apresentou guia de recomendações para a efetivação de 

contratações emergenciais neste período, a fim de coordenar da maneira apropriada e eficiente os 

recursos públicos, resguardando a vida dos contaminados e reduzindo os impactos financeiros 

para a federação. 

Uma das providências tomadas foi a simplificação e agilidade nos procedimentos de 

compras governamentais de funções patrimônios, a intenção é diagnosticar as irregularidades e 

obstar o exacerbado desperdício e a corrupção, neste sentido os entes devem fornecer todas as 

informações necessárias e nos prazos exigidos. Para a produção do guia o órgão de controle teve 

como referência a Lei nº 13.979/2020 que traz as medidas emergenciais na saúde pública 

decorrente da pandemia, a legislação de licitação nº 8.666/1993, lei de acesso à informação nº 

12.527/2011 e o decreto de política nacional de dados abertos nº 8.777/2016, assim manifestando 

conformidade com tais ordenamentos. 

Muitas leis e decretos foram expedidos durante a pandemia e muitas atualizações e 

modificações foram implementadas nas legislações já existentes, dando maior uniformidade entre 
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a presente realidade e o âmbito legal. A Medida Provisória 951/20200, uma das novas 

implementações altera a Lei nº 13.979/2020 e estabelece sobre contratações, sanções e 

certificação digital do meio licitatório, ademais, autoriza o sistema de registro de preço (SRP) nas 

hipóteses de desobrigação de licitação. A crise sanitária que acomete o país fez com que os 

prazos e processos licitatórios tornassem mais céleres, mas não diminuiu seu controle, o Tribunal 

de Contas do Piauí aprovou Instrução Normativa 02/2020 que modificou o período para informar 

sobre as etapas da licitação nos sistemas Licitações, Contratos e Obras Webs, além disso, o novo 

documento determina o aperfeiçoamento de tais sistemas. 

A decisão engloba as contratações geralmente e as especificas relacionadas ao combate 

do novo coronavírus, sendo os prazos de ambos diversos, as informações solicitadas a respeito 

das contratações gerais possuem prazo de dez dias oportunos, enquanto as contratações 

realizadas por conta do covid-19 dispõem de apenas três dias úteis para inserção das informações 

requeridas. Os prazos uniformes conforme a espécie de admissão facilita na melhor apreensão da 

vigente norma, contudo por se manifestar como norma de transição conduz com maior 

flexibilização as contratações executadas antes da aprovação da IN nº 02/2020, até o dia 26 de 

maio de 2020, pode ser introduzida as informações no máximo dia 29 de maio de 2020. 

Outrossim a instrução normativa determina modelo de termo de recebimento para 

contratos relacionados ao covid-19 para envio obrigatório nos sistemas e exige o formato PDF dos 

documentos e anexos a serem enviados. É válido ressaltar a atenção para diferenciar quais 

recursos e funções contratados são relativos à pandemia, tais como equipamentos de proteção 

individual, respiradores, ventiladores mecânicos, tendas para hospitais de campanha, álcool em 

gel, termômetros, leitos e profissionais da saúde ou serviços. 

 
4 TRANSPARÊNCIA DE GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ENFRENTAMENTO DO 

COVID-19 

 
Conforme Torres (2019) sabe-se que a Administração pública deve regularizar algumas 

condutas prévias para admissão, tencionando a predileção da melhor orientação possível. Este 

método é chama-se de licitação, que tem como adventos fundamentais publicidade, 

impessoalidade, moralidade, legalidade, igualdade, probidade administrativa, associação a 

ferramenta convocatória e o julgamento com finalidade. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a licitação é regra nas contratações 

públicas, porém com o atual momento de pandemia do Covid-19 no Brasil é permitido afastá-la. A 

Lei nº 13.979/2020 com alterações da MP nº 926/2020 permite dispensar a licitação, garantindo 

ações céleres e simples dos administradores públicos envolvidos em ações para combate ao 

vírus. 

É habitual ver informações de fraudes e irregularidades em licitações, todavia, nesta 

conturbada e delicada fase que se atribui à obrigação de isolamento social como disposição para 

precaver a propagação com o COVID-19, maximiza a insegurança da população com a relação à 
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transparência das ações públicas. Refletindo nisso, a Lei nº 13.979/20 em seu artigo 4º, §2º 

determina que: 

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que  couber, além das informações previstas   
no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, 
o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 

Isto é, a transparência das informações estabelecidas através da internet deve ocorrer de 

forma rápida. Este direito à transparência das ações públicas sucede do nosso Estado 

Democrático de Direito, e é o advento-ferramenta que procura legitimar e delinear os atos 

executados pela Administração Pública, É corroborado na publicidade, na participação e na 

motivação popular, promovendo a instrução e alcance amplo dos indivíduos às averiguações 

públicas, para que consigam guiar a procura pela eficácia das suas reivindicações e benefícios. 

O Supremo Tribunal Federal já reiterou diversas vezes que a transparência dos atos do 

poder público por meio do acesso à informação é um direito fundamental. Essa transparência das 

informações públicas também está associada ao cumprimento do princípio da publicidade, assim 

como tem responsabilidade por tornar possível o controle social, daí se declarar que a clareza 

predispõe as formas livres de expressão, de imprensa e de entrada às informações públicas em 

uma conjectura democrático-constitucional, a clareza se constrói como situação sem a qual não se 

pode introduzir os indivíduos no espaço político. 

É relevante salientar também a vinculação da transparência com o direito fundamental à 

informação, que está disposto no art. 5º, XXXIII da Constituição Federal e assegura a todos o 

benefício de obter dos órgãos públicos dados de seu interesse particular ou de interesse geral, 

ressalvadas a garantia de sigilo daquelas que sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e 

do Estado. Posterior a várias providências isoladas na legislação, este benefício conseguiu nova 

aparência e extensa normatização na esfera da Lei nº 12.527/2011. 

Sem transparência não há controle social, nem governamental do poder público, o que 

resulta em desvios de dinheiro, corrupção, ineficiência dos gastos públicos e superfaturamento, 

portanto, é muito importante que os órgãos de fiscalização adotem medidas e procedimentos que 

garantam a clareza dos gastos públicos neste período pandêmico. Os dados fornecidos pela 

administração pública devem ser atuais, pois maximiza a utilidade da informação. 

Ademais, os portais que disponibilizam os dados devem possuir um acesso fácil e rápido, 

dispensando qualquer preenchimento de formulário ou tecnologias avançadas, além disso, os 

dados devem ser guardados em formatos simples de serem carregados, não podendo haver 

qualquer discriminação, facilitando o acesso de todos, a qualquer hora. A informação precisa ser 

permanente, evitando qualquer remoção ou modificação sem enumeração de sua alteração, ou 

disponibilizada como uma sequência de dados, possível de rastrear as atualizações acrescidas no 

tempo, permitindo fiscalização porvindoura 

A transparência tem a função de garantir o acesso à informação, a participação popular e, 

ainda, conhecimento das razões de decidir dos gestores públicos, instrumento útil e eficaz, tanto 
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no controle das ações do governo e dos contratantes com o governo. A transparência pede 

controlar posteriormente as compras e contratações realizadas durante esse período emergencial, 

poderá sobretudo prevenir o incremento desenfreado dos preços dos insumos, impedindo práticas 

indesejadas e ilegítimas, em violação da ordem econômica, que prejudicam o orçamento público, 

num momento em que a maior preocupação dos agentes públicos deve ser a preservação de 

vidas humanas (ARRUDA, 2020). 

A única maneira de contratar sem licitação, entretanto com alguma segurança jurídica nas 

compras indispensáveis, será com instrumentos de transparência que permitem o controle de 

preços de forma ágil, admitindo a tomada de decisões seguras e céleres. Portanto, a estrita 

observância do art. 4º, § 2o da Lei nº 13.979/2020, com a maior transparência possível nas 

contratações públicas emergenciais, serão os maiores aliados do administrador público para um 

bom governo e preservação do orçamento público, principalmente enquanto persistir este estado 

de emergência na saúde. 

 
5 CONCLUSÃO 

 
Através dos resultados encontrados percebeu-se que a dispensa de licitação foi um modo 

encontrado para a Administração contratar, porém a única forma de contratar sem licitação, mas 

com alguma segurança jurídica nas compras necessárias, será por meio de ferramentas de 

transparência que garantam o controle de preços de maneira ágil, admitindo a tomada de 

decisões seguras e céleres. 

No decorrer da pesquisa detectou-se que a transparência dos atos do poder público por 

meio do acesso à informação é um direito fundamental e sem transparência não há controle 

social, nem governamental do poder público, o que resulta em desvios de dinheiro, corrupção, 

ineficiência dos gastos públicos e superfaturamento, portanto, é muito importante que os órgãos 

de fiscalização adotem medidas e procedimentos que garantam a clareza dos gastos públicos 

neste período pandêmico. 

Assim, chegou-se à conclusão de que os dados fornecidos pela administração pública 

devem ser atuais, pois maximiza a utilidade da informação. Além disso, os portais que 

disponibilizam os dados devem possuir um acesso fácil e rápido, dispensando qualquer 

preenchimento de formulário ou tecnologias avançadas, além disso, estas informações devem ser 

guardadas em formatos simples de serem carregadas, não podendo haver qualquer 

discriminação, facilitando o acesso de todos, a qualquer hora. 

Acredita-se que através dessa pesquisa conseguir-se-á contribuir com apontamentos 

importantes acerca da transparência dos gastos públicos neste período de pandemia, 

demonstrando que a população tem o direito de cobrar de seus administradores transparência nos 

gastos dos recursos públicos neste momento emergencial. 

Espera-se que os administradores públicos busquem cumprir o art. 4º, § 2o da Lei nº 

13.979/2020 e agirem com a maior transparência possível nas contratações públicas 
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emergenciais, pois estes são grandes aliados para um bom governo e preservação do orçamento 

público, principalmente enquanto persistir este estado de emergência na saúde. 
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CAPÍTULO 13 

A UBERIZAÇÃO DO TRABALHO EM TEMPOS DE COVID-19 E OS IMPACTOS NA SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

THE UBERIZATION OF WORK IN TIMES OF COVID-19 AND THE IMPACTS ON WORKER’S HEALTH 

 

Beatriz de Mello1 

Vitor Hugo Bueno Fogaça2 

 
RESUMO: A última década tem se mostrado como importante período quanto ao estabelecimento 
de novas formas da organização econômica e do trabalho no mundo. Os típicos contratos de 
emprego passaram a dar lugar à economia do compartilhamento, onde os meios de produção 
passaram a ser subsidiados em sua maioria pelos próprios trabalhadores, os quais passaram a 
integrar essa forma de empreendedorismo. Com o advento da pandemia de COVID-19, tais 
trabalhadores viram-se diante de um cenário de vulnerabilidade social, considerando-se a 
inexistência de direitos e os reflexos econômicos da disseminação do vírus. Nesse contexto, a 
problemática deste estudo consiste em analisar os impactos dessa conjuntura sanitário-laboral 
para os “novos trabalhadores”. O estudo, desenvolvido por meio do método dialético, a partir de 
coletas bibliográficas, concluiu pela emergência de um novo paradigma, marcado pela 
precarização da saúde do trabalhador, o qual passa a adoecer em decorrência das condições 
sociolaborais a que é submetido diariamente. 
Palavras-chave: Trabalho; sistemas de produção; pandemia; uberização. 

 
ABSTRACT: The last decade has proved to be an important period in terms of establishing new 
forms of economic organization and work around the world. The typical employment contracts 
started to give way to the sharing economy, where the means of production were mostly 
subsidized by the workers themselves, who started to integrate this form of entrepreneurship. With 
the advent of the COVID-19 pandemic, such workers were faced with a scenario of social 
vulnerability, considering the lack of rights and the economic reflexes of the virus spread. 
Therefore, the problem of this study is to analyze the impacts of this new health-work situation for 
the “new workers”. The study, developed through the dialectical method and based on 
bibliographic collections, concluded by the emergence of a new paradigm, marked by the 
precariousness of the worker's health, who starts to fall ill due to the sociolabor conditions to which 
is submitted daily. 
Keywords: Work; means of production; pandemic; uberization. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As relações modernas de trabalho, no transcorrer das décadas, constituíram-se como 

condicionantes capazes de impactar diretamente na saúde dos trabalhadores. Nesse aspecto, as 

mudanças nos regimes de regulamentação das relações trabalhistas podem proporcionar danos 

àqueles que encontram na ordem jurídico-laboral o seu único campo de proteção e superação de 

desigualdades econômicas e processuais. 

O advento da pandemia mundial da COVID-19 pode se mostrar, também, como um 

potencializador na conjuntura de sofrimento mental da comunidade laboral. 

Diante desse contexto, assume-se como objetivo geral deste estudo verificar os possíveis 

impactos do novo paradigma laboral, o qual se nominará neste estudo como “uberização”, no 

processo de adoecimento mental de trabalhadores em tempos de isolamento social. 

Nesse viés, apresenta como objetivos específicos tecer considerações quantitativas e 

sanitárias acerca da pandemia mundial da COVID-19; analisar o paradigma laboral que se instalou 

1 Bacharela em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
2 Doutor em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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no Estado Brasileiro a partir de 2017; e compreender a relação existente entre condicionantes 

sociais e o processo de adoecimento mental. 

 
1 ANOTAÇÕES SANITÁRIAS E QUANTITATIVAS SOBRE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID- 
19 

 
A partir do início do ano de 2020, verificou-se, em todo o mundo, o desenvolvimento de 

uma crise multifacetária – sanitária, econômica, política, social, e humanitária, em decorrência do 

surgimento de um vírus – um inimigo, portanto, invisível, inicialmente na China, conforme estudos 

indicam até o momento, o qual se espalhou com o decorrer dos meses pelo restante dos 

continentes, trazendo consequências inimagináveis a toda a sociedade mundial. 

Segundo dados fornecidos pela representação brasileira da Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS) (2020), em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi 

alertada acerca do desenvolvimento de uma série de casos de pneumonia na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, na República Popular da China. 

Posteriormente, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades da República Popular da China 

confirmaram que se tratava de um novo agente do coronavírus, família de vírus que causam 

infecções respiratórias, inicialmente nomeado de 2019-nCoV, e após, de SARS-CoV-2 (OPAS, 

2020). Adiante, em 9 de janeiro de 2020, a OMS reconheceu a circulação do referido vírus, e, no 

dia seguinte, os pesquisadores chinesas publicaram a primeira sequência do vírus. 

Posteriormente, em 16 de janeiro de 2020, notificou-se a primeira importação do vírus da China ao 

Japão, e, em 21 de janeiro de 2020, aos Estados Unidos (LANA et al., 2020). 

É de se destacar que a origem do vírus remanesce desconhecida, sendo objeto, inclusive, 

de polêmicas: de um lado, há quem defenda que se trata de uma criação de laboratório; por outro 

lado, argumenta-se que trata-se de uma patologia zoonótica, significando que se configurava 

como um vírus de origem animal que passou por mutações para poder contaminar humanos 

(POCHMANN, 2020). Pondere-se ainda que os primeiros casos de Covid-19 estão associados a 

mercados de frutos do mar e animais silvestres vivos localizados na cidade de Wuhan 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020). 

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS passou a considerar que a patologia causada pelo 

vírus, denominada de Covid-19, como uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional, e, em 11 de março de 2020, reconheceu-a como uma pandemia (OPAS, 2020). 

Diante da inexistência, até o momento, de vacinas ou tratamentos específicos 

considerados plenamente seguros e eficazes, medidas não farmacológicas – como restrições de 

viagem e o distanciamento social – vem sido adotadas pelos países, sendo que a justificativa de 

tais ações encontra-se bem delineada pelas organizações internacionais de saúde. 

Isso posto, é possível perceber que o distanciamento social, que engloba tanto medidas 

de isolamento quanto de quarentena3, tem por objetivo reduzir a exposição dos indivíduos ao 

 
 

3 É de se destacar que o isolamento social caracteriza-se pela separação de pessoas contaminadas ou doentes dos 
demais, com o fito de evitar a propagação da infecção, ao passo que a quarentena é definida como a separação de 
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vírus, com o fulcro de diminuir o número de casos e óbitos confirmados, e, assim, evitar uma 

sobrecarga dos sistemas de saúde, bem como achatar a denominada curva epidêmica, 

retardando ao máximo o contágio das demais pessoas, para que haja tempo hábil ao 

desenvolvimento de medidas farmacológicas. 

No que diz respeito à situação da disseminação da patologia Covid-19 no Brasil, verifica- 

se que a confirmação do primeiro caso no país se deu em 26 de fevereiro de 2020, sendo também 

o primeiro da América Latina; e a primeira morte foi confirmada em 17 de março de 2020, no 

Estado de São Paulo (BRASIL, 2020). Até a data de 20 de junho de 2020, foram contabilizados 

1.067.579 casos confirmados e 49.976 óbitos no território brasileiro (BRASIL, 2020). 

Quanto aos aspectos legais, em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério de Saúde publicou a 

Portaria nº 188, a qual declarou “Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov)” (BRASIL, 2020), sendo 

que, em 20 de março de 2020, reconheceu-se no país a ocorrência do estado de calamidade 

pública, por meio do Decreto Legislativo nº 6/2020 (BRASIL, 2020). 

Expostas essas considerações acerca do alastramento da patologia Covid-19 pelo globo, 

inclusive no Brasil, cumpre destacar, ainda que de modo breve, seus efeitos. Nesse sentido, 

Thomas V. Conti (2020) entende que existem três crises causadas pela pandemia: uma 

comportamental, uma sanitária e uma econômica. 

A crise comportamental relaciona-se à necessidade de mudança célere de hábitos sociais, 

tais como a alteração de simples hábitos de higiene, ou a magnitude de eventos a serem 

realizados – tais como encontros sociais ou festas. Já a crise sanitária está relacionada, como já 

mencionado ao longo da pesquisa, aos riscos de colapso do sistema de saúde diante da 

propagação rápida do vírus e a insuficiência de instrumentos médicos disponíveis para atender 

aos pacientes, sendo cabível apontar que a crise sanitária pode ensejar também o colapso 

funerário (CONTI, 2020). 

Por fim, a crise econômica 

consiste em todas as dificuldades econômicas impostas pela mudança de 
comportamentos, aumento da aversão ao risco, medo crescente conforme o sistema 
de saúde colapsa, queda do comércio e investimentos internacionais e possíveis 
problemas económicos adicionais a depender do grau de competência das políticas 
públicas (CONTI, 2020. p. 6) 

 

Diante do que se expôs, pode-se perceber a gravidade dessa pandemia sem precedentes 

que atingiu o mundo ao final de 2019, marcando o início da nova década, afetando as mais 

diferentes esferas da vida dos seres humanos: efeitos como o colapso do sistema de saúde e 

funerário, a quebra da economia, a paralisação de viagens por todo o mundo, a suspensão do 

comércio, o desemprego, e a mudança dos hábitos comportamentais da população. Outrossim, é 

de se ponderar que o distanciamento social, ao mesmo tempo em que é a principal medida não 

farmacológica para a prevenção do vírus, traz consequências negativas em múltiplos níveis, 

inclusive no que se refere à saúde mental, questão que será abordada mais adiante. 

 

pessoas que não estão doentes ou a restrição de atividades, com o fulcro de evitar uma possível contaminação 
(OPAS, 2020). 
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Por fim, convém ponderar que o presente tópico buscou trazer um panorama geral da 

conjuntura criada pela pandemia da patologia Covid-19, sendo certo que os dados aqui 

apresentados são provisórios e imprecisos, na medida em que as informações são atualizadas 

diariamente. 

 
2 O PARADIGMA DA “UBERIZAÇÃO” COMO MECANISMO DE PRECARIZAÇÃO DAS 
RELAÇÕES DE TRABALHO PÓS-2017 

 
Ao se construir o processo de análise de qualquer elemento social capaz de impactar nos 

mais diversos agrupamentos de pessoas é imperioso que se promova breve relato daquilo que se 

convencionou dentro da literatura chamar de conjuntura. Muitos são os trabalhos das ciências 

sociais que possuem como objeto de pesquisa exclusivamente os aspectos internos e externos 

que condicionam o aparecimento e desaparecimento de fatos sociais. 

Segundo Herbert José de Sousa (1984) uma análise de conjuntura consiste em uma 

leitura especial da realidade e que se faz sempre em função de alguma necessidade ou interesse. 

Nesse sentido não há análise de conjuntura neutra, desinteressada, na medida em que ela pode 

ser objetiva, mas estará sempre relacionada a uma determinada visão do sentido e do rumo dos 

acontecimentos. 

É nessa toada que tal reflexão busca promover apontamentos acerca da saúde mental de 

trabalhadores em tempos de pandemia do COVID-19 a partir de uma conjuntura previamente 

delineada, qual seja, a de precarização das relações de trabalho no Brasil na última década. De 

forma alegórica, passa-se a conceituar tal conjuntura como o estabelecimento do processo de 

uberização das relações laborais, conceito não inédito e já presente em escritos especializados. 

Para além das mudanças de caráter regulamentar das relações laborais – o que, por si só, 

já demandaria amplos estudos para sua correta compreensão – a reflexão delineada neste estudo 

parte da premissa existencial de um novo paradigma no direito do trabalho, marcado 

especialmente pelo processo de derrocada na garantia de direitos da classe operária, rompendo- 

se com um processo protetivo que remontava às origens da industrialização no Brasil. 

Como alegoria do fenômeno a ser descrito, e com a finalidade eminentemente ilustrativa 

da concepção ora adotada, remete-se o texto à figura do aplicativo de transportes Uber. 

É preciso compreender que, do ponto de vista macro, o fenômeno Uber insere-se em um 

cenário ainda mais amplo, chamado de Economia do Compartilhamento. Trata-se de uma nova 

onda de negócio que usa a internet para conectar consumidores com provedores de serviço para 

trocas no mundo físico, como aluguéis imobiliários de curta duração, viagens de carro ou tarefas 

domésticas. Nesse aspecto, merece destaque as empresas Uber e Airbnb, cada uma mostrando 

um crescimento vertiginoso para sustentar a alegação de que estão desbancando as indústrias 

tradicionais de transporte e hotelaria (SLEE, 2017). 

Os defensores dessa nova forma de se contratar e prestar serviços descrevem a 

Economia do Compartilhamento como verdadeiro movimento social, marcado pela mistura afetiva 

de comércio e causa no mundo digital, onde a internet estaria promovendo uma sociedade mais 
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promissora, não apenas por fornecer mais informação, mas por remodelar as formas de vida e por 

propor medidas para solucionar problemas que assolam a humanidade por séculos. 

Sob o ponto de vista histórico, é preciso resgatar que a Uber não atingiu a hegemonia do 

segmento de viagens em decorrência da inovação de sua proposta, na medida em que no ano de 

2012 a empresa Zimride, criada por estudantes em Ithaca, nos Estados Unidos, deu início ao Lyft, 

um aplicativo que unia motoristas e passageiros para viagens de curta distância dentro da mesma 

cidade, ou seja, um serviço de mediação de deslocamentos. Inicialmente, não se falava em taxas 

cobradas pelos motoristas, mas em doações voluntárias feitas pelos passageiros, onde o próprio 

aplicativo sugeria o valor (SLEE, 2017). 

Nessa atual relação triangular – passageiro, empresa de aplicativo e motorista – o 

primeiro contrata o serviço de transporte por meio de uma tecnologia oferecida pela segunda, para 

um serviço realizado por meio da força de trabalho empregada pelo terceiro, remunerando-se este 

e proporcionando àquela um lucro diretamente descontado daquilo que será recebido pelo 

trabalhador. 

Esse processo de uberização do trabalho representa um modo particular de acumulação 

capitalista, ao produzir uma nova forma de mediação da subsunção do trabalhador, o qual assume 

a responsabilidade pelos principais meios de produção da atividade produtiva (FRANCO; 

FERRAZ, 2019). 

Nessa condição de quem adere e não mais é contratado por meio de um vínculo de 

emprego, o trabalhador uberizado encontra-se inteiramente desprovido de garantias, direitos ou 

segurança associados ao trabalho; arca com riscos e custos de sua atividade; está disponível ao 

trabalho e é recrutado e remunerado sob novas lógicas. Assim, a uberização conta com um 

gerenciamento de si que, entretanto, é subordinado e controlado por novos meios, que hoje 

operam pela automatização em dimensões gigantescas de extração e processamento de dados; 

estão em jogo novas formas de gerenciamento, controle e vigilância do trabalho, por meio das 

programações algorítmicas (ABÍLIO, 2019). 

A uberização não consiste em compartilhar um objeto, um espaço ou uma troca de 

serviços, mas a própria venda da força de trabalho – ainda que a aparência imediata não deixe 

explícita tal relação econômica (e essa aparência é, por óbvio, proposital). É preciso se pontuar 

que não há um movimento generalizado de economia do compartilhamento, pautado em valores 

cooperativos, tal como usualmente defendido na mídia e até em trabalhos acadêmicos. Empresas 

como Airbnb (locação de imóveis particulares) e UBER se tornaram indústrias gigantes, altamente 

capitalizadas e profissionalizadas, sendo seus supostos “membros compartilhadores” 

majoritariamente constituídos por prestadores de serviços que buscam formas de ganhar dinheiro 

– e os investidores cobram para que o modelo de negócios dessas empresas tenha um bom 

retorno (SLEE, 2017) (FRANCO; FERRAZ, 2019). 

Nessa nova conjuntura de trabalho nominada de uberização, os elementos físicos do 

custo de produção que são indispensáveis para desenvolver a atividade produtiva são transferidos 
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para os próprios trabalhadores/ “parceiros”, na contramão da lógica trabalhista positivada na 

legislação brasileira, por exemplo. 

Na compra dessa força de trabalho, a Uber, todavia, não necessariamente paga o valor 

necessário à reprodução do trabalhador, além de haver remuneração apenas quando há a efetiva 

prestação do serviço – que, se não ocorrer, não isentará o trabalhador de arcar com os custos de 

manutenção do veículo e demais instrumentos de trabalho. 

O empreendedorismo torna-se genericamente sinônimo de assumir riscos da própria 

atividade, ainda que em benefício de um terceiro, no caso, a empresa UBER. 

Opera aí um importante deslocamento do desemprego enquanto questão social para uma 

atribuição ao indivíduo da responsabilização por sua sobrevivência em um contexto de incerteza e 

precariedade. No que concerne à uberização, vê-se que tal discurso empreendedor é veículo para 

o obscurecimento das relações entre capital e trabalho, na medida em que trabalhadores 

aparecem como “chefes de si mesmos”, ou seja, desaparece a relação de subordinação, aparece 

uma multidão de empreendedores de si próprios (ABÍLIO, 2019). 

Nesse aspecto, utiliza-se a concepção de “uberização” para delinear um processo por 

meio do qual motoristas sem contrato de trabalho, sem direitos vinculados ao seu labor, sem 

qualificação específica para o exercício da ocupação contratada e pagadores de percentual 

expressivo sobre cada corrida à empresa, colocam-se em uma condição de subtrabalho que, 

protegido pela quase-irretocável autonomia das vontades, afasta-se do direito do trabalho para 

situar-se na disciplina privatista do direito dos contratos. 

É justamente nessa conjuntura de falso empreendedorismo que o novo trabalho 

precarizado passa a impor ao trabalhador um processo de sofrimento e adoecimento, seja pelo 

excesso de jornada (não controlada), pelo assédio produtivo (não fiscalizado) ou pela insuficiência 

de ganhos direcionados pela empresa tida por parceira. 

E, diante do já aludido cenário pandêmico e de isolamento social, os fatos ensejadores da 

dor psíquica e da fragmentação econômica tendem-se a se acentuar, afastando-se do mercado os 

já precarizados trabalhadores, potencializando-se, dessa forma, todos as suas vulnerabilidades. 

 
3 NOTAS ACERCA DO PROCESSO DE ADOECIMENTO MENTAL DOS “NOVOS 
TRABALHADORES” EM UMA CONJUNTURA DE AFASTAMENTO SOCIAL 

 
Conforme já exposto no títulos anteriores, uma das principais estratégias adotadas em 

todo o mundo com o fito de reduzir o contágio da patologia causada pelo novo coronavírus foi a 

imposição de medidas como a quarentena ou o isolamento social. Ocorre que, no contexto do 

processo saúde-doença, o afastamento social tem o condão de constituir-se como uma força 

desestabilizadora da saúde mental, notadamente daqueles que depender de uma estrutura física 

e mental para o desenvolvimento de seu labor. 

De plano, é de se destacar que a Organização Mundial da Saúde (1946) define que saúde 

é “um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidade”. 
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Verifica-se, portanto, que a concepção de saúde consagrada pela referida organização 

internacional, a qual se adota na presente pesquisa, é abrangente, decorrendo de uma tríplice 

equilibrada entre a psiquê, o físico e o social. 

Isso posto, é de se destacar que Seligmann-Silva (2011), ao explicar o processo de 

saúde-doença, pontua que existem condicionantes sociais, econômicas e políticas que influenciam 

no adoecer e morrer, condicionantes essas que tanto podem contribuir quanto fragilizar o bem- 

estar dos indivíduos. Assim, adoecer configura-se como um processo contínuo, que se desenvolve 

ao longo do tempo, no qual entram em conflito forças consideradas vitais e consideradas 

desestabilizadoras. 

É possível perceber, desta feita, que o processo saúde-doença dos seres humanos é 

multicausal, sendo influenciado por uma abrangência de fatores, desde os genéticos, passando 

pelas escolhas comportamentais, pela existência de relações sociais e comunitárias, pelas 

condições individuais de vida, relacionadas ao acesso à educação, habitação, trabalho, saúde, 

etc., até as condições gerais - macroeconômicas, sociais, ambientais e culturais. 

Nesse viés, e especificamente a respeito das relações sociais que permeiam o indivíduo, 

necessário expor algumas conceituações relevantes à pesquisa: o isolamento social está 

relacionado à relativa ausência de relações sociais; a integração social envolve o nível geral de 

envolvimento, seja em relações sociais informais – cônjuges, por exemplo, seja em conexões 

sociais formais, afetas a instituições, tais como as religiosas; a qualidade das relações envolve 

seus aspectos positivos, como o suporte emocional dela decorrente, e os negativos, afetos ao 

estresse e aos conflitos; por fim, a rede social é constituída pelo conjunto de relações a volta do 

indivíduo. Destaque-se, nesse ponto, que todos esses aspectos das relações sociais impactam no 

estado mental dos seres humanos (UMBERSON; MONTEZ, 2010). 

Assim, é possível perceber que o ambiente social no qual o indivíduo se insere impacta 

diretamente sua saúde psíquica, ambiente este que abrange tanto suas relações afetivas, quanto 

institucionalizadas – relacionadas ao meio político, de trabalho, religioso, dentre outros. 

Dentro desse contexto, o trabalho emerge como uma das principais instâncias sociais a 

influir no bem-estar mental, ou, do contrário, ensejar desgastes, transtornos, mal-estar mentais, a 

depender de suas circunstâncias (SELIGMANN-SILVA, 2011). 

Acerca do assunto, merecem destaque as observações de Christophe Dejours e Florence 

Bègue (2010, p. 28-29): 

Para muitos sujeitos, o trabalho é um poderoso operador de construção e estabilização 
da identidade e da saúde mental. Todos os estudos epidemiológicos o mostram: 
privação de trabalho, a demissão, o desemprego de longa duração aumentam 
consideravelmente o risco de descompensação psicopatológica, expressa por 
alcoolismo, toxicomania, depressão, violência, suicídio etc. Assim, se o trabalho pode 
gerar o melhor e permitir a muitos sobrepor com eficácia as falhas no terreno 
psicológico assentadas pela hereditariedade e pela infância – deve-se admitir que 
também pode, ao inverso, desempenhar um papel preponderante nas 
descompensações. De fato, algumas formas de organização do trabalho têm a 
capacidade de fragilizar a maioria dos indivíduos, favorecendo as descompensações. 

 
Verifica-se, desse modo, que a existência de um trabalho é fundamental no 

desenvolvimento da identidade e da saúde dos indivíduos. Não obstante, é de se destacar que o 
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modo como este labor se estrutura, a qualidade desse ambiente social, pode ser determinante na 

degradação do bem-estar psíquico dos trabalhadores. 

Compreendido que o meio social no qual os seres humanos se inserem, com especial 

destaque ao trabalho, influem na saúde mental, é de se destacar que a necessidade de 

afastamento social, em decorrência da pandemia e das medidas adotadas para combate-la, pode 

ensejar o desenvolvimento de uma conjuntura de sofrimento psíquico. Nesse sentido, ponderam 

Kim Usher, Navjot Bhullar e Debra Jackson (2020, p. 1-2): 

Imposed quarantine or isolation is an unfamiliar and unpleasant experience that 
involves separation from friends and family, and a departure from usual, everyday 
routines. Many usual activies are prohibited, and in some settings, such as in 
corrections and other prison contexts, isolation is a form of punishment or censure. 
Isolation is known to cause psychosocial problems, especially for those recognised as 
vulnerable4. 

 
Desse modo, as pessoas se veem forçadas a se separar de seus familiares, de seus 

amigos, de seu ambiente de trabalho, ou seja, de sua rotina diária, questões que podem ensejar 

quadros psicopatológicos, em especial para aqueles que já se encontram em uma situação de 

vulnerabilidade, seja por conta da idade, por integrarem minorias, pelas baixas condições 

socioeconômicas ou em vista de patologias mentais pré-existentes. 

A título ilustrativo, citam-se alguns estudos: pesquisa de opinião elaborada por Bezerra et 

al. (2020) no Brasil, junto a 16.440 pessoas, acerca da necessidade de isolamento social em 

decorrência da pandemia do Covid-19, constatou que mais de 70% (setenta por cento) dos 

participantes relataram aumento de estresse, ao passo que 56% (cinquenta e seis por cento) 

relataram alterações no sono. 

Outrossim, estudo elaborado por Brooks et al. (2020), o qual analisou 24 (vinte e quatro) 

artigos, tanto quantitativos quanto qualitativos, acerca dos efeitos psicológicos de quarentenas em 

outros períodos históricos, identificou a existência de sintomas psicopatológicos tais como 

estresse pós-traumático, confusão, raiva, irritabilidade, depressão, insônia, distúrbios emocionais, 

ansiedade, dentre outros. 

Cabe destacar que riscos de agravamentos no quadro da saúde mental em decorrência 

do isolamento social são maiores para a população de baixa renda, conforme apontado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (BRASIL, 2020, p. 11): 

Indivíduos de classe média e alta conseguem se manter entretidos durante a 
quarentena de uma forma que pessoas mais pobres não conseguem, pois estes 
possuem menos acesso a dispositivos, aplicativos ou conexão à internet de banda 
larga. Também possuem menos espaço em casa, tendo assim mais dificuldade de 
realizar atividades relaxantes ou divertidas, bem como de praticar exercícios físicos. 
Em uma situação de quarentena, é provável que isso deteriore a saúde mental 
proporcionalmente mais entre pessoas mais pobres, reduzindo seus incentivos para 
manter o distanciamento social. 

 
 
 
 
 

4 Tradução livre dos autores: A imposição de quarentena ou isolamento é uma experiencia desagradável e à qual não 
se está acostumado, que envolve a separação de amigos e familiares, e a despedida de uma rotina diária. Muitas 
atividades frequentes são proibidas, e em algumas conjunturas, tais como contextos de prisão, o isolamento é uma 
forma de punição ou censura. O isolamento é conhecido por causar problemas psicossociais, especialmente aqueles 
já reconhecidos como vulneráveis (USHER; BHULLAR; JACKSON, 2020). 
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Diante do que se expôs verifica-se que não obstante o isolamento social imponha-se 

como estratégia necessária para combater a disseminação do COVID-19, é necessário atentar-se 

para os males que o referido isolamento podem causar, especialmente no que tange ao 

adoecimento mental, com especial destaque às pessoas que já se enquadram em uma situação 

de vulnerabilidade. 

Nesse ponto, retoma-se a situação vivenciada pelos “novos trabalhadores”, no contexto 

do processo de “uberização” decorrente do novo paradigma laboral inaugurado na última década, 

delineado no tópico anterior, os quais se encontram sujeitos ao regime jurídico privatista 

contratual, não possuindo contrato de trabalho, qualificações, direitos relacionados ao labor, para 

além de arcarem com os custos de suas atividades. 

Verifica-se, assim, condições de trabalho marcadas pela precarização, caracterizadas 

pela excessiva jornada, assédio e insuficiência de ganhos, condições essas que possuem o 

condão de ensejar desgastes e transtornos mentais, de modo que é possível enquadrar tais 

trabalhadores como vulneráveis, razão pela qual os riscos de sofrimento psíquico decorrentes do 

cenário de isolamento social, face a pandemia do COVID-19, são potencializados. 

Com isso, tem-se que a vulnerabilidade física imposta pelo cenário pandêmico associa-se, 

neste momento, a uma vulnerabilidade econômica e psíquica, evidenciando-se um duplo risco 

sanitário àqueles que se encontram inseridos nessa nova faceta empreendedora: o risco do 

contágio pelo novo coronavírus e o adoecimento mental decorrente das condições precárias de 

trabalho. 

 
CONCLUSÃO 

 

A conjuntura inaugurada pela pandemia de COVID-19, ao redor do mundo, impôs as mais 

diversas áreas do conhecimento uma reflexão acerca dos reais papeis a serem desempenhados 

pelo Estado, pela iniciativa privada e pelos segmentos organizados ou não da sociedade civil. 

Nesse aspecto, conceitos até então paradigmáticos como empresa, lucro e economia 

compartilhada passaram a ser amplamente questionados no tocante às suas funções precípuas e 

seus papéis no processo de saúde e adoecimento da comunidade global. 

Em tal cenário, os novos padrões de organização do trabalho e da microeconomia 

passaram a ser confrontados com seus resultados práticos, muitas vezes subvalorizados, e que 

se mostraram aptos, na última década, a inaugurar uma nova forma de empreendedorismo 

laboral, a que se chamou nessa reflexão de uberização das relações de trabalho. 

Conclui-se, assim, que o encontro desses dois elementos socioeconômicos recentes – 

pandemia e uberização do trabalho humano – pode significar, segundo demonstrado, em um 

movimento de decapitação dos direitos trabalhistas mais elementares, como salário mínimo, 

higiene e saúde na prestação dos serviços, levando-se indubitavelmente a um novo paradigma, 

dessa vez marcado pela precarização da saúde do trabalhador, o qual passa a adoecer – física e 

psicologicamente – exclusivamente em decorrência das condições sociolaborais a que é 

submetido diariamente. 
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CAPÍTULO 14 

ALTERAÇÕES NO DIREITO TRIBUTÁRIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID 19 

CHANGES IN TAX LAW IN DUE TO THE COVID PANDEMIC 19 

 
Alshiley Karyne Pereira da Silva 1 

Arisson Carneiro Franco 2 

Francine A. Rodante Ferrari Nabhan 3 

 
RESUMO: O presente trabalho visa apresentar as alterações ocorridas no direito tributário em 
decorrência da COVID-19, pois no atual cenário econômico mundial os contribuintes apresentam 
grande preocupação em como adimplir suas obrigações tributárias. Diante disso, o Governo 
Federal implementou medidas para garantir que os contribuintes tivessem como arcar com seus 
compromissos dentre os quais destaca-se: diferimento para pagamento de tributos, prorrogação 
de prazos, redução de tributos e alteração em procedimentos de fiscalização. O fato é que essas 
medidas buscam além de ajudar as empresas, implementar uma forma de auxiliá-las a se manter 
no mercado, pois só assim o Estado permanece arrecadando e garantindo o funcionamento da 
máquina pública. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e 
documental. Por fim, objetiva-se analisar os impactos trazidos pela COVID-19 no direito Tributário, 
além de apresentar possíveis alterações que podem surgir na legislação tributária em decorrência 
da pandemia. 
Palavras-chave: Direito Tributário. Covid-19. Impactos. 

 

ABSTRACT: The present work aims to present the changes occurred in the tax law as a result of  
COVID-19, because in the current world economic scenario, taxpayers are very concerned with 
how to comply with their tax obligations. In view of this, the Federal Government implemented 
measures to ensure that taxpayers were able to meet their commitments, among which the 
following stand out: deferral for payment of taxes, extension of deadlines, reduction of taxes and 
changes in inspection procedures. The fact is that these measures seek, in addition to helping 
companies, to implement a way of helping them to remain in the market, because only then the 
State remains collecting and guaranteeing the functioning of the public machinery. As for the  
methodology, it is a qualitative, exploratory and documentary research. Finally, the objective is to  
analyze the impacts brought by COVID-19 in Tax Law, in addition to presenting possible changes 
that may arise in tax legislation due to the pandemic. 
Keywords: Tax Law. Covid-19. Impacts. 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo inteiro em colapso, exterminação da vida humana, desolação, o fim de grandes 

empresas, demissões em massa, maior índice de desemprego, crise econômica mundial, 

inquietude, ansiedade e medo. As pessoas já não se tocam mais, o comércio não abre mais, e as 

crianças já não vão mais à escola. Isso tudo poderia facilmente ser um roteiro de um filme onde os 

gêneros se misturariam espontaneamente. No entanto, é o resumo de um dos piores episódios 

vividos pela humanidade no ano de 2020, em razão da pandemia da Covid-19, doença causada 

pelo coronavírus SARS-CoV-2. 
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No livro Introdução ao Estudo do Direito o autor Alysson Leandro Mascaro, apresenta o 

seguinte entendimento sobre norma e direito: 

Os Estados operam normativamente. Mas não é a norma que fez o direito. A norma é 
uma forma pela qual o direito se exprime, mas a forma de sua constituição e de sua 
operacionalização advém diretamente de estruturas sociais concretas. (MASCARO, 
2013, p.66) 

 

Considerando a percepção do autor mencionado o direito está profundamente ligado à 

estrutura social, dessa forma, na medida em que as circunstâncias decorrentes da pandemia 

afetaram toda a estrutura social, econômica e política brasileira, surgiram inúmeros conflitos cujas 

respostas foram exigidas dos entes públicos e poderes da União. 

Assim, consequentemente diversas medidas foram adotadas em vários ramos do direito 

para que a sociedade tivesse um retorno a fim de amenizar os danos sofridos. Nesse sentido, o 

Direito Tributário sofreu diversas alterações, como prorrogação de prazos e redução de tributos, o 

que iremos apresentar ao longo deste artigo. 

 
2 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada nesta pesquisa pautou-se na pesquisa qualitativa, exploratória 

com delineamento documental. Para a realização da investigação documental utilizou-se a 

legislação vigente, documentos, artigos e livros. 

A metodologia adotada para este estudo apresenta um caráter exploratório, já que a 

pesquisa busca analisar as conseqüências de um fenômeno social (VERGARA, 2014), que é o 

atual cenário da pandemia do Covid 19, e, assim, se dispõe a analisar as alterações ocorridas no 

Direito Tributário em decorrência da pandemia. 

 
3 ALTERAÇÕES CONCRETIZADAS PELA UNIÃO 

 

Primordialmente, é imprescindível relembrar que o Direito Tributário é antes de tudo, um 

instrumento essencial para o desenvolvimento social e econômico. 

Nas palavras de Hugo de Brito Machado: 

“A tributação, é sem sombra de dúvidas, o instrumento de que se tem válido a 
economia capitalista para sobreviver. Sem ela não poderia o Estado realizar os seus 
fins sociais, a não ser que monopolize toda a atividade econômica. O tributo é 
inegavelmente a grande e talvez única arma contra a estatização da economia”.(2019) 

 

Em meio ao estado de calamidade provocado pela pandemia do coronavírus que refletiu 

em todos os setores, a queda na atividade econômica consequentemente influenciou no sistema 

tributário brasileiro. 

“Ubi societas, ibi jus” expressão em latim que significa “onde está a sociedade aí está o 

direito”, indica que o direito é um fenômeno social que está inteiramente ligado à sociedade e aos 

fatores sociais, nesse seguimento, relacionando-o com a conjuntura atual, vê-se que na 

adequação do direito à nova realidade social, fez se necessária uma análise constitucional sobre 

os limites da tributação e os efeitos cujo o poder de tributar alcançariam, levando em consideração 
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a sobrecarga do sistema de saúde, os custos decorrentes da crise pandêmica e sobretudo, 

respeitando a capacidade contributiva prevista na Constituição Federal. 

Nesse sentido, foram realizadas diversas decisões judiciais com fundamento na Portaria 

12/2012 que diz respeito ao adiamento do pagamento de tributos no Brasil. 

 
3.1 Diferimento do pagamento de tributos 

Com o intuito de minimizar o impacto causado pela Covid-19 várias medidas foram 

adotadas pelo governo, como o diferimento do pagamento de diversos tributos durante a crise 

pandêmica, os quais passa-se a analisa-los. 

 
3.1.1 Diferimento Do Pagamento Dos Tributos Federais No Âmbito Do Simples Nacional 

Foi aprovada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional a Resolução nº 154/2020 que diz 

respeito ao adiamento por 90 dias dos prazos de recolhimento do ICMS apurado no âmbito do 

Simples Nacional a fim de ajudar as pequenas empresas a se sobressaírem em meio à crise do 

coronavírus. À vista disso, os prazos de recolhimento que venceriam em maio, abril e junho 

passaram para julho, agosto e setembro, respectivamente, de acordo com o Comitê Nacional de 

Secretários de Fazenda. 

Além disso, também foram diferidos por 90 dias os prazos de recolhimento do Imposto 

Sobre Serviços das empresas do Simples Nacional, e por 180 dias o recolhimento do ICMS e ISS 

do MEI (Microempreendedor Individual), assim sendo, o parcelamento das micro e pequenas 

empresas devedoras do Simples Nacional sofreu alterações, por conseguinte, o Período de 

Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, ficou com vencimento 

para 20 de outubro de 2020, o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 

de maio de 2020, ficou com vencimento para 20 de novembro de 2020, e o Período de Apuração 

Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, ficou com vencimento para 21 de 

dezembro de 2020. 

 
3.1.2 Diferimento do pagamento de Contribuições devidas pela agroindústria 

Por meio das Portarias n° 139 /2020 e 150/2020, foi autorizado o diferimento do 

pagamento       da    contribuição devida pela agroindústria,  pelo  empregador  rural 

pessoa física e pessoa jurídica. Além da prorrogação do prazo de pagamento de crédito rural para 

produtores afetados por secas e pela pandemia de coronavírus, também é possível a 

renegociação. Conforme consta na redação do art.1° da portaria 150/2020: 

Art. 1º As contribuições previdenciárias de que tratam os arts. 22, 22-A e 25 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, e os 
arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, devidas pelas empresas a 
que se referem o inciso I do caput e o parágrafo único do art. 15 da Lei nº 8.212, de 
1991, e a contribuição de que trata o art. 24 da Lei nº 8.212, de 1991, devida pelo 
empregador doméstico, relativas às competências março e abril de 2020, deverão ser 
pagas no prazo de vencimento das contribuições devidas nas competências julho e 
setembro de 2020, respectivamente. (Brasil, 2020) 
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3.1.3 Diferimento do pagamento de taxa e contribuições incidentes sobre serviços de 

telecomunicação 

A Medida Provisória n° 952/2020, por sua vez, dispõe sobre o diferimento do prazo para 

pagamento de tributos incidentes sobre a prestação de Serviços de Telecomunicações, 

Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional e Contribuição para o 

Fomento da Radiodifusão Pública. A alteração está prevista no art.2° da referida MP, in verbis: 

Art. 2º O pagamento dos tributos a que se refere o art. 1º será efetuado da seguinte 
forma, a critério do contribuinte: 
I - em parcela única, com vencimento em 31 de agosto de 2020; ou 
II - em até cinco parcelas mensais e sucessivas, com vencimento no último dia útil de 
cada mês, hipótese em que a primeira parcela vencerá em 31 de agosto de 2020. 
Parágrafo único. As parcelas serão corrigidas apenas pela taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), sem incidência de multa ou juros 
adicionais. (Brasil, 2020) 

 

Dessa forma, o pagamento dos tributos incidentes sobre a prestação desses 

determinados serviços,que outrora era previsto para 31 de março de 2020 foi alterado, para que a 

critério do contribuinte seja realizado o pagamento em parcela única, com vencimento em 31 de 

agosto de 2020 ou em até cinco parcelas mensais e sucessivas, com vencimento no último dia útil 

de cada mês, neste caso, a primeira parcela vencerá em 31 de agosto de 2020. 

 
3.1.4 Diferimento do pagamento do FGTS 

No capítulo IX da Medida Provisória n° 927/2020 , que dispõe sobre as medidas 

trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da 

renda para enfrentamento do estado de calamidade pública, encontra-se a previsão quanto ao 

diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo De Serviço, conforme a redação do 

art.19, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às 

competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, 

respectivamente. 

 
3.1.5 Diferimento do pagamento de Contribuições gerais à Previdência Social 

 
Por meio da Portaria n° 139 /2020, foi prorrogado o prazo o pagamento de PIS, COFINS, 

Contribuição Cota Patronal, SAT/RAT, CPRB e Contribuição devida pelo empregador doméstico. 

O art. 2° da Portaria, assim estabelece: 

Art. 2º Os prazos de recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS de que tratam o 
art. 18 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o art. 10 da Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 11 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, relativas às competências março e abril de 2020, ficam postergadas para os 
prazos de vencimento dessas contribuições devidas nas competências julho e 
setembro de 2020, respectivamente.( Brasil, 2020) 

 
4. PRORROGAÇÃO DE PRAZOS 

 

Outro instituto utilizado pela União foi a prorrogação de prazos para cumprimento de 

obrigações principais e/ou acessórias, desta forma, passa-se a analisar alguns dos tributos que 

sofreram alteração em decorrência da pandemia da Covid 19. 
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4.1 Prorrogação do prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física 

A Instrução Normativa n° 1.930/2020, no que lhe diz respeito, alterou a Instrução 

Normativa RFB nº 1.924, de 19 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a apresentação da 

Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 

2020, ano-calendário de 2019, pela pessoa física residente no Brasil. Desta forma, a data final de 

entrega da Declaração de Ajuste Anual foi prorrogada para 30 de junho de 2020. 

 
4.2 Prorrogação do prazo de entrega das obrigações acessórias federais 

As Instruções Normativas nºs 1.930/2020 e 1.932/2020, no que lhes concernem, 

prorrogaram o prazo da apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

(DCTF) e da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

(EFD-Contribuições), por meio da seguinte disposição: 

Art. 1º Fica prorrogado, em caráter excepcional: 
I - a apresentação das Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), 
de que trata o art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 11 de dezembro de 
2015, para o 15º (décimo quinto) dia útil do mês de julho de 2020, das DCTF 
originalmente previstas para serem transmitidas até o 15º (décimo quinto) dia útil dos 
meses de abril, maio e junho de 2020; e 
II - a apresentação das Escriturações Fiscais Digitais da Contribuição para o 
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), de que trata a 
Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1 de março de 2012, para o 10º (décimo) dia útil 
do mês de julho de 2020, das EFD-Contribuições originalmente previstas para serem 
transmitidas até o 10º (décimo) dia útil dos meses de abril, maio e junho de 2020, 
inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial. (Brasil, 
2020) 

 
4.3 Prorrogação do prazo de validade da CND por 90 dias 

Por meio da medida provisória nº 927/2020, diversas alterações foram realizadas, 

especialmente no tocante ao direito trabalhista, como forma de enfrentamento ao estado de 

calamidade pública. Nesse sentido, ampliou-se o prazo de validade das Certidões Negativas de 

Débitos (CND) de 60 para 180 dias, e permitiu, em caráter excepcional, que a Secretaria Especial 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

prorroguem a validade das CNDs já expedidas, quando em caso de calamidade pública. Ademais, 

mediante a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020 prorrogou-se por 90 dias, a validade das 

Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

(CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas em 20 de março de 2020. 

 
5 REDUÇÃO DE TRIBUTOS 

 

O impacto trazido pela pandemia de COVID-19 influenciou diretamente a forma como o 

estado pratica a cobrança e estipulação de valores de seus impostos. O fato é que a onerosa 

carga tributária brasileira careceu de alterações rápidas para a importação de suprimentos e 
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manutenção da economia. O governo anunciou inúmeras medidas que alteram, suspendem e até 

mesmo zeram a cobrança de tributos. 

Nas mudanças ocorridas diretamente nas cobranças de tributos destaca-se alterações 

recentes nos impostos extrafiscais, os quais destaca-se o IPI(imposto sobre produtos 

industrializados), II(imposto de importação) e IOF(Imposto sobre operações financeiras) 

Assim, verifica-se que para o mercado financeiro continuar em movimento, o governo 

reduziu a zero – por 90 dias – a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre 

operações de crédito (Decreto 10.350/2020). A alíquota era de 3% ao ano. O benefício vale para 

as operações de crédito contratadas entre 3 de abril e 3 de julho/2020. 

Segundo o MME 2020, a operação visa “proteger o resto da cadeia setorial para que as 

empresas continuem honrando seus contratos e o consumidor final, por poupá-lo de aumentos 

tarifários numa conjuntura de crise mundial, de redução da sua capacidade de pagamento e dos 

orçamentos familiares, com o menor custo possível para todos os brasileiros”. 

Nesse mesmo contexto, surge os decretos 10.302/2020 e 10.285/2020 do governo federal que 

zerou até 30 de setembro as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de artigos de 

laboratório ou de farmácia, luvas, termômetros clínicos e outros produtos utilizados na prevenção e 

tratamento do coronavírus e também tarifas de importação de produtos farmacêuticos e 

equipamentos médico-hospitalares utilizados no combate ao novo coronavírus. 

Segundo a Receita, essa medida vai beneficiar, por exemplo, produtos doados por 

pessoas de diversas partes do mundo e componentes necessários à produção de respiradores 

artificiais. 

Além disso, o imposto de importação também sofreu alteração em decorrência da 

Resolução CAMEX17/2020 onde ocorreu a redução de alíquotas para álcool etílico,  

desinfetantes, vestuários e acessórios de proteção e outros até 31 de dezembro de 2020. 

Foi anunciada também a prorrogação por 90 dias do prazo de validade das Certidões 

Negativas de Débitos (CND) e das Certidões Positivas com Efeitos de Negativas (CNEND). Essas 

duas certidões são necessárias para que as pessoas jurídicas exerçam uma série de atividades, 

como, por exemplo, participar de licitações ou obter financiamentos. 

Com tais medidas adotadas, o governo busca adiar cobranças que feitas em momento de 

crise poderiam acarretar em problemas significativos na economia do pais. 

 
6 ALTERAÇÕES QUE AINDA PODEM SURGIR NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Diante do que foi apresentado, verifica-se que a prorrogação de cumprimento de 

obrigações principais e acessórias, que vem sendo utilizado pelos Estados Unidos e Itália para 

postergar o pagamento de tributos, também já esta sendo utilizado pelo Brasil. 

O fato é que as empresas estão sendo muito impactadas neste cenário de crise mundial 

e, por isso,já estão em negociação com os governos federal, dos estados e dos municípios para 

mitigar as penalidades decorrentes da impossibilidade de cumprimento das obrigações tributárias. 
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Verifica-se que vários avanços foram realizados até o momento. Entretanto, a gravidade 

da situação demanda medidas mais drásticas. 

As despesas decorrentes da pandemia da COVID 19 causaram um aumento de gastos 

aos cofres públicos, isso é notório quando se analisa nosso atual sistema de saúde ou quando se 

verifica a instituição do auxílio emergencial, instituído no país pela lei 13.998/20. 

Em que pese nos parecer improvável o aumento da carga tributária no momento 

experimentado no país, o estado de insegurança permanece nos diversos setores da sociedade. 

O fato é que para suprir essas despesas extraordinárias, vários projetos de lei foram 

apresentados em nosso Congresso Nacional e vários debates doutrinários tem sido realizados 

para discutir a melhor solução para o problema. 

Diante disso, passa-se a analisar algumas das possíveis soluções necessárias para se 

aumentar a arrecadação fiscal no Brasil. 

 
6.1 Empréstimo compulsório 

Os empréstimos compulsórios estão previstos no art. 148 da Constituição Federal: 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios: 
I – para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de 
guerra externa ou sua iminência; 
II – no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 
nacional, observado o disposto no art. 150, III, “b”. 

 

A figura do empréstimo compulsório é de um verdadeiro tributo, pois sempre se origina de 

fato cuja ocorrência faça nascer a obrigação de prestação, nos termos da lei. Há uma prestação 

pecuniária instituída por lei, com caráter compulsório, e cuja satisfação independe de atividade 

discricionária do poder público 

Portanto, não se trata de empréstimo propriamente dito, tendo em vista a obrigatoriedade 

de uma subscrição fixada na lei. A circunstância de ser restituível não serve para descaracterizar a 

índole tributária de tal receita. 

Entre as características dos empréstimos Compulsórios, destaca-se: 

1) Competência Exclusiva da União. Mesmo que ocorra uma das hipóteses do inciso 

primeiro em um município, este não poderá instituir tal tributo. 

2) instituída por meio de Lei Complementar 

3) o produto deverá ser restituído ao contribuinte da maneira estipulada para o seu 

resgate.A principal diferença quanto aos outros tributos é que este será devolvido ao 

sujeito a qual se tomou este empréstimo. (RESTITUIBILIDADE) 

4) ser aplicado na correspondente despesa que justificou sua criação.Conforme dispõe 

Art. 148. Parágrafo único do CTN: “A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 

compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.” 

A “necessidade” é a própria causa da instituição dessa espécie tributária: é dizer, antes de 

haver “despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública”, a tributação por meio de 
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empréstimo compulsório precisa ser “necessária”, sob pena de desvirtuar a própria natureza da 

sua instituição, tal como leciona Luís Eduardo Schoueri (2014). 

O fato é que a situação de calamidade pública causada pela pandemia da Covid 19, 

enquadra-se no inciso I, do artigo 148 CRFB. Entretanto, para possibilitar a instituição de referido 

tributo deve-se analisar a “necessidade”, portanto, sua instituição esta intrinsecamente vinculada à 

saúde financeira da União no aspecto orçamentário, 

O orçamento da União Federal para o ano de 2020 foi aprovado pelo Congresso Nacional 

em dezembro de 2019, e gerou a Lei 13.978/2020[2], que, nos termos do seu artigo 1º, “(...) 

estima a receita da União para o exercício financeiro de 2020 no montante de R$ 

3.686.942.055.917,00 (...) e fixa a despesa em igual valor (...)”. 

Referido valor comporta a verba destinada à saúde e contempla, ainda, a possibilidade de 

se instituir a abertura de crédito suplementar, caso os valores estabelecidos não sejam suficientes 

ao atendimento das necessidades da população e desde que observados os termos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Entretanto, o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo 6/20, no seu artigo 1º 

reconheceu o estado de calamidade pública em função do coronavírus (Covid-19), que assola o 

país no início do corrente ano de 2020, consoante é possível se observar do artigo 1º: 

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos 
resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e 
da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de 
dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República 
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

 

Referido Decreto Legislativo decorre do Projeto de Decreto Legislativo 88/2020, que, na 

sua exposição de motivos, estabelece: 

(...) Extrair-se, portanto, que a emergência do surto do COVID-19 como calamidade 
pública gerará efeitos na economia nacional, com arrefecimento da trajetória de 
recuperação econômica que vinha se construindo e consequente diminuição 
significativa da arrecadação do Governo Federal. Vale ressaltar que, neste momento o 
Brasil está entrando na crise, e ainda que ela já esteja presente em outros países, a 
incerteza envolvida no seu dimensionamento, em nível global e nacional, inviabiliza o 
estabelecimento de parâmetros seguros, sobre os quais os referenciais de resultado 
fiscal poderiam ser adotados. (...) 

 

Segundo Evandro Azevedo Neto: “foram afastados mecanismos de contingenciamento de 

despesas, que se justificam, dentre outros, pelo temor da ausência de recursos financeiros 

suficientes capazes de sustentar as dívidas da União, em especial com a saúde. No referido 

excerto, destaca-se a palavra “incerteza” (2020) 

No cenário vigente, há tanto o requisito de “despesas extraordinárias” como o “estado de 

calamidade pública”, que justificam a instituição do empréstimo compulsório, na forma do artigo 

148, I, da Constituição Federal. 

Salienta-se, ainda, que trata-se de tributo de exceção expressa ao princípio da 

anterioridade (anual e nonagesimal), e, que portanto poderia ser prontamente instituído, o que, no 

caso ensejaria o aumento da carga tributária. 
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Apesar de os requisitos constitucionais explícitos estarem preenchidos, destaca-se que o 

empréstimo compulsório apenas poderia ser instituído se comprovadamente “necessário”, 

segundo a doutrina majoritária do país. Isso porque o reconhecimento da calamidade pública pelo 

Congresso Nacional se deu no contexto de “expectativas” e “incertezas”. De sorte é necessário 

análise de dados concretos públicos que sustentem a ausência de recursos para o enfrentamento 

da crise e, assim, justifique, a instituição do empréstimo compulsório. 

Para Evandro Azevedo Netoa situação atual não permite, a princípio, a instituição de nova 

carga tributária por meio de empréstimo compulsório diante da evidente ausência de necessidade 

de tal recurso. Apenas com a sua comprovação, por meio de exercício amplo de publicidade à 

sociedade, é que poder-se-ia justificar tal medida. (2020) 

 
6.2 Imposto sobre grandes fortunas 

O Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) é um tributo previsto na Constituição brasileira 

de 1988, mas ainda não regulamentado. 

Trata-se de um imposto federal, portanto, de competência exclusiva da União, mas que 

para sua instituição e aplicação (Constituição da República, art. 153, inciso VII) é necessário a 

regulação por lei complementar. 

A tributação de grandes fortunas ganhou força diante da situação de pandemia do 

coronavírus, pois muitos acreditam que o imposto sobre os mais ricos poderia ajudar a combater a 

covid-19 

Em Abril/2020 a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo iniciaram a campanha 

Taxar Fortunas para Salvar Vidas por meio de um abaixo-assinado. Segundo o texto de 

apresentação da campanha: 

"A enorme desigualdade social, resultado da injusta carga tributária no Brasil nos 
trouxe ao patamar que hoje estamos. É urgente que se implemente medidas de 
taxação no andar de cima para que caminhemos em direção a Justiça Tributária. Os 
acumuladores de riqueza, os banqueiros, os especuladores do mercado financeiro, os 
milionários são os que menos pagam impostos hoje no Brasil e são os que mais 
reclamam do Estado ser grande demais. Precisamos taxar quem ganha mais e 
diminuir de quem ganha menos, dos mais pobres" 

 

Desde o início da pandemia, duas propostas de lei foram apresentadas no Senado 

Federal. A primeira, de autoria da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), cria uma taxação que 

varia de 0,5% a 1%, dependendo do valor do patrimônio, com o objetivo de financiar políticas de 

proteção social contra a covid-19. Para este projeto, as fortunas atingidas são as  que  

ultrapassam 12 mil vezes o limite de isenção do Imposto de Renda, que atualmente é de R$ 

1.903,98 mil. Se aprovada, a lei teria como alvos patrimônios de mais de R$ 22,8 milhões. 

Outro projeto de lei, do senador José Reguffe (Podemos-DF), segue o mesmo caminho: a 

tributação, em alíquota de 0,5% ao ano, sobre patrimônios de mais de 50 mil salários mínimos. Ou 

seja, o projeto atinge fortunas acima de R$ 52,2 milhões. 

As tramitações de ambos os projetos, no entanto, encontram obstáculos e ainda não 

foram iniciadas no Senado. Vários juristas e doutrinadores são contra a implantação dos impostos 

sobre grandes fortunas e demonstram a necessidade de se organizar a reforma tributária no país. 
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Atualmente, tramita no Congresso Nacional a proposta "Reforma Justa e Solidária", que 

toca justamente na regressividade do sistema tributário. De acordo com o economista Eduardo 

Fagnani, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), essa é uma das principais 

causas de desigualdade econômica no país. O Brasil ocupava a sétima posição entre os países 

mais desiguais do mundo em relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(Pnud) divulgado em dezembro de 2019. 

Segundo Fagnani: 

“Não é verdade que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, mas é verdade que 
somos campeões mundiais na tributação sobre o consumo, que representa quase 50% 
do total arrecadado, enquanto a média dos países da OCDE é de 32% e, nos Estados 
Unidos, 17%. O problema da tributação sobre o consumo é que penaliza o pobre, que 
consome tudo o que ganha” (OLIVEIRA, 2020) 

 

A reforma é subscrita por todos os partidos da oposição e referenciada por 40 

especialistas da área, entre economistas e auditores fiscais. O objetivo é simplificar a tributação, 

mas também ampliar a progressividade, elevando os tributos sobre a renda e o patrimônio e 

reduzindo os tributos sobre o consumo e a folha de pagamento. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da imprevisibilidade do contexto social ao qual a sociedade está inserida em razão 

da pandemia causada pela Covid-19, todo o corpo social sofreu alterações. Os impactos no 

sistema organizacional público foram desmedidos, e os drásticos efeitos da crise econômica 

mundial serão sentidos ao longo dos próximos anos. 

A pandemia deve ser analisadabcomo um fenômeno social que desencadeou inúmeros 

dilemas, é evidente que o Direito Brasileiro necessitou adequar-se à situação, logo, várias 

medidas foram tomadas a fim de minimizar os impactos provocados. O Direito Tributário como 

forma de mecanismo importante para o desenvolvimento dos direitos sociais, consequentemente 

encontra-se no rol das esferas jurisdicionais mais afetadas. 

Por meio desta pesquisa bibliográfica, buscou-se realizar como objetivo a demonstração 

das alterações realizadas no Direito Tributário em razão da pandemia. Face ao exposto, vê-se que 

o impacto dessa nova realidade no sistema tributário brasileiro foi muito abrangente, contudo, não 

se pode negar que tende a ser muito mais amplo, sendo possível a tomada de novas medidas 

visto que o futuro tem sido mais imprevisível que nunca. Portanto, trata-se de tema de extrema 

relevância, necessitando ser discutido e analisado, uma vez que é de interesse não só dos 

gestores públicos, mas de todos os cidadãos. 
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CAPÍTULO 15 
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RESUMO: Em virtude da pandemia do Covid-19, o poder público, nos diversos níveis de gestão, 
tem operado com decretos que cuidam do isolamento social, que impedem ou limitam diversas 
atividades presenciais. Estas restrições repercutem na educação. As atividades letivas presenciais 
foram substituídas pelo ensino remoto. Atividades complementares presenciais dos cursos 
superiores precisaram ser repensadas também nesse contexto, como ocorre com os Núcleo de 
Prática Jurídica (NPJ) nos cursos de Direito, que contemplam visitas técnicas de estudantes a 
órgãos estatais como parte de suas exigências curriculares. O trabalho está centrado na 
possibilidade de uso de imagens em 360º para suprir tal lacuna. Parte-se como  premissa 
empírica do projeto desenvolvido pelo Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore (MTB) 
localizado em Maceió, para demonstrar a aplicabilidade de meios de tecnologias da informação e 
comunicação para permitir visitas virtuais no âmbito dos Tribunais e demais órgãos ligados às 
atividade jurídicas. 

Palavras-Chave: Ensino jurídico. Pandemia. Tecnologias da Informação e Comunicação. Práticas 
jurídicas. Visitas supervisionadas. 

 

ABSTRACT: Due to the Covid-19 pandemic, public authorities at the most diverse levels of 
management have operated with decrees that take care of social isolation, which prevent or limit 
various face-to-face activities, even affecting education. In-person teaching activities have been 
replaced by remote teaching. Complementary activities in the higher education courses also 
needed to be rethought in this context, in the case of the Nucleus of Legal Practice (NPJ) in the 
Law courses, which include technical visits by students to state agencies as part of their 
requirements. The work is centered on the possibility of using 360º images to fill this gap. It starts 
as an empirical premise of the project developed by the Théo Brandão Museum of Anthropology 
and Folklore (MTB) located in Maceió, to demonstrate the applicability of information and 
communication technology means to allow virtual visits in the scope of Courts and other organs 
related to legal activity. 
Keywords: Legal education. Pandemic. Information and Communication Technologies. Legal 
practices. Supervised visits. 

 
1. Introdução 

 

O planejamento das atividades de um Núcleo de Prática Jurídica em uma instituição de 

ensino superior brasileira não envolve apenas as rotinas simuladas e reais de carreiras jurídicas. 

Há, também, necessariamente, visitas técnicas para compreensão da estrutura e do ambiente dos 

órgãos que cuidam de atividades profissionais. Porém, dúvidas são comuns sobre a máxima 

produtividade destas atividades, para que não consistam apenas em passeios ou obtenção 

burocrática de relatórios de audiências. 

 
 
 

1 Doutorando em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas pela Unit-AL. Mestre em Sociologia pela UFAL. 
Professor de Direito do Centro Universitário CESMAC. 
2 Mestrando em Direito pela UFAL. Professor de Direito do Centro Universitário CESMAC. 
3 Graduanda em Direito pelo Centro Universitário CESMAC. 
4 Graduanda em Direito pelo Centro Universitário CESMAC. 
5 Graduanda em Direito pelo Centro Universitário CESMAC. 



A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19 
   152  

 

 

 

O objetivo do presente artigo é propor, com base em uma nova tecnologia ainda pouco 

usada no ensino superior, novas aplicações para estas visitas. A visita virtual pode ter grandes 

implicações didáticas, permitindo conhecer o espaço antes de um contato real e ter atividades 

simuladas considerando o mobiliário de varas e juizados reais, principalmente no cenário atual 

que estamos vivenciando em que as práticas jurídicas presenciais estão suspensas devido ao 

novo coronavírus. 

Para esta tese, primeiro será explorada a abertura da legislação do ensino superior para a 

prática de atividades não presenciais, considerando o contexto dos cursos de Direito. Na 

sequência, serão consideradas as implicações do uso da tecnologia de realidade virtual e câmeras 

360º, com crescente realismo dos detalhes da imersão da percepção nos ambientes. 

Apesar deste procedimento não ser comum no Direito, haverá uma perspectiva 

comparativa com atividades didáticas já possíveis por meio da visita em 360º ao Museu Theo 

Brandão, em Maceió-AL. 

 
2. Metodologia 

 
2.1 Câmera para simulações 

 

Para a produção de imagens (fotografias e vídeos) em 360º, adaptáveis para óculos de 

realidade virtual ou apresentação como fotos e vídeos expostos em sala de aula, era necessário 

encontrar um modelo portátil e de baixo custo. 

Foi, pois, empregada a Insta360 Air (anexo, imagem 1), câmera panorâmica acoplável a 

smartphones (dependendo de adaptadores de acordo com o modelo de aparelho, como foi o caso 

dos autores). A portabilidade por haver uma entrada USB que a permite, cabendo na palma da 

mão, ser conectada a telefones celulares torna desnecessário qualquer treinamento para o 

manuseio. Além disso, está entre os modelos de mais baixo custo, mesmo considerando taxas 

para a importação. 

Com a possibilidade de gravação em alta resolução, pode-se produzir não apenas 

imagens imersivas, mas em que é possível explorar detalhes sob ampliação dos cenários 

registrados. 

Devido à pandemia de covid-19, não foram realizadas simulações em espaços de 

atividades forenses, mas testes pela equipe para constatar a praticidade do uso. A atividade 

experimental foi substituída pela analogia com uma aplicação em uso on-line, a visita guiada ao 

Museu Theo Brandão. 

 
2.2 observação guiada on-line no Museu Theo Brandão 

 
Apesar de estarem temporariamente suspensas visitas aos tribunais, sob autorização 

específica e com os devidos cuidados é possível captar imagens do local através de uma câmera 

móvel 360° e converter em realidade virtual para que sejam feitas visitas guiadas aos tribunais e 
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poder assistir através de celulares, tablets ou computadores, sem haver a necessidade de óculos 

de realidade virtual. Não haveria, para isto, a aglomeração de estudantes no espaço físico, mas 

apenas a presença anterior do professor para a captura das imagens. 

Para uma melhor compreensão do que se trata, tomemos como exemplo o Museu Théo 

Brandão de Antropologia e Folclore (MTB) localizado em Maceió, equipamento cultural da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e maior referência da rica cultura popular do estado. A 

administração do Museu, em razão das paralisações advindas do isolamento social, percebendo 

que as atividades desenvolvidas à distância são o único meio para prosseguir o andamento de 

muitas situações, lançou sua visita virtual, onde permite que seu público conheça as salas das 

exposições. 

Através dessa tecnologia, para fazer um tour virtual no Museu Théo Brandão basta 

acessar o site do Museu6 e na seção de “visitas” procurar pelo tour virtual. Com esse mecanismo, 

consegue-se ter acesso a todas as salas e cômodos do museu, ver fotos, um mapa explicativo do 

local e poder passar de uma sala para outra para explorar e desfrutar de cada espaço e 

monumento presente no local. Desse modo, é possível visitá-lo sem necessidade de 

deslocamento. Este meio surgiu como um canal que possibilita manter o contato do público com a 

cultura alagoana, mesmo com adversidades vivenciadas em decorrência da pandemia. 

Após experimentar esta visita guiada on-line, torna-se prático constatar que é possível aos 

núcleos de práticas jurídicas de qualquer curso de Direito fazerem uma visita virtual aos tribunais. 

Assim como no museu foi possível passar de uma sala para outra, seria possível também 

conhecer cada espaço dos tribunais, poder entrar em salas de audiência e ver cada canto do 

local, estando fisicamente em outro lugar, com informações complementares inseridas pelos 

professores durante o passeio. 

A museóloga do MTB, Hildênia Oliveira, salientou em reportagem sobre o lançamento do 

serviço que a realização do tour virtual foi extremamente oportuno: 

Está acontecendo quando a maioria das pessoas têm mais necessidade de visitar 
museus porque estando em isolamento, a tendência é valorizar mais os aspectos do 
cotidiano. No cenário de Alagoas, o Museu Théo Brandão está na vanguarda ao 
apresentar o seu circuito museológico virtualmente para o público. Esse tour vem para 
mostrar que o Théo Brandão, mesmo em tempo de pandemia, não perdeu o contato 
com o público, ainda que de forma virtual, abrindo suas portas, agora, para o mundo 
inteiro. Será uma experiência nova, inclusive, até para quem já trabalha no museu 
porque o verá de um ângulo diferente” (PAINEL NOTÍCIAS, 2020). 

 

As visitas virtuais em 360º tornaram-se possíveis através da parceria do equipamento 

cultural à empresa de comunicação Núcleo Zero, a qual fora a precursora desta técnica no estado, 

pois realizara espetáculos de projeção com temáticas históricas e culturais em Alagoas. 

Inicialmente, este projeto de visitas virtuais foi idealizado em 2018. Entretanto, foi relegado 

por um tempo, visto que nesta época seria apenas um acessório, pois o Museu seguia aberto com 

as visitas normais em andamento. O atual cenário da pandemia, que acarretou na paralisação das 

atividades e isolamento social, aumentou a importância da implantação do projeto para manter 

vivo o contato com as tradições locais. 

6 O endereço eletrônico para as visitas é: http://mtb.ufal.br/pagina/54/TOUR-VIRTUAL. 

http://mtb.ufal.br/pagina/54/TOUR-VIRTUAL
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Segundo Arribação (2020), o diretor do MTB, Victor Sarmento, afirma: “Nesse momento, 

em que a pandemia está estabelecida, é também um modo de continuar uma ligação entre o 

público, o museu e consequentemente a cultura alagoana”. 

Desse modo, o Museu não estará completamente fechado e com suas atividades 

estagnadas, visto que graças à tecnologia e a ideia dos responsáveis por seu funcionamento e 

gerenciamento, será possível abri-lo, virtualmente, para visitações. 

Da mesma maneira que houve a adoção de novas medidas para o funcionamento virtual 

do Museu, assim deve suceder também com as práticas do Núcleo de Práticas Jurídicas de uma 

instituição de ensino superior. Para que possa haver andamento nas atividades dos estudantes e 

estagiários neste momento de Pandemia, visto que já está havendo a impossibilidade de rotinas 

simuladas e reais de carreiras jurídicas, bem como das visitas presenciais, devem ser também 

desenvolvido por meio dos responsáveis alocados, utilizando-se de uma nova tecnologia, mesmo 

pouco usada no ensino superior, novos meios para estas visita ocorrem de maneira virtual. 

Para tal fato, a princípio deve ser desenvolvido todo um projeto específico e detalhado que 

enfoque nos meios e aparelhos a serem utilizados. Para a produção de imagens (fotografias e 

vídeos) em 360º, tem-se como meio sugerido, e mais viável em diversos aspectos, a ser utilizado 

o aparelho Insta360 Air (anexo, imagem 1). Esta se trata de uma pequena e compacta câmera 

panorâmica acoplável a smartphones com uma entrada USB que pode ser conectada a celulares, 

de baixo custo e não requer treinamento para o manuseio, e permite gravar em alta resolução. 

 
3. Resultados e Discussão 

 

3.1 A Covid-19 e o impacto regulatório nas práticas jurídicas 

 
A humanidade está enfrentando um dos maiores desafios de sua história com a 

disseminação global da covid-19, o vírus que atingiu todos os continentes e povos do mundo, 

colocando em xeque tradicionais concepções sociológicas e políticas, sistemas econômicos, 

regimes e teorias, expondo a fragilidade das estruturas nacionais e internacionais. A pandemia 

tem demandado a reinvenção de vários processos sociais, com a adaptação de formas 

tradicionais de interação. Desse modo, a importância da tecnologia na dinâmica dessas relações 

foi claramente acentuada. 

Malgrado as dificuldades político institucionais, o marco legal sobre a covid-19 é bastante 

plural, e no que tange o direito à educação, podemos apontar uma subdivisão entre: 1) regulação 

estatal ampla; 2) regulação estatal técnica (normas próprias do Ministério da educação) e 3) 

delegação normativa às instituições de ensino. 

Em harmonia com a tutela da Constituição Federal de 1988, logo no início da pandemia 

no país, em fevereiro de 2020, veio a lume a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública originada pela covid-19, alinhada 

com as restrições sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a comunidade 
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cientifica. Através do Decreto 10.282/20, a União estabeleceu em seu poder regulamentar quais 

serviços seriam considerados essenciais, de modo a não as regras de isolamento. 

Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 6341 (ADI), reafirmou a autonomia de cada estado e município, na 

qualidade de entes federativos, para adotar em seu âmbito de atuação as medidas administrativas 

para o isolamento, de acordo com as suas necessidades e peculiaridades, podendo restringir de 

forma mais severa a listagem de serviços essenciais ou mesmo ampliar as limitações do direito 

fundamental de ir e vir ponderado com o direito à vida e o interesse de toda a coletividade. 

Portanto, a prestação de serviços educacionais poderá ser regulada de forma local ou regional 

através da edição de normas específicas de Estados e Municípios para a adaptação de sua oferta 

ao público. 

Não obstante o prestígio ao federalismo na decisão da suprema corte brasileira, o 

Ministério da Educação regulou de forma específica, e com abrangência nacional, as medidas de 

adaptação da educação ao problema da pandemia. Com efeito, de acordo com a Portaria nº 343, 

de 17 de março de 2020, a fim de evitar descontinuidade e maiores prejuízos na relação ensino- 

aprendizagem, o MEC autorizou que as aulas então presenciais para fossem ministradas de modo 

remoto, utilizando-se dos meios e tecnologias de informação e comunicação em cursos que estão 

em andamento, já elencadas no Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 

Cumpre notar que a esta altura, a regulação contida na Portaria nº 343 não alcançava os 

estágios supervisionados, como os promovidos pelos Núcleos de Práticas Jurídicas, uma vez que 

o § 3º do seu art. 1º vedou a aplicação da substituição por meios remotos para às práticas 

profissionais de estágios e de laboratório dos demais cursos. 

No final de abril, foi editada a súmula do parecer CNE/CP Nº 5/2020, que autorizou a 

reorganização do Calendário Escolar e a possibilidade de cômputo de atividades não presenciais 

para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. 

Em junho, foi editada a Portaria Nº 544/20, que versa sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, durante a pandemia do novo coronavírus - Covid-19. 

Essa norma revogou, dentre outras, a Portaria MEC nº 343/20, e instituiu a possibilidade de as 

práticas de estágio serem realizadas por meios remotos. 

 

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 
cursos regularmente autorizados, por atividades letivas que utilizem recursos 
educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios 
convencionais, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de 
ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 
§ 1º O período de autorização de que trata o caput se estende até 31 de dezembro de 
2020. 
§ 2º Será de responsabilidade das instituições a definição dos componentes 
curriculares que serão substituídos, a disponibilização de recursos aos alunos que 
permitam o acompanhamento das atividades letivas ofertadas, bem como a realização 
de avaliações durante o período da autorização de que trata o caput. 
§ 3º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição de que trata o caput deve 
obedecer às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Educação - CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 
disciplinados pelo CNE. 
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§ 4º A aplicação da substituição de práticas profissionais ou de práticas que exijam 
laboratórios especializados, de que trata o § 3º, deve constar de planos de trabalhos 
específicos, aprovados, no âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e 
apensados ao projeto pedagógico do curso. 

 

Há, a partir da Portaria nº 544/20, a introdução do terceiro eixo regulatório que é a 

delegação às instituições de ensino da substituição de práticas profissionais por atividades 

remotas em conformidade com a deliberação dos planos de trabalhos aprovados pelos colegiados 

dos cursos. Essa autonomia é válida por todo o ano de 2020, na esteira da autorização do MEC 

para extensão do modelo de aulas remotas pelo mesmo período. 

A medida proporciona previsibilidade no planejamento das atividades de ensino, tornando- 

a independente das injunções futuras sobre o panorama social da pandemia, da abertura gradual 

da economia e das deliberações da administração pública sobre a restrição de atividades 

presenciais, o que, quando muito reservaria reflexos limitados na gestão do ensino público. 

Deferiu-se, então, às instituições de ensino superior, o uso de meios tecnológicos que 

permitam a manutenção de um fluxo de produtividade dos discentes. Entretanto, com a previsão 

de distanciamento social até o final do ano, consequentemente, a prática jurídica nos cursos de 

direito inviabiliza o aluno de conhecer e visitar tribunais e demais órgãos jurídicos e suas 

respectivas rotinas, de modo a agregar saberes para o seu futuro exercício profissional. 

3.2 EVOLUÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL OS POSSÍVEIS BENEFÍCIOS COM A UTILIZAÇÃO 

DE CAMERAS 360º 

O uso da realidade virtual, sobretudo a utilização da tecnologia 3D e as câmeras 360º é 

uma estratégia bastante recente que pode contribuir adequadamente para o aprimoramento do 

ensino jurídico. Como aduzem Rodrigues e Porto (2013), a realidade virtual não é uma novidade. 

Sua aplicação começou com simuladores de voo nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra 

Mundial. Como a indústria que fornecia os equipamentos para as Forças Armadas não poderiam 

existir com um cliente único, logo surgiu na indústria de entretenimento o Sensorama, um 

simulador com vibrações mecânicas, ventiladores para aromas, permitindo a imersão sensorial em 

ambientes virtuais. Outros dispositivos logo surgiram. Após diversas outras aplicações para 

entretenimento, nos anos 1980 a NASA desenvolveu o Virtual Environment Display (Projeto 

VIVED) com uma máscara de mergulho ligda a visores de cristal líquido e alto-falantes. Na mesma 

década, a agência especial dos Estados Unidos produziu, também, a DataGlove, uma luva com 

sensores de fibra ótica para manusear objetos 3D virtuais. 

Apenas em 1989, a empresa AutoDesk conseguiu operacionalizar o primeiro sistema de 

realidade virtual com fins comerciais. Assim, começou a possibilidade de aplicações em 

computadores pessoais. Os grandes entraves desde então para a disseminação dos meios de 

Tecnologias da Informação e Comunicação eram o alto custo e a complexidade tecnológica 

envolvida para o cidadão comum. 

Com o surgimento dos smartphones a evolução tecnológica se tornou efetivamente 

acessível e dinâmica. A partir do smartphone Iphone produzido pela Apple, a portabilidade para 
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dispositivos de realidade virtual dependia da capacidade de processamento e armazenamento de 

dados dos dispositivos portáteis, cujo desenvolvimento avançou rapidamente. 

A exigência de óculos para imersão em ambientes e o custo elevado para a produção de 

objetos virtuais de aprendizagem em alta resolução fizeram com que apenas recentemente se 

tornasse possível a sua utilização no ambiente educacional sem exorbitantes investimentos 

financeiros. 

Dentre várias possibilidades, o uso da realidade virtual pode ser aplicado perfeitamente às 

atividades de prática jurídica consistentes em visitas técnicas, que objetivam o contato dos 

estudantes com a estrutura e as atividades desenvolvidas em um determinado local. As visitas 

técnicas são atividades extramuros da instituição de ensino que funcionam como uma ferramenta 

de integração entre os eixos teórico e prático na formação do estudante. 

Mormente porque um parte do corpo discente pode enfrentar óbices pessoais para 

vivenciar tais experiências, como, por exemplo, eventuais limitações quando estagiários, ou 

mesmo por morarem em cidades do interior e não poder partilhar daquela atividade (seja por 

estudar à noite e os órgãos funcionarem pelo dia, por não conseguir se deslocar etc). Imagine-se 

o impacto de tal modelo aplicado a visitas em realidade virtual aos Supremo Tribunal Federal 

(STF) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), tribunais superiores localizados na capital federal, 

que proporcionalmente são pouco visitados pelos estudantes do país em razão da questão 

territorial. 

Apesar das caravanas patrocinadas por muitas instituições de ensino ou organizadas por 

estudantes, a realidade financeira de muitos estudantes não contempla tal investimento. Fazendo- 

se o paralelo com o museu, vivenciamos a era da democratização de acesso aos espaços. E a 

remodelação das relações sociais imposta pelas contingências da pandemia oferece uma 

importante oportunidade de utilização das tecnologias da informação e comunicação para avanços 

nesta atividade tão cara à prática jurídica nas instituições de ensino. 

 

Conclusões 

 

É de suma importância que as atividades do Núcleo de Prática Jurídica da instituições de 

ensino superior brasileiras adotem rotinas simuladas e reais sobre as carreiras jurídicas, as quais 

envolvem além de estudos e pesquisas, as visitas técnicas. 

Entretanto, no atual momento de crise internacional, advindo da Pandemia do Covid-19, 

reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, não só as atividades do Núcleo de Prática 

Jurídica, mas o mundo encontra-se com suas atividades suspensas, salvo as essenciais, 

dispostas no Brasil pelo Decreto n. 10.282, de 20 de março de 2020. Desse modo, aulas 

presenciais, momentos de lazer, visitas técnicas, dentre outras atividades, encontram-se 

suspensas, mundo à fora, em razão do decreto Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

versa a respeito do isolamento social. 
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Fica claro o quão imprescindíveis são as atividades práticas requeridas pelos Núcleos de 

Práticas Jurídicas aos estudantes nos cursos de Direito, que permitem formar egressos não 

apenas com conhecimento teórico, mas também prático. 

Vive-se em um mundo contemporâneo, dotado de aparatos cada vez mais tecnológicos, 

os quais facilitam a vida de muitas pessoas e permitem que inúmeras atividades cotidianas sejam 

realizadas por meio de seu uso. Desse modo, foi proposto um projeto, que assim como o que se 

encontra em andamento no Museu de Maceió, Théo Brandão de Antropologia e Folclore (MTB), o 

qual permite que o público realize visitas virtuais por meio de um tour em sua página eletrônica, 

serão possíveis as atividades práticas imprescindíveis à formação dos estudantes do curso de 

Direito. 

A fim de evitar que este tempo de isolamento social seja complemente perdido sem que 

possam haver aulas e atividades práticas presenciais, deve-se fazer uso da tecnologia que é de 

simples e rápido acesso, para que estes aparatos técnicos possam ser instalados, visando haver 

pelo menos canais que permitam que os estudantes possam realizar à distância, atividades 

práticas de maneira virtual. 
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acórdão o Ministro Edson Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas; pelo 
amicus curiae Federação Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat 
Solon de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, 
Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio Augusto 
Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. 
Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.04.2020 (Sessão realizada 
inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).Julgado em: 15 abr. 2020. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=6341&classe=ADI&ori 
gem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 30 jun. 2020. 
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4. Anexo 
 
 

Imagem 1 – Insta360 Air 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O site oficial do fabricante: www.insta360.com. 
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CAPÍTULO 16 

AS IMPLICAÇÕES DO CORONAVÍRUS NO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: O DIRETO À 

SAÚDE, ENFERMAGEM E O ACESSO AOS VENTILADORES MECÂNICOS 

Ana Kiria Victor Reis1 

Caio Oliveira dos Santos2 

 
RESUMO: O presente artigo se destina a analisar as implicações do novo coronavírus no direito 
fundamental a saúde, considerando todas as dificuldades ocasionadas pelo grande número de 
pessoas contaminadas e a limitação do sistema de saúde. Ademais, pretende-se analisar as 
dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde, em especial os de enfermagem que estão 
na linha de frente do combate ao Covid-19 e a importância desses profissionais na construção e 
melhoria do sistema de saúde. Por fim, serão abordados os critérios para estabelecer as 
prioridades para distribuição dos ventiladores mecânicos, fazendo uma análise crítica no que 
tange ao critério etário. Tudo isso com vista a demonstrar como o Coronavírus interfere no Direito 
Fundamental à Saúde. 

Palavras-chave: Enfermagem. Direito à Saúde. Ventiladores mecânicos. Prioridades. Saúde. 
 

ABSTRACT: This article aims to analyze the implications of a new coronavirus on the fundamental 
right to health, considering all the difficulties caused by the large number of infected people and a 
limitation in the health system. In addition, it intends to analyze the difficulties faced by health 
professionals, especially nursing professionals who are on the front line of combating Covid-19 and 
the importance of these professionals in the construction and improvement of the health system. 
Finally, the requirements for registration and distribution of mechanical fans will be addressed, 
making a critical analysis in the age criterion. All of this in order to demonstrate how the 
Coronavirus does not interfere with the Fundamental Right to Health. 
Keywords: Nursing. Right to Health. Mechanical ventilators. Priorities. Cheers. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O surgimento do novo Coronavírus trouxe consigo muitas inquietações acerca da saúde 

física e mental da população. Física, principalmente, considerando que o vírus tem causado altas 

taxas de mortalidade em pessoas que possuem algumas doenças pré-existentes; e mental pois 

muitas são as consequências que podem advir do distanciamento e isolamento social, tendo em 

conta que até o momento não há qualquer vacina aprovada capaz de combater o vírus e as únicas 

ferramentas adotadas para evitar, ou pelo menos minimizar, a propagação do vírus são o 

distanciamento e o isolamento social. 

Diante disso, pretende-se, ao longo este artigo, analisar a importância dos cuidados com a 

saúde tanto física como mental, além de apresentar algumas das medidas que podem ser 

adotadas para preservação da saúde em tempo da pandemia causada pelo Covid-19. 

Ademais, pretende-se abordar o Direito fundamental à saúde e de que forma esse direito 

é impactado pelo novo Coronavírus. 
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METODOLOGIA 

 
Para a presente pesquisa adotou-se o método dedutivo e, no que tange aos 

procedimentos adotados, realizar-se-á pesquisa predominantemente bibliográfica de modo que 

sejam analisados livros, revistas e artigos científicos que tratem do tema e possam servir de 

material de pesquisa para este artigo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Saúde Física e Mental em tempos de Coronavírus 

 
Passados cerca de nove meses desde que surgiu o primeiro caso de Covid-19 no mundo, 

doença causada pelo SARS-cov-2 ou novo Coronavírus como também denominado, e cinco 

meses (OMS, 2020) desde que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou que o surto 

constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, a doença continua a deixar 

grande número de mortes diariamente. 

Apesar de todos os esforços empreendidos pela comunidade médica em diversas partes 

do mundo, ainda não se apresentou, uma cura para a doença, tampouco foi encontrada uma 

vacina que comprovadamente seja capaz de evitar o contágio. Assim, as diversas nações 

espalhadas pelo mundo só resta utilizar o distanciamento social e o isolamento como forma de 

evitar. Ou pelo menos retardar, a proliferação da doença. 

O distanciamento social consiste na redução da interação entre as pessoas. Os indivíduos 

a serem submetidos ao distanciamento social não necessariamente precisam estar contaminados, 

pois ele é implementado como medida preventiva em locais em que já existe contaminação 

comunitária, ou seja, já houve entre as pessoas de determinado local algum caso de 

contaminação. Assim, de modo a evitar que haja mais contaminações, as autoridades de saúde 

podem recomendar o distanciamento (TELESSAÚDERS, 2020). 

Por outro lado, o isolamento social é destinado às pessoas que estão contaminadas pela 

doença, ou seja, essa medida vira separar as pessoas que estão possivelmente contaminadas 

daquelas que não estão contaminadas de modo a evitar a proliferação a doença. Assim, pessoas 

com sintomas respiratórios, casos suspeitos ou confirmados. Esse isolamento pode se dar tanto 

na residência do paciente como em ambiente hospitalar e tanto pode ser determinado por médico 

como por agente de vigilância epidemiológica por período máximo de 14 dias (TELESSAÚDERS, 

2020). 

Em alguns locais as regras de distanciamento social são bastante rígidas e em alguns 

locais diversos espaços e equipamentos públicos e privados foram obrigados a fecharem as 

portas. O resultado disso é uma grande parte da população dentro de casa sem realizar atividades 

físicas, muitas vezes sem manter uma alimentação de qualidade. 

Portanto, num cenário de crise e emergência é natural que haja muitos reflexos na vida da 

população, mas também é necessário que sejam criadas medidas capazes de promover ações 
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que incentivem um comportamento seguro, bem como o estabelecimento de regras que fomentem 

o autocuidado (CRUZ et al, 2020, p. 10). 

Não é novidade o fato de que a falta de atividades físicas praticadas regularmente e a 

ausência de uma alimentação de qualidade estão associadas a uma série de doenças como as 

cardiovasculares, diabetes, obesidade, dentre outras (MENEGUCCI, 2015, p. 161). De modo que 

é essencial que as pessoas procurem manter hábitos saudáveis, sobretudo, durante a pandemia, 

em que pese todas as dificuldades que precisam enfrentar, evitando assim o surgimento de novas 

doenças ou seu agravamento. 

No que diz respeito à saúde mental, Cruz (et. al. 2020, p. 10) afirma que nesse curto 

período de pandemia houve uma grande expansão no número de Transtornos Mentais Comuns – 

TMC: 

O curto período de tempo em que a pandemia se expandiu, ocorreu aumento da 
prevalência de Transtornos Mentais Comuns (TMC), especialmente fadiga e 
agressividade, estresse agudos, episódios de pânico, a manifestação de preditores de 
estresse pós traumático (TEPT), depressão e ansiedade [...] 

 

Segundo o autor esse crescimento se apresenta na população em geral, inclusive dentre 

os profissionais de saúde e esse aumento está relacionado com a constante exposição às notícias 

sobre a doença nas mídias sociais. Não obstante elas tenham assumido um papel essencial 

durante a pandemia, possibilitando que as pessoas mantenham-se conectadas umas às outras, 

bem como facilitando o acesso aos serviços de saúde mental, elas também têm sido bastante 

prejudiciais por conta do grande número de notícias falsas veiculadas causando pânico e histeria, 

intensificando a sensação de insegurança, prejudicando a saúde mental da população (CRUZ et 

al, 2020, p. 11). 

Por isso é tão importante a discussão em torno do Direito à Saúde e a criação de 

mecanismos capazes de assegurar esse direito a toda a população, sobretudo durante a 

pandemia. 

 
3.2 Direito à saúde e Enfermagem. 

 
 

O Direito à Saúde consiste em um direito fundamental com previsão constitucional, que 

aliás representou um marco na universalização do acesso à saúde. Isso por que antes da 

Constituição, esse direito estava direcionado principalmente para aqueles que podiam arcar com 

os custos. 

Consequentemente, aquelas pessoas que não possuíam meios econômicos ou ainda 

aqueles que não eram contribuintes da previdência social ficavam excluídos dessa abrangência 

desse direito. Portanto, a Constituição Federal de 1988 por tudo que prevê e pelo contexto 

histórico de sua criação representa uma grande conquista do povo brasileiro (MOURA, 2013). 

O art. 6º da Constituição Federal Dispõe que: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 
1988). 
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Considerando que o artigo 6º integra o rol de direitos sociais, que por sua vez integra o 

título II da Constituição que aborda os direitos e garantias fundamentais, o direito à saúde assim 

se constitui um dos direitos fundamentais, que, de acordo com Paulo Bonavides: 

(...) têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades 
ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 
característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado 
(BONAVIDES, 2009, p. 563-564) 

 
Assim, os direitos fundamentais impõem ao Estado certos limites, possibilitando ao seu 

destinatário a possibilidade de resistir a qualquer tentativa por parte do Estado em desrespeitar 

esses direitos. Ao mesmo tempo, alguns direitos fundamentais são dotados de positividade, pois 

obriga o Estado a cumprir com certos deveres em relação aos administrados. 

Assim sendo, o direito à saúde além de seu caráter fundamental é um direito social e, 
por isso, necessita de prestação estatal positiva, ao contrário de outros direitos 
fundamentais que implicam somente no dever de respeito e proteção, no non facere 
por parte do Estado. Cuida-se, desta forma, de uma liberdade positiva, um direito 
constitucional de segunda geração (VILA REAL, 2018). 

 

O direito à saúde é, portanto, norma dotada de positividade, que obriga o Estado a criar 

meios para que a população tenha acesso aos serviços de saúde, assim como impõe à 

administração a criação de políticas públicas de caráter preventivo. Além disso, convém salientar 

que o direito à saúde possui caráter universal sendo, devendo, portanto, ser assegurado a todos e 

em igualdade de condições (VILA REAL, 2018). 

Mas a Constituição Federal não se limitou a elencar o Direito à Saúde dentre os Direitos 

Sociais, mas tratou dele no título VIII que trata da ordem social. No art. 194 a Carta Magna dispõe: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social (BRASIL, 1988). 

 

Assim, o direito à saúde constitui o tripé da Seguridade Social juntamente com a 

previdência social e assistência social e, conforme disposto no artigo 196, trata-se de um direito 

de todos, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário por meio de políticas 

públicas que visem tanto prevenir, reduzindo os riscos, como recuperar (BRASIL, 1988). 

Com base nesse fundamento e com vistas a proporcionar uma universalidade e igualdade 

de atendimento a todos os cidadãos é que nasceu o Sistema Único de Saúde – SUS, criado por 

meio da Lei nº 8.080/90 e para corroborar com os preceitos trazidos na Constituição Federal de 

1988 (SILVA, 2019, p. 168). 

No que tange ao profissional de enfermagem e o Direito à Saúde vale dizer que eles 

também participam do SUS, seja como usuários, seja como agentes que ajudam a torna-lo 

possível por meio de sua atuação no cotidiano ou por intermédio de sua participação na luta por 

sua defesa. 

Assim, Direito à Saúde e Enfermagem estão diretamente relacionados. Deve-se analisar 

esta correlação sob dois aspectos: o dever desses profissionais de defender o direito à saúde para 

todos e o seu próprio Direito à Saúde. 
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A enfermagem brasileira possui um histórico de luta na construção e manutenção de um 

sistema de saúde universal e num momento em que, em razão da pandemia, e considerando a 

impossibilidade de se proporcionar atendimento a todos, esses profissionais assumem um papel 

ainda mais fundamental de, na ponta, defender o Direito de seus pacientes a terem um tratamento 

digno. 

São profissionais que estão constantemente expostos ao perigo, mas, certamente, 

durante esse período de pandemia essa exposição se amplificou. Soma-se isso ao desgaste físico 

com o aumento do número de horas de trabalho diante do afastamento de tantos outros 

profissionais contaminados pelo vírus 

Há ainda o desgaste psicológico diante do constante risco de contaminação, a escassez e 

em alguns casos a inexistência de equipamentos de proteção, o grande número de óbitos dos 

pacientes sob seus cuidados e a ausência de meios para tratamento dos pacientes, tendo em 

vista não existir ainda medicamentos comprovadamente eficientes para cura, assim como a 

escassez de leitos hospitalares, leitos de UTI e de respiradores mecânicos para os pacientes mais 

graves, o que tem resultado no grande número de mortos (COFEN, 2020). 

Os profissionais de saúde, de modo geral, constituem uma força essencial de trabalho 

diante da pandemia que o mundo vem enfrentando, consequentemente, por estarem nessa linha 

de frente de combate, findam por estarem muito vulneráveis à contaminação. Em abril, no Distrito 

Federal, apenas para exemplificar, dentre as pessoas contaminadas por coronavírus, 14% eram 

profissionais de saúde e deste percentual os profissionais de enfermagem são os mais expostos à 

doença (CHRISTIE, 2020) 

3.3 Acesso aos ventiladores mecânicos 

 
 

O suporte ventilatório consiste em um procedimento estratégico adotado pelos 

profissionais de saúde nos casos em que o paciente não possui funções ventilatórias suficientes 

para fornecer ao seu próprio corpo a ventilação necessária. Esse quadro pode se apresentar por 

razões diversas e nem sempre o problema será de origem pulmonar, podendo também ocorrer por 

questões neurológicas, neuromusculares ou metabólicas (ANVISA, 2020). Acerca da ventilação 

mecânica a ANVISA (2020) explica: 

O deslocamento do ar ambiente para o interior dos pulmões e de lá para o exterior 
acontece por meio de “ventiladores pulmonares”, chamados por alguns de 
respiradores. O uso de tais aparelhos é frequente em unidades de saúde de 
atendimento de urgência e emergência e em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). 

 
 

Constatou-se que o Covid-19, dentre vários danos que causa aos pacientes, tem o poder 

de, em alguns casos, comprometer a função respiratória dos doentes, Aliás, o uso de respiração 

artificial é frequentemente usado nos casos de síndromes respiratórias agudas graves, que não 

ocorrem apenas no caso do covid-19 (ANVISA, 2020). 

Entretanto, no caso do coronavírus vários estudos comprovaram que alguns quadros 

podem se desenvolver para pneumonia viral “grave com insuficiência respiratória súbita incerta e 
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com necessidade de medidas de controle do doente em ambientes de terapia intensiva, 

perfazendo um percentual considerável dos casos” (ANVISA, 2020), gerando assim alta taxa de 

mortalidade dentre esses pacientes mais graves. 

Uma das razões para a implementação do distanciamento ou isolamento social é a 

redução da velocidade de propagação do vírus de modo a evitar que um grande número de 

pessoas esteja contaminado ao mesmo tempo. Isso se explica por conta da impossibilidade do 

sistema de saúde conseguir acomodar e tratar todos esses pacientes. 

Além do reduzido número de leitos em hospitais comparados a quantidade de pessoas 

que precisam de internação, há ainda uma quantidade reduzida e limitada de ventiladores 

elétricos. Quando vírus chegou ao Brasil, essa quantidade era ainda menor, de modo que as 

diversas entidades administrativas, estaduais e municipais principalmente, iniciaram uma corrida 

em busca de adquirir esses respiradores em um curto espaço de tempo: 

Antes mesmo da compra de 600 respiradores artificiais pelo Consórcio Nordeste ser 
cancelada pela empresa chinesa que produz o equipamento na sexta-feira (3), e ligar o 
alerta de que se iniciava uma “guerra” global por suprimentos médicos, o Ministério da 
Saúde já havia aberto um edital no dia 26, para compra de respiradores, pedindo por 
15.000 aparelhos. No entanto, as companhias especializadas não demoraram em 
responder que não há estoque para atender à demanda imediatamente. Logo, coube a 
algumas empresas tentarem adaptar suas linhas de produção para fabricar opções de 
respiradores (VEJA, 2020) 

 

Mas, além da produção não comportar a demanda, leva algum tempo até que os 

ventiladores estejam prontos para serem utilizados, o que causou grande preocupação aos 

governos e à população (VEJA, 2020), mas também aos profissionais de saúde que muitas vezes 

tinham que escolher quem deveria viver ou morrer. 

Em abril de 2020, quando o número de infectados sobrecarregou os diversos sistemas de 

saúde dos estados da federação, intensificou-se a discussão em torno de como os profissionais 

de saúde deveriam proceder diante da escassez de respiradores durante a pandemia. O Conselho 

Regional de Medicina de diversos estados passou a elaborar protocolos para especificar de que 

maneira os profissionais de saúde deveria proceder para a classificação da prioridade no 

atendimento. Contudo, convém analisar o que dispõe o Conselho Federal de Medicina sobre o 

tema. 

Por meio da Resolução CFM 2156/2016 o órgão deixa claro que não se admite qualquer 

tipo de discriminação para determinar os pacientes que precisam de cuidados intensivos. Por 

outro lado, a mesma resolução estabelece que diante da necessidade de alocação dos recursos, 

deve-se priorizar aqueles com maior chance de recuperação (CFM, 2016). 

Assim, considerando que um paciente jovem sem grandes complicações possui, em 

regra, muito mais chance de recuperação, não seria uma forma de discriminação para com os 

idosos? O Estatuto do Idoso, Lei nº 10.471/2003 em seu artigo 4º estabelece que “Nenhum idoso 

será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e 

todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei” (BRASIL, 

2003). 
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Como já demonstrado, a Constituição Federal de 1988 é clara no sentido de que o acesso 

a saúde é direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1988). Assim, o Direito à saúde é 

amparado pelos pilares da universalidade e da igualdade, pondo fim ao sistema anterior no qual 

apenas parcela da população fazia jus a esse direito: ou aqueles que fossem economicamente 

capazes de arcar com os custos dos serviços de saúde ou aqueles que em razão de possuírem 

trabalho eram afiliados à previdência social. 

Portanto, estabelecer critério etário, ainda que indiretamente, para determinação de quem 

deve viver ou morrer nada mais é senão uma forma de institucionalizar a discriminação em face 

das pessoas idosas. 

 

CONCLUSÃO 

 
 

O presente artigo se dedicou ao estudo das implicações do coronavírus no Direito à 

Saúde e após uma análise bibliográfica constatou-se que não obstante o ordenamento jurídico 

brasileiro seja explícita no sentido de prever igualdade de condições no que tange ao acesso da 

população ao sistema de saúde, o fato é que escassez de recursos aliada a má administração 

deste findam por, reiteradamente, atentar contra o critério a universalidade e da igualdade, 

princípios esculpidos na Carta Magna brasileira. 

Essa desigualdade se mostra presente na distribuição de leitos nas unidades de terapia 

intensiva, no fornecimento e distribuição dos respiradores e na escassez de medicamentos. Além 

disso, toda essa problemática traz efeitos danosos aos profissionais de saúde, que 

constantemente se deparam com situações em que precisam escolher quem será beneficiado 

com o atendimento diante da impossibilidade de atender a todos. 

Constatou-se assim, o diferencial que o profissional de enfermagem representa tanto no 

dia a dia na linha de frente de enfrentamento das doenças, principalmente diante da pandemia, 

como sua relevância na construção de um sistema de saúde melhor, por ser parte importante das 

discussões e por nunca ter se omitindo diante dos debates envolvendo a melhoria da qualidade do 

atendimento para a concretização do Direito à Saúde. 
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CAPÍTULO 17 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADE DO REGIME EXCEPCIONAL 

PUBLIC PROCUREMENT IN THE COVID-19 PANDEMIC CONTEXT: CHALLENGES AND POSSIBILITY OF THE 
EXCEPTIONAL REGIME 

 

Felipe Pires Muniz de Brito1 

RESUMO: Em 2020, a pandemia por conta do vírus COVID-19 (Coronavírus) desencadeou 
isolamentos sociais e crises econômicas pelo mundo e também no Brasil. Para se adaptar à 
situação emergencial, o Poder Público federal editou a Medida Provisória nº. 926/2020, em que 
institui autorização de dispensa de licitação pública para aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência e a Medida Provisória nº. 961/2020, para ampliar a 
aplicação do Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC, além de alterar os limites 
orçamentários para as dispensas de licitação. Ocorre, porém, que há necessidade de avaliação 
desses mecanismos, especialmente pelas denúncias de desvios de verbas, por exemplo, na 
compra de respiradores para pacientes com COVID-19. Busca-se, pois, avaliar desafios e 
possibilidades para o pós-COVID no que es refere às Contratações Públicas e, assim sendo, 
contribuir para o desenvolvimento do tema no Brasil. 
Palavras-Chave: COVID-19, Contratações Públicas, MP nº. 926/2020; MP nº. 961/2020; Dispensa 
de Licitação, Regime Diferenciado de Contratação. 

 

ABSTRACT: In 2020, the pandemic due to the COVID-19 virus (coronavirus) triggered social 
isolations and economic crises around the world and, consequently, in Brazil. In order to adapt to 
the emergency situation, the Federal Government issued Provisional Measure no. 926/2020, in 
which it establishes authorization for exemption from public bidding for the acquisition of goods, 
services and supplies necessary to face the emergency and Provisional Measure no. 961/2020, to 
expand the application of the Differentiated Public Procurement Regime, in addition to changing 
the budget limits for no-bid contract. However, there is a need to evaluate these mechanisms, 
especially due to complaints of misuse of funds, for example, when purchasing respirators for 
patients with COVID-19. Therefore, the aim is to evaluate the two Provisional Measures, and the 
challenges and possibilities of the exceptional regime implemented in Public Procurement and, 
therefore, contribute to the development of the theme in Brazil. 

Keywords: COVID-19, Public Procurement, MP nº. 926/2020; MP nº. 961/2020; no-bid contract, 
Differentiated Contracting Regime. 

 

Sumário: 1. Introdução. 2. Contratações Públicas. 3. Contratações Públicas e RDC. 4. 
Contratações Públicas e COVID-19. 5. Conclusão. 6. Referências Bibliográficas. 

 
Introdução 

A pandemia decorrente do vírus COVID-19 determinou a mudança de paradigmas em 

diversos ramos tanto no setor privado como no público. Nesse cenário, as Contratações Públicas 

no Brasil, ou seja, os procedimentos encadeados de planejamento, assinatura e execução de 

comprar produtos ou contratar obras e serviços, pela Administração Pública, também devem ser 

(re)vistos para se adequar ao momento emergencial. 

1 Mestre em Ciências Jurídico-Ambientais na Faculdade de Direito de Lisboa - FDUL, Portugal. Pesquisador no 
Erasmus Program na Università degli Studi di Roma Sapienza. Facoltà di Giurisprudenza, Itália. Pós-Graduação em 
Direito Ambiental na Pontifícia Universidade Católica - PUC-Rio. Pós-Graduação em Direito e Meio Ambiente 
Sustentável na Universidade Federal do Paraná - UFPR. Pós-Graduação em Estado e Direito na Universidade 
Cândido Mendes - UCAM. Pós-Graduação em Direito Minerário no CEDIN. LLM em Direito do Estado e da Regulação 
na Fundação Getúlio Vargas - FGV-RJ. Formado em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 
PUC-Rio. Foi Presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB/RJ, subseção Leopoldina, Vice-Presidente da 
Comissão de Direito Urbanístico da OAB/RJ, subseção Barra da Tijuca, Assessor Jurídico do INEA e Consultor 
Externo do IBAM. Atualmente, é Membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB/RJ, da União Brasileira de 
Advogados Ambientais - UBAA e da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade - RAPS. E-mail: 
felipepiresmb@gmail.com. 
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Cumpre advertir que situações excepcionais já estavam previstas pela Lei Federal nº. 

8.666/93, norma geral de licitações e contratos administrativos, para casos de inexigibilidades e 

dispensas de licitação pública. Ademais, cabe também ressaltar que mesmo antes da pandemia 

pelo COVID-19 já havia sido havia sido criado um Regime Diferenciado de Contratação - RDC - 

para abarcar casos relacionados com a Copa das Confederações FIFA 2013, Copa do Mundo de 

Futebol FIFA 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e obras de infraestrutura do 

Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). 

Ocorre que, por conta da panemia, o Poder Público Federal considerou necessária a 

ampliação do RDC como instrumento dos procedimentos das Contratações Públicas para o 

combate ao vírus COVID-19 e os efeitos nocivos para toda a sociedade como o isolamento social 

e as perdas de vidas no Brasil e no mundo. 

Assim, editou-se as Medidas Provisórias nos. 926/2020 e 961/2020 para que a legislação 

considerasse como excepcional o momento atual. Porém, após alguns meses das medidas 

impostas, observou-se que a flexibilização dos procedimentos de Contratação Pública por conta 

da pandemia foram desvirtuados por políticos em casos de corrupção. Tais situações, aliás, não 

são pontuais, visto que verificados em distintos Estados em regiões diferentes do Brasil. 

Desse modo, o presente artigo aborda comparações entre o regime diferenciado pela 

pandemia com aquele utilizado em situações normais, além de verificar, ainda que de forma inicial 

por ainda estar em curso, as medidas excepcionais impostas pela legislação brasileira. Assim 

sendo, pretende-se contribuir para avanços no tema e apresentar desafios e possibilidades sobre 

o assunto. 

 
Contratações Públicas 

 

 
Em geral, os consumidores106 buscam no mercado de consumo os produtos e serviços 

dos quais estão interessados. Cabe, pois, a cada um definir as formas de escolha que, por sua 

vez, deve ser realizada com a maior quantidade de informações possíveis mediante a condição do 

princípio da transparência107. No caso do Estado, ao representar interesse público, a legislação 

estabelece critérios ordenados para (i) identificar as necessidades, (ii) planejar soluções, (iii) 

minimizar riscos e (iv) escolher o melhor custo-benefício, quando houver necessidade de compra 

de produtos ou realização de serviços ou obras108 que caracterizam as Contratações Públicas, as 

quais possuem fases interna e externa. Nessa perspectiva, vê-se o planejamento como parte 

elementar do procedimento de Contratação Pública. 

Em relação às Contratações Públicas, Miguel Assis Raimundo, precisamente, assinala 

que se destinam “à prosssecução de políticas públicas concretas, de objectivos concretos, e pode 

por isso ser enquacionada enquanto mais um instrumento - ao lado das demais medidas 

administrativas - ao dispor dos governos”2. Tais considerações acima são complementadas por 

 

2 RAIMUNDO, Miguel Assis. A formação dos contratos públicos: uma concorrência ajustada ao interesse público. 1. 
ed. Lisboa: AAFDL, 2013. pp. 395. 
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Maria João Estorninho quando afirma que outras finalidades foram se somando às tradicionais 

(ex. comprar produto) “como instrumento de realização das mais variadas políticas públicas, 

nomeadamente ambientais e sociais”3. Conclui Maria João Estorninho, aliás, que o tema das 

Contratações Públicas “se assemelha a um ‘velho sótão’, terreno propício a descobertas 

inesperadas e onde, sob aparente quietude, tudo continua em desordem, não se compadecendo 

com meros momentos de ‘arejamento periódico”4. 

Nesse patamar, um planejamento eficiente e estratégico possui a capacidade de 

transformar o processo de Contratação Pública em objeto elementar para efetivação de políticas 

públicas. 

 
Contratações Públicas e RDC 

 
 

No que se refere às Contratações Públicas, cumpre ressaltar que nem sempre há 

possibilidade desse planejamento prévio e estratégico. Isso porque, por vezes, existem situações 

excepcionais que demandam medidas emergenciais e forma mais simplificada. Nesse contexto, 

criou-se o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC),criado pela Lei Federal nº. 

12.462/20115, inicialmente para adequar os modelos de Licitação e Contratos Públicos para o 

contexto da Copa de Confederações FIFA 2013, Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e obras de infraestrutura do Programa de Aceleração de 

Crescimento (PAC). 

Dentre as principais inovações em relação ao modelo mais clássico de Licitações e 

Contratos, o RDC aponta: “(i) a inversão das fases de habilitação e julgamento das propostas, que 

já era uma realidade no âmbito das contratações públicas no Brasil, mas que, no RDC, passa a 

ser a regra, e não mais a exceção, (ii) a expressa permissão ao sigilo do orçamento prévio da 

Administração para contratação do objeto - a fim de que, sem a presença de preços máximos no 

Edital das licitações, sejam alcançadas melhores propostas, (iii) novos critérios de julgamento, 

dentre estes o ‘melhor conteúdo artístico’ e o ‘maior retorno econômico’, e, ainda, (iv) a 

possibilidade de contratação de mais de uma empresa para execução de um mesmo objeto, a fim 

de que se maximize a eficiência da prestação ao Estado, com a criação de um ambiente 

competitivo intracontratual”6. 

Do ponto de vista das Contratações Públicas Sustentáveis, a norma excepcional indica 

que “as licitações e contratações realizadas em conformidade com o RDC deverão observar os 

 
 

3 ESTORNINHO, Maria João. Direito Europeu dos Contratos Públicos. 1. ed. Almedina, Coimbra, 2006. pp. 7-8. pp. 
48-53. ESTORNINHO, Maria João. Green Public Procurement. Por uma Contratação Pública Sustentável. Texto que 
serviu de base à aula do Curso de Pós-Graduação sobre Direito dos Contratos Públicos em tempos de crise, do ICJP 
da FDL, subordinada ao tema Green Public Procurement. ed. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico Políticas. 
Faculdade de Direito de Lisboa., 2012. Disponivel em: https://www.icjp.pt/sites/default/files/media/texto_profa_mje.pdf. 
Acesso em: 22 maio 2020. p. 03. 
4 ESTORNINHO, Maria João. Requiem pelo contrato administrativo. 1. ed. Coimbra: Almedina, 2003. pp. 14. 
5  Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm. Acesso em: 22 maio 2020. 
6 SERTORI, Fábio; PIRES, Marília. Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Ribeirão Preto: Portal Migalhas. 
Publicado em 05 ago. 2011, 2011. Disponivel em: https://www.migalhas.com.br/depeso/204627/regime-diferenciado- 
de-contratacoes-publicas. Acesso em: 22 maio 2020. p. 02. 

http://www.icjp.pt/sites/default/files/media/texto_profa_mje.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm
http://www.migalhas.com.br/depeso/204627/regime-diferenciado-
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princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional 

sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo” (art. 3º - Lei 

Federal nº. 12.462/2011)7, ou seja, impõe acertadamente o caráter da obrigatoriedade aos pleitos. 

Ocorre que, o legislador peca pelo excesso de termos imprecisos em outros dispositivos 

do Regime Diferenciado de Contratação Pública , quando estabelece que “na contratação das 

obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável 

vinculada ao desempenho da contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de 

sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos no instrumento convocatório e no 

contrato” (art. 10 - Lei Federal nº. 12.462/2011)8 e quando dispõe que “na fase de habilitação das 

licitações realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-á,  no  que  couber,  o  disposto 

nos arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o seguinte: (...); II - poderão 

ser exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental, na forma da legislação aplicável” (art. 10 - 

Lei Federal nº. 12.462/2011)9. 

Verifica-se, nesses termos, espaços para avanços das Contratações Públicas 

Sustentáveis brasileiras, mas termos vagos e facultativos tornam-se obstáculos para maior 

segurança aos tomadores de decisão de inclusão dos componentes ambientais. 

 
Contratações Públicas no contexto COVID-19 

 

Em 2020, o mundo foi confrontado com a pandemia do vírus COVID-19 (Coronavírus), 

onde em distintos locais pelo mundo pessoas foram obrigadas ao isolamento social e a 

quarentena para evitar propagação e contaminação. A situação causou crise econômica, 

incertezas sobre o cumprimento das obrigações ambientais10 e teve impacto direto no cotidiano 

que, se por um lado poderia ser vista com um desafio, por outro, se demonstra uma grande 

oportunidade para rever comportamentos em prol de um desenvolvimento mais sustentável11. 

A saída para a crise em curto espaço de tempo foi o isolamento social, que consiste na 

manutenção das pessoas em casa e paralisação de serviços não essenciais, além de quarentena 

 

7 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm. Acesso em: 22 maio 2020. 
8 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm. Acesso em: 22 maio 2020. 
9 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm. Acesso em: 22 maio 2020. 
10 “A questão que se coloca, objetivamente, é a seguinte: diante de uma calamidade pública reconhecida oficialmente, 
é possível exigir o cumprimento de obrigações ambientais como se nada tivesse acontecido? A própria 
responsabilidade civil ambiental ilimitada, sem dúvida, será questionada. Do ponto de vista econômico, a Covid-19 
promete estragos de grande monta que, aliás, já estão ocorrendo”. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito. Para não 
dizer que não falei da COVID-19. GEN Jurídico, Publicado em 08 abr. 2020. Disponível em 
http://genjuridico.com.br/2020/04/08/covid-19-calamidade-publica/. Acesso em 22 maio 2020. 
11 “Se a crise resultará em um ‘ressurgimento da pólis’, como Ulrick Beck trata em seu ‘A metamorfose do mundo’ ou 
no reconhecimento dos ‘pequenos pelotões’ de Edmund Burke, a demandar o cuidado com os mais próximos, com a 
família, os vizinhos, os amigos, e assim, indiretamente resultar num cuidado de todos com todos e num movimento de 
cooperação e numa ética de responsabilidade, de uns com os outros, não se sabe. Mas uma coisa é certa, 
propositalmente ou não, justificadamente ou não, estamos vivendo um grande experimento social em que um risco ou 
uma ameaça de dano impõe medidas severas de restrição aos direitos humanos mais básicos, medidas estas que 
têm sido aplaudidas mundo afora. O que virá daí, veremos, mas o momento atual é um marco histórico na forma  
como vemos e entendemos o risco e talvez também na forma como se compreende e faz política global”. PEREIRA, 
Luciana Vianna. A sociedade de risco, terrorismo e o corona vírus. Portal de Direito Ambiental. Disponível 
https://direitoambiental.com/a-sociedade-de-risco-terrorismo-e-o-corona-virus/. Acesso em: 22 maio 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm
http://genjuridico.com.br/2020/04/08/covid-19-calamidade-publica/
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para aqueles que tiveram contato com infectado pelo vírus COVID-19 ou esteve em locais com 

grande proliferação da doença. 

No entanto, a longo prazo, uma das saídas para a crise provocada pela pandemia do vírus 

COVID-19, é pela sustentabilidade. Essa constatação, aliás, foi disposta pelo editorial do Financial 

Times12 e por Antônio Guterres, atual Secretário-Geral das Nações Unidas, que avalia  este 

cenário como “uma oportunidade para construir economias e sociedades mais sustentáveis e 

inclusivas - um mundo mais resiliente e próspero” e, nessa medida, propõe13: 

(i) impulsionar novos empregos e negócios por meio de uma transição limpa e verde 
com investimentos para acelerar a descarbonização de todos os aspectos de nossa 
economia; (ii) atrelar o investimento do Poder Público com os recursos públicos para 
criação de empregos verdes e crescimento sustentável e inclusivo; (iii) mecanismos 
fiscais para “mudar as economias de cinza para verde, tornando as sociedades e as 
pessoas mais resilientes por meio de uma transição justa para todos e que não deixa 
ninguém para trás”; (iv) encerramento de subsídios para combustíveis fósseis e 
crescimento do investimento em projetos sustentáveis em prol da proteção ambiental e 
do clima; (v) sistema financeiro global deve levar em consideração os riscos e 
oportunidades relacionados ao clima, ou seja, “os investidores não podem continuar 
ignorando o preço que nosso planeta paga por um crescimento insustentável” e (vi) 
cooperação internacional para combate das emergências climáticas, ambientais e à 
crise econômica provocada pela pandemia da COVID-19, na medida em que “como o 
coronavírus, os gases de efeito estufa não respeitam limites”. 

 

Nesses termos, vincula-se as proposições de António Guterres com as Contratações 

Públicas Sustentáveis14, visto que as questões estão correlacionadas com o combate às 

alterações climáticas, defesa do meio ambinte e efetivação dos instrumentos do desenvolvimento 

sustentável. 

Nessa medida, em paralelo à pandemia do COVID-19que causou transtornos 

inimagináveis e de grandes proporções globais, as pessoas estão também sendo alertadas há 

anos sobre problemas relacionados com as alterações climáticas, as quais podem ter 

consequências maiores a longo prazo do que a atual situação15. Além disso, é bem verdade que 

as potenciais reduções de emissões de Gases de Efeito Estufa pela circunstância pontual e 

extraordinária da pandemia16 podem não ter consequências expressivas nas transformações 

elementares para as metas climáticas dispostas no Acordo de Paris, mas, noutra via, nota-se que 

12 FINANCIAL TIMES. The virus fight opens up a climate opportunity. Governments should launch new policies to 
promote a green economic recovery. Financial Times. Publicado em 15 mai. 2020. Disponível em 
https://www.ft.com/content/eb683e52-95d0-11ea-abcd-371e24b679ed. Acesso em 21 mai. 2020. 
13 GUTERRES, António. A Time to Save the Sick and Rescue the Planet with closer cooperation among nations, the 
head of the United Nations argues, we could stop a pandemic faster and slow climate change. New York Times. 
Publicada em 28 abr. 2020. Disponível em https://www.nytimes.com/2020/04/28/opinion/coronavirus-climate-antonio- 
guterres.html. Acesso em 22 maio 2020. 
14 “O período do coronavírus será um laboratório das contratações públicas: ao lidar com situação excepcional, será 
possível avaliar de que modo os gestores públicos lidam com a inexistência de amarras tão grandes às contratações 
públicas. E os resultados das contratações, no período, poderão orientar o legislador em reformas. O prognóstico está 
feito. Caberá ao diagnóstico futuro nos dizer se nossos dogmas fazem sentido. MENDES, Renato. Coronavírus e o 
laboratório das contratações públicas”. JOTA, Publicado em 16 abr. 2020. Disponível em https://www.jota.info/opiniao- 
e-analise/colunas/reg/coronavirus-e-o-laboratorio-das-contratacoes-publicas-16042020. Acesso em 22 maio 2020. 
15 “(...). a crise das alterações climáticas é muito lenta. Para ser mais preciso, é uma crise muito rápida da perspectiva 
das épocas geológicas, mas muito lenta do ponto de vista dos nossos acontecimentos diários e do calendário político. 
Se a crise das alterações climáticas culminasse num único acontecimento dentro de um ano, a humanidade 
certamente organizaria para a impedir ou adaptar-se. Mas as alterações climáticas em curso desenrolar-se-ão ao 
longo de décadas, e não meses. (...). As alterações graduais, de ano para ano, poderão ser muito lentas para 
provocar medidas políticas de grande escala, mas os seus efeitos cumulativos poderão revelar-se devastadores; ou 
então despertaremos para a realidade quando já for tarde demais para mudar decisivamente de rumo”. SACHS, 
Jeffrey. A Era do Desenvolvimento Sustentável. 1. ed. Columbia: Actual, 2017. p. 417-472. 
16 Disponível em http://blogs.correiobraziliense.com.br/4elementos/2020/03/31/isolamento-reduz-poluicao-do-ar-na- 
europa-mostra-imagem-de-satelite. Acesso em: 22 maio 2020. 

http://www.ft.com/content/eb683e52-95d0-11ea-abcd-371e24b679ed
http://www.nytimes.com/2020/04/28/opinion/coronavirus-climate-antonio-
http://www.jota.info/opiniao-
http://blogs.correiobraziliense.com.br/4elementos/2020/03/31/isolamento-reduz-poluicao-do-ar-na-
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em poucos meses já foi possível observar a redução de emissões de Gases de Efeito Estufa, além 

da transição para hábitos mais sustentáveis como redução no deslocamento e uso dos meios 

virtuais para reuniões, trabalhos e estudos. 

Há, portanto, caminhos para uma saída da crise através do desenvolvimento sustentável. 

Esta constatação já tem sido planejada pelo bloco europeu numa espécie de European Green 

Deal17. Nesse sentido, parlamentares europeus propuseram um pacote de recuperação e 

reconstrução que deveria ter em seu núcleo o European Green Deal e a transformação digital, a 

fim de impulsionar a economia. 

Tais constatações europeias estão alinhadas com preocupações globais18 de que as 

alterações climáticas são tão sérias quanto os problemas ocasionados pelo Coronavírus. De 

acordo com a pesquisa acima descrita da Ipsos MORI, a maioria das pessoas pesquisadas 

considera que as Mudanças Climáticas são tão sérias quanto a crise da COVID-19, o que no 

Brasil, por exemplo, chegou-se ao número de 71% dos entrevistados, ou seja, sete em cada dez 

brasileiros concordam com tais comparações. 

Nessa linha, sobre a pandemia de 2020, Gabriel Wedy conclui no mesmo sentido de 

oportunidade de (re)visão de medidas econômicas e sociais para obstaculizarem (ou ao menos 

diminuírem) cenários de crise, conforme transcrito abaixo19: 

Enquanto à Covid 19 se espalhar, derrubando a economia mundial, mais pessoas 
sofrerão e morrerão. Os pobres e os vulneráveis sofrerão mais, como sói acontecer em 
catástrofes, cada vez mais presentes na rotina da humanidade. Não há razão para 
pensar que os governos estejam preparados para agir precautoriamente, gerindo 
riscos, para prevenir os efeitos sociais desses desastres. (...). No mesmo sentido, cabe 
ao povo brasileiro reivindicar a implantação de planos governamentais, preventivos, 
precautórios e emergenciais, contra as crises econômicas e sociais (notadamente para 
a preservação das vidas, dos empregos e das empresas) que estão por vir nesta era 
de instabilidade social, econômica, ambiental, climática e, especialmente, política. 

 
 

Os efeitos da pandemia ainda são incertos. É possível, porém, imaginar um cenário de 

instabilidade econômica e proliferação de conflitos e ações judiciais para rediscutir o que antes 

havia sido pactuado. Nesse sentido, Andreia Oliveira e Ivan Castanheiro20: 

(...) mudanças climáticas e suas influências nas questões de saúde pública, como no 
caso de contaminações coletivas por vírus já conhecidos, suas alterações genéticas, 
como no caso do novo coronavírus, e por aqueles que ainda deverão surgir, devem 
merecer de todos os operadores do direito especial atenção. Será um tema recorrente 
nas universidades, no Ministério Público e nos tribunais, quer sob a ótica da 
responsabilidade civil e criminal, quer sob a ótica da improbidade administrativa por 
omissão das autoridades competentes, gerando repercussões em muitos ramos do 
direito. 

 
 
 
 

 
17 Disponível em https://www.climatechangenews.com/2020/04/09/european-green-deal-must-central-resilient- 
recovery-covid-19/. Acesso 22 maio 2020. 
18 MCMAHON, Jeff. Deforestation and Climate Change Could Unleash A Mind-Boggling Number Of Coronaviruses. 
Publicado em 01 abr. 2020. Forbes, 2020. Disponível em https://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2020/04/01/there- 
are-30000-more-coronaviruses-environmental-disasters-are-bringing-them-to-your-door/#2a726e6d9e85. Acesso em 
21 maio 2020. 
19 WEDY, Gabriel. Pandemia, horror e discriminação - os piores erros do passado. Publicado em 11 abr. 2020. São 
Paulo: Portal Consultor Jurídico, 2020. 
20 OLIVEIRA, Andreia Mara de; CASTANHEIRO, Ivan Carneiro. Coronavírus e Mudanças Climáticas: Conexões e 
Responsabilidades. Publicado em 05 abr. 2020. São Paulo: Portal Consultor Jurídico, 2020. 

http://www.climatechangenews.com/2020/04/09/european-green-deal-must-central-resilient-
http://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2020/04/01/there-
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Advoga-se, pois, em concordância com os entendimentos acima dispostos sobre ser 

imprescindível o preparo de jurista para o momento em que a pandemia chegar ao fim. Diante 

dessas duas perspectivas, conclui-se que a saída da crise do Coronavírus é pelo desenvolvimento 

sustentável de (re)leitura do sistema jurídico e da economia tradicional, as quais se demonstraram 

ainda mais frágeis para o enfrentamento de um conflito endêmico e de proporções globais como a 

COVID-19. 

Porém, em contraponto com os planejamentos europeus apresentados, o Governo 

Federal brasileiro insiste em medidas a curto prazo e emergenciais sem a consideração de fatores 

ambientais e sustentáveis. No Brasil, decretou-se estado de calamidade pública (Decreto 

Legislativo nº. 06/2020)21, o que teve reflexos diretos nas Contratações Públicas. Como já 

indicado, flexibilou-se o Regime Diferenciado de Contratação (inicialmente para a Copa do Mundo 

FIFA 2014, Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 e obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento), para abarcar a situação de pandemia relacionada com a COVID-19. E, nesses 

termos, estabelece através da Medida Provisória 961/202022: 

Art. 1º. Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de 
todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos: I - a dispensa de licitação 
de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, até o limite de: a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, 
ainda, para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente; e b) para outros serviços e compras no valor 
de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, desde que não se refiram 
a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez; II - o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos 
pela Administração, desde que: a) represente condição indispensável para obter o bem 
ou assegurar a prestação do serviço; ou b) propicie significativa economia de recursos; 
e III - a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que 
trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para licitações e contratações de 
quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações. § 1º Na hipótese de que 
trata o inciso II do caput, a Administração deverá: I - prever a antecipação de 
pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicação direta; e II - exigir a 
devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto. 

E continua23: 

Art. 1º § 2º. Sem prejuízo do disposto no § 1º, a Administração poderá prever cautelas 
aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual, tais como: I - a comprovação da 
execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a antecipação do 
valor remanescente; II - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 
da Lei nº 8.666, de 1993, de até trinta por cento do valor do objeto; III - a emissão de 
título de crédito pelo contratado; IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer 
momento do transporte, por representante da Administração; e V - a exigência de 
certificação do produto ou do fornecedor. § 3º É vedado o pagamento antecipado pela 
Administração na hipótese de prestação de serviços com regime de dedicação 
exclusiva de mão de obra. 

 

Ocorre que, apesar de necessárias, as medidas adotadas pelo Governo Federal para 

conter os avanços da COVID-19 no Brasil e as ações apresentadas pela Medida Provisória nº. 

961/2020 de ampliação do Regime Diferenciado de Contratação são meramente paliativas para 

 
 
 

21 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm. Acesso em: 22 maio 2020. 
22 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv961.htm. Acesso em: 22 maio 
2020. 
23 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv961.htm. Acesso em: 22 maio 
2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv961.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv961.htm
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problemas de curto prazo e desconsideram, equivocadamente, a adoção de critérios de 

sustentabilidade. 

Assim sendo, o Governo Federal brasileiro perde oportunidade de disseminar questões 

sobre sustentabilidade nas Contratações Públicas e superar grandes desafios. Em contraponto, a 

sociedade no mundo inteiro tem respondido à crise da COVID-19 através de tecnologia e 

informação (ex. home office, ensino virtual à distância e conferências pela rede mundial de 

computadores), o que representou significativa diminuição da pegada ecológica global pela 

redução de deslocamentos (aéreos, terrestres e marítimos). 

Concordamos, nesse ponto, com as afirmações de Madeline Furtado e Monique Furtado 

que o momento da pandemia deve ser um marco para que os governantes possam, através de 

“corragem e assertividade”, nas expressões escolhidas pelas autoras, atuarem com eficiência 

gerencial, conforme se infere do trecho a seguir24: 

Para que haja eficiência e eficácia nesse momento será exigido um nível 
comportamento gerencial dos servidores ou “empreendedores públicos” que 
rotineiramente não é exigido numa situação de normalidade, onde se tem muito tempo 
para planejar, muito embora, não seja essa é a realidade de todos, mas, no momento 
de pandemia, a situação se agrava e será cobrando posicionamentos firmes e rápidos 
dose gestores para decidir sobre adquirir ou não por emergência, dispensar 
documentos relevantes nas licitações, antecipar pagamentos, e até mesmo contratar 
empresas consideradas inidôneas, o que sem dúvida exigirá coragem e assertividade. 
A coragem e assertividade para enfrentar os desafios são consubstanciadas pela 
capacitação, pelo conhecimento jurídico, administrativo, técnico, operacional e 
procedimental das aquisições o que sem dúvida traz a segurança necessária para 
enfrentá-los. É importante e necessário avocar toda a capacidade gerencial dos 
gestores para implementar medidas urgentes, tanto para lidar com o mercado 
desequilibrado economicamente e realizar as aquisições, quanto para administrar os 
contratos já existentes. 

 

Nessa medida, encontra-se a opção defendida nesse trabalho sobre as Contratações 

Públicas Sustentáveis, ou seja, que nas compras públicas e contratações de serviços e obras 

sejam consideradas as componentes da sustentabilidade (ambiental-econômico-social). Reforça- 

se, portanto, que a superação tanto da crise econômica da pandemia como das mudanças 

climáticas é de uma (re)visão urgente dos conceitos tradicionais de direito e economia para outro 

em consonância com o desenvolvimento sustentável. 

Além disso, cumpre destinar especial atenção com mecanismo de transparência e 

controle para que essas medidas excepcionais não sejam utilizadas para desvio de finalidade 

através de ações de corrupção pelos governantes. O alerta se torna relevante, na medida em que 

operações da Política Federal do Brasil investigam que em torno de R$ 1,48 bilhão destinados ao 

combate à COVID-19 estão sendo desviados do fim a que se destina em distintos Estados 

brasileiros (ex. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Amapá, Roraima, Pará, Maranhão, Acre e 

Rondônia)25. 

 
24 FURTADO, Madeline Rocha; FURTADO, Monique Rocha. Reflexões sobre os avanços e desafios na legislação 
trazidos pela COVID-19. Observatório da Nova Lei de Licitações. Disponível em 
http://www.novaleilicitacao.com.br/2020/05/12/reflexoes-sobre-os-avancos-e-desafios-na-legislacao-trazidos-pela- 
covid-19/. Acesso em 22 maio 2020. 
25 PEIXOTO, Guilherme. Estado de Minas. Publicado 11 jun. 2020. Disponível 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/11/interna_politica,1155732/corrupcao-ataca-r-1-48-bilhao- 
destinados-ao-combate-a-covid-19.shtml. Acesso em 29 jun. 2020. 

http://www.novaleilicitacao.com.br/2020/05/12/reflexoes-sobre-os-avancos-e-desafios-na-legislacao-trazidos-pela-
http://www.novaleilicitacao.com.br/2020/05/12/reflexoes-sobre-os-avancos-e-desafios-na-legislacao-trazidos-pela-
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/11/interna_politica%2C1155732/corrupcao-ataca-r-1-48-bilhao-
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No contexto de crise surgem grandes oportunidades e, diante disso, a pandemia pelo 

COVID-19 deve produzir uma intensa e expressiva transformação nas Contratações Públicas e, 

certamente, o caminho alinhado com os preceitos do novo milênio estão voltados para o 

desenvolvimento sustentável, que deve ter como norte também a transparência e o respeito aos 

interesses públicos. 

 
Conclusão 

 

Os efeitos completos da pandemia da COVID-19 nas Contratações Públicas ainda não 

são mensuráveis, na medida que está em curso. Ocorre, porém, já ser possível verificar que o 

sistema prescinde de medidas mais eficazes para suportar condições adversas e excepcionais. 

Nesses termos, o trabalho percorreu tanto os conceitos basilares sobre Contratação 

Pública, pressupostos da compreensão do tema em geral e indicou as ações previstas pelo 

Regime Diferenciado de Contratação - RDC -, a qual foi inicialmente pensada para a para a Copa 

das Confederações FIFA 2013, Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos de 2016 e obras de infraestrutura do Programa de Aceleração de Crescimento 

(PAC). 

Após tais premissas, ingressou-se na questão da pandemia COVID-19 e as interconexões 

com as Contratações Públicas. No cenário excepcional, considerou-se necessária a ampliação do 

RDC para que o Poder Público possa comprar produtos e/ou contratar serviços para mitigação 

dos efeitos negativos da situação emergencial e excepcional. A questão se torna ampliada pela 

deflagração de casos de corrupção por investigações policiais em que a compra de respiradores, 

por exemplo, estão sendo superfaturados por governantes e, assim sendo, demanda atenção e 

transparência dos procedimentos das Contratações Públicas. 

A legislação do RDC, que foi ampliada ao momento, possui conceitos abertos e prescinde 

de maior precisão para o controle e impedimento de ações de corrupções e desvios de finalidade 

com dinheiro público. Por outro lado, como ponto positivo, dispõe sobre a “saída verde”, ou seja, 

sobre a sustentabildiade como componente das Contratações Públicas Emergenciais. 

O pós-pandemia COVID-19, mesmo que ainda incerto e longínquo, deve refletir uma 

mudança de postura e paradigmas em diversos setores como nas Contratações Públicas. 
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CAPÍTULO 18 

COVID-19: A RESPONSABILIDADE PLENA DA GUARDA COMPARTILHADA NA VIGÊNCIA 

DO SURTO MUNDIAL DO VÍRUS 

COVID-19: SHARED GUARD'S FULL RESPONSIBILITY IN THE FORCE OF THE WORLD VIRUS OUTBREAK 
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RESUMO: O presente artigo, tem como problematização: Como flexibilizar a convivência familiar 
compartilhada em tempos de covid-19? Para a eficácia desta pesquisa, objetivou-se analisar a 
concretude da guarda compartilhada, frente à atual pandemia; delinear os principais aspectos 
relacionados ao vírus; traçar hipóteses viáveis no cumprimento da relação jurídica; e inferir sobre 
a necessidade da ressignificação, diante de delimitadas ocasiões. Para melhor análise, foram 
utilizadas estratégias metodológicas e bibliográficas, mediante leis, autores de renome, doutrinas, 
jurisprudências, princípios e artigos científicos do meio jurídico. Ademais, apesar da lei que versa 
sobre a guarda compartilhada ser omissa quanto a ocasiões anormais, como em surtos 
pandêmicos, é relevante salientar que os Juízes já estão começando a se manifestar quanto a 
esta problemática, e, portanto, para encontrar uma solução eficaz, os pais devem acima de tudo 
priorizar o acordo consensual extrajudicial e evitar o Poder Judiciário. 
Palavras-chave: Direitos. Família. Pandemia. Lei. 

 
ABSTRACT: The present article, has as problematization: How to make the family coexistence 
shared in times of covid-19 more flexible? For the effectiveness of this research, the objective was 
to analyze the concreteness of shared custody, in the face of the current pandemic; outline the 
main aspects related to the virus; outline viable hypotheses in the fulfillment of the legal 
relationship; and infer about the need for reframing, in the face of limited occasions. For better 
analysis, methodological and bibliographic strategies were used, through laws, renowned authors, 
doctrines, jurisprudence, principles and scientific articles from the legal environment. Furthermore, 
although the law on shared custody is silent on abnormal occasions, such as pandemic outbreaks, 
it is important to note that the Judges are already starting to speak out on this issue, and therefore, 
to find an effective solution, parents must first of all prioritize consensual out-of-court settlement 
and avoid the judiciary. 
Keywords: Rights. Family. Pandemic. Law. 

 
1 INTRODUÇÃO 

Mazela da hodierna conjuntura social do país, a disseminação da covid-19 vem 

transformando os hábitos dos cidadãos, diante do isolamento social, cientificamente conhecido por 

quarentena, e desestruturando as relações jurídicas e sociais, principalmente no âmbito do Direito 

de Família. Como exemplo dessa situação está a guarda compartilhada, que se apresenta 

completamente afetada pela atual pandemia. 

Em vista da ausência de disposição expressa no ordenamento jurídico quanto ao referido 

assunto, é necessário a investigação do caso concreto e das hipóteses viáveis para sua 

resolução, fazendo-se mister a adequação do Direito a esta conjuntura social. Assim, soluções 

podem ser encontradas para atender aos inúmeros litígios desta espécie no Direito de Família. 

1Acadêmico do Bloco V do Curso de Bacharelado em Direito na Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. 
2 Acadêmica do Bloco V do Curso de Bacharelado em Direito na Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. Graduada 
em Administração pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. 
3 Acadêmica do Bloco V do Curso de Bacharelado em Direito na Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. 
4 Graduada em Bacharelado em Direito pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Pós-graduada em Direito 
Processual Civil pela Universidade Anhanguera-SC. 
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É perceptível o óbice entre os pais quanto ao cumprimento do art. 1583, § 2º, do Código 

Civil, com a seguinte determinação: “Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos 

deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos”. 

Entretanto, com as novas regras de isolamento social, interpostas pelos municípios, 

origina-se o obstáculo de efetividade do dispositivo legal acima e de proteção da saúde do filho, 

visto que, no trajeto para a casa de algum dos genitores, é possível a contaminação pelo vírus 

covid-19. 

Com a atual pandemia, muitos setores e segmentos do mercado consumidor e dos mais 

diversos âmbitos tiveram suas atividades suspensas, exceto aquelas consideradas essenciais. 

Logo, esse entrave coloca em alerta o integral desempenho da guarda conjunta, surgindo a 

seguinte problemática: Como flexibilizar a convivência familiar compartilhada em tempos de covid- 

19? 

Para a eficácia desta pesquisa, objetivou-se analisar a concretude da guarda 

compartilhada, frente à pandemia vivida atualmente; delinear os aspectos principais relacionados 

ao vírus; traçar hipóteses viáveis no cumprimento da relação jurídica; e inferir sobre a necessidade 

da ressignificação, diante de delimitadas ocasiões. 

Para melhor análise, foram usadas estratégias metodológicas e bibliográficas, mediante 

leis, autores de renome, doutrinas, jurisprudências, princípios e artigos científicos do meio jurídico. 

Buscou-se construir um alicerce para fundamentação confiável e legítima do diagnóstico da 

temática e da finalidade precípua de demonstração de opções viáveis para a solução da 

problemática, através de uma pesquisa qualitativa e exploratória. 

Além disso, foi exposta a relevância da adoção de modalidades alternativas na resolução 

de conflitos, sem a interferência do Poder Judiciário, tendo em vista a lentidão de um processo em 

situações de contexto real normal, e agravando-se no período excepcional de pandemia 

vivenciada. 

A relevância desta pesquisa consiste em fomentar a discussão entre os profissionais 

jurídicos e a sociedade, quanto à vigente demanda, possibilitando maiores informações e 

resoluções eficientes ao caso proposto e à realidade de disseminação comunitária da covid-19. 

 
2 DELINEAMENTO DO VÍRUS COVID-19 

 

Atualmente, devido à Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19), causada pela Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2), milhares de países estão passando por uma situação 

complicada e excepcional. Por isso, inúmeras medidas tiveram que ser tomadas, para que a 

transmissão da doença fosse diminuída, até a descoberta de uma vacina eficaz na destruição do 

vírus. O Brasil, por exemplo, vem sendo um dos países mais afetados pela doença. 

As agências e organizações de saúde propuseram, como medida inicial de contenção, o 

isolamento social, no qual a população deve se manter em casa, durante um período de tempo, 
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sem participar de atividades sociais em grupo. Excetuam-se aquelas pessoas que trabalham em 

serviços essenciais, principalmente na área da saúde, sendo liberadas somente para trabalhar. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informa que a letalidade do vírus é baixa, no 

entanto, a sua proliferação tem níveis altos de contaminação, sendo o sistema de saúde escasso 

para arcar com tamanha demanda de infectados. Afirma também que, cerca de 80% dos 

contaminados, são assintomáticos, ou seja, não apresentam sintomas, o que viabiliza mais ainda 

o contágio em índices extremos. É importante frisar que os sintomas da doença se assemelham 

ao de um resfriado comum, mas podem progredir para casos mais graves, como dificuldade 

respiratória e comprometimento de outros órgãos do corpo. 

Para melhor enfrentamento da pandemia, foi sancionada, promulgada e publicada a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de saúde pública de importância 

internacional, decorrentes do coronavírus. Dentre tais medidas, destacam-se: o isolamento social, 

a quarentena e as restrições de locomoção intermunicipais e interestaduais. Ademais, os 

municípios e estados, como o Distrito Federal, possuem autonomia para legislar sobre o assunto 

neste período, de acordo com a singularidade de sua região. 

Em decorrência desse levantamento, é notório que a locomoção do descendente entre as 

residências dos ascendentes pode pôr em risco a sua saúde e bem-estar. Recomenda-se, então, 

a fixação da criança ou adolescente em uma das residências dos pais, preferencialmente aquela 

que melhor resguarde sua saúde, segurança e viabilidade de continuação da sua rotina, como o 

acesso online às aulas escolares. Isso não exime das demais responsabilidades o genitor que não 

estiver presencialmente com o filho, podendo preencher a lacuna de outra maneira, como através 

do vínculo financeiro e afetivo, entrando em contato por meio das plataformas digitais. 

Todavia, é provável o não consentimento entre os ex-cônjuges, com o surgimento de 

consequências diretas e indiretas sobre a nova concepção de prevenção da doença. Isso impõe a 

possibilidade de alienação parental e o não cumprimento das obrigações financeiras, como 

prestação alimentícia, e vínculos afetivos de um dos genitores para com o filho, sendo 

esclarecedor conhecer todas as propostas eficientes na materialização do dever da guarda 

compartilhada. 

 
3 HIPÓTESES VIÁVEIS NO CUMPRIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA 

ENTRE PAIS E FILHOS – GUARDA COMPARTILHADA 

 
A Carta Magna do Brasil dispõe, em seu art. 227, que o convívio familiar é um direito 

fundamental da criança e do adolescente. Contudo, devido à elaboração de medidas de restrições 

sanitárias, decorrentes da covid-19, a realização das obrigações pertinentes à guarda ficou 

prejudicada e carente de novas medidas. Em virtude do isolamento social, popularmente chamado 

de quarentena, torna-se complicada a presença de ambos os pais junto ao filho, diante do 

cotidiano totalmente desconstruído pela doença mundial. 
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Por conta do momento adverso, as decisões judiciais ou os acordos realizados entre os 

genitores devem receber maior volatilidade e aceitação do magistrado, sendo imprescindível a 

obediência do Princípio do Melhor Interesse, em que o filho pode decidir o que for mais vantajoso, 

podendo escolher entre ficar com a mãe ou com o pai. 

Em vista disso, de acordo com Alexandre Borzani (2020), citando o entendimento do 

Magistrado Roberto Arriada Lorea (2020), da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, o qual afirma 

que a melhor maneira de lidar com essa complicada situação é através dos pais conversando 

francamente e expressando suas preocupações de forma transparente e honesta, em prol do bem 

estar dos filhos. Para ele, a prioridade nesse momento é fazer tudo que estiver ao alcance dos 

pais, para evitar que seus filhos sejam expostos ao vírus. 

Com a análise do art. 227, da Constituição Federal, ao passo que a norma jurídica 

assegura a convivência familiar como direito essencial do filho e dever de desempenho igualitário 

do direito entre ambos os genitores, a lei também determina outras obrigações aos pais, dentre 

elas a garantia de absoluta prioridade ao direito à saúde do descendente. Logo, para que ambos 

os direitos sejam respeitados e realizados da melhor maneira, é essencial a existência de acordos 

consensuais entre os pais, para que se adaptem à nova circunstância e cumpram com sua 

obrigação como genitor. 

Primeiramente, para a tomada de decisão da guarda compartilhada diante da pandemia 

do coronavírus, é fundamental observar alguns fatores, tais como: o estado de saúde do filho, o 

ambiente de trabalho dos pais e familiares que habitam na mesma residência e a compatibilidade 

do local de moradia de ambos os genitores. 

O primeiro coeficiente foi justamente usado como motivação pelo Desembargador José 

Rubens Queiroz Gomes (2020), da 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, que impediu, pelo prazo de quinze dias, um homem, que havia viajado à Colômbia, de 

visitar sua filha. A criança detinha problemas respiratórios e o contato entre pai e filha seria 

arriscado, visto que o país colombiano já havia confirmado casos da doença transmitida pela 

covid-19 (ANGELO, 2020). 

A segunda variável diz respeito à profissão dos genitores e familiares, que fundamentou o 

entendimento do Magistrado da 2ª Vara de Família e Sucessões de Presidente Prudente (SP), 

Eduardo Gesse (2020). Em sua decisão, o mesmo proibiu um pai de visitar a filha, pois era piloto 

de avião e teve contato com inúmeras pessoas, estando propenso a contrair o vírus e transmitir 

para a criança (ANGELO, 2020). 

Pode-se citar também, como exemplo, os profissionais de saúde e funcionários 

administrativos do referido setor, que também podem ser vetor de contaminação para os 

descendentes. Vale lembrar que a situação é extensiva aos familiares que moram na mesma 

residência, como os irmãos maiores de idade que trabalham, a madrasta, o padrasto, dentre 

outros. 

Conrado Paulino da Rosa (2020), advogado e primeiro vice-presidente da Comissão de 

Relações Acadêmicas do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), relata que, se um 
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dos genitores trabalhar no ramo de carreiras essenciais ou na área da saúde, a continuação do 

convívio poderá representar um fator de contaminação. Desse modo, não é recomendável o 

contato presencial com o filho, ressaltando que a distância física não significa o distanciamento 

afetivo por si só, sendo os meios virtuais instrumentos para o vínculo fraterno entre pais e filhos 

(IBDFAM, 2020). 

O terceiro e último aspecto a ser considerado é se os pais vivem no mesmo município. 

Caso não, o filho deve ficar no domicílio do genitor onde já se encontra, tendo em vista que há um 

risco de contaminação muito grande no deslocamento da criança ou adolescente de uma região 

para outra. 

Nesses casos, é mais adequado aos pais entrarem em acordo consensual e amigável, 

permitindo que o filho continue na mesma casa durante a quarentena, e, depois desse período, 

haverá a compensação dos dias com o genitor que não teve acesso direto ao filho. Destarte, é a 

solução mais apropriada, haja vista que as sentenças tendem a seguir esse raciocínio e se 

balizam no Princípio Base do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é o princípio do 

Melhor Interesse do Menor. 

É imprescindível a análise individual de cada caso de guarda compartilhada, e que seja 

conforme suas peculiaridades no âmbito familiar e na sociedade. Normalmente, a situação mais 

comum é que ambos os genitores se encontram em isolamento domiciliar, sem trabalhar ou 

exercendo sua profissão digitalmente, por meio do home office. Nestes casos, os pais não estão 

muito vulneráveis a adquirir o vírus, sendo possível o contato físico ou presencial com os filhos, 

desde que atenda as recomendações necessárias, como uso de máscara, álcool em gel e 

distanciamento razoável. Por obra disso, os acordos são necessários, a fim de que a criança ou 

adolescente possam passar um tempo com ambos os genitores, caso seja exequível. 

Para corroborar com as afirmações anteriormente expostas, é importante destacar o 

pensamento do advogado, mestre e doutorando Ricardo Calderón (2020) a respeito do tema. O 

mesmo entende que tanto o pai quanto a mãe devem agir com serenidade, equilíbrio e, acima de 

tudo, bom senso, devendo sempre buscar uma alternativa que seja respeitosa ao menor e que 

priorize o seu melhor interesse, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, para 

solucionar o conflito decorrente dos riscos da covid-19. 

Mesmo com as condições da pandemia sendo respeitadas, é comum que muitos pais não 

possibilitem que o outro faça uma visita ao filho ou até mesmo não permitam que sejam realizadas 

chamadas de áudio ou vídeo, configurando a alienação parental, presente no art. 2º da Lei nº 

12.318, de 2010. Esta visa à desqualificação feita por um dos genitores sobre o outro, no intento 

de dificultar o laço familiar deste com o filho, devendo a parte prejudicada demandar uma ação no 

Poder Judiciário. 

Nesse sentido, a psicanalista Giselle Groeninga (2020), diretora das Relações 

Interdisciplinares do IBDFAM, reitera que, em circunstâncias de crise e medo, litígios nas relações 

familiares tendem a aparecer. Segundo ela, como a alienação parental tem também 
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características inconscientes, que afloram ainda mais nessa atual situação, o alienador pode 

acreditar que, com seu comportamento, esteja protegendo a prole (IBDFAM, 2020). 

Conforme preconiza o Princípio da Proteção Integral, no art. 1º do ECA, e consoante ao 

que Maria Helena Diniz (2008, p. 537) afirma: 

O poder familiar pode ser definido como um conjunto de direito e obrigações, quanto à 
pessoa e bens do filho menor não emancipado, exercido, em igualdade de condições, 
por ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica 
lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do filho. 

 

Posto isto, mesmo na ocasião excepcional de covid-19, os pais não podem perder seus 

direitos de ter acesso ao filho, mas sempre preservando a saúde deste, visto a responsabilidade 

que é incumbida aos genitores pelo poder familiar. 

 
 

4 A PRIMORDIALIDADE DA RESSIGNIFICAÇÃO NO DIREITO EM OCASIÔES ATÍPICAS. 

 

A dissolução conjugal carrega em seu núcleo a condição dos filhos da relação, tentando 

promover a convivência plena destes com os ascendentes, a fim de não causar grandes efeitos 

negativos e carências afetivas quanto à presença e interesse dos pais pelos seus filhos. 

É essencial o diálogo para a preservação da saúde das crianças, por ser uma área 

diretamente afetada pela separação dos genitores. É indicado que não haja drásticas mudanças 

em suas rotinas, buscando evitar patologias psíquicas, como traumas, ansiedade e possível 

depressão. 

Em consonância com a Teoria Tridimensional de Miguel Reale (2002, p. 64), grande e 

tradicional doutrinador do Direito, o advento da norma é compreendido mediante o surgimento de 

um fato social que, ao ser valorado negativamente, será indispensável à determinação de uma 

nova lei para o controle e bem-estar da sociedade. A referida teoria está constituída por três 

elementos de ligação: fato, valor e norma, nesta sequência. 

Contudo, com o contexto de crise sanitária mundial, origina-se a imposição de novas 

concepções, modos e vertentes de solução dos conflitos. Desse modo, é renovado o sentido dos 

fatos, e a originalidade invade o meio jurídico, deixando de lado os formalismos para o alcance de 

uma decisão de mérito justa. A pirâmide hierárquica entre as leis e fontes secundárias é 

desarmada temporariamente, e a jurisprudência e a doutrina travam discussões e debates 

importantes, em prol da justiça em tempos de pandemia. 

O art. 1.632 do Código Civil estabelece que: “A separação judicial, o divórcio e a 

dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito, 

que aos primeiros cabe de terem em sua companhia os segundos”. Em outras palavras, o poder 

familiar continua o mesmo após a separação, sendo suspenso, destituído ou perdido quando um 

dos genitores estiver atuando de forma negligente e inadequada com o filho, devendo o ato ser 

realizado pela via judicial. 
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Após o divórcio, geralmente a incumbência dos pais frente ao filho se resume na guarda 

compartilhada, desde o advento da Lei nº 13.058/2014, que versa sobre a guarda compartilhada e 

sua aplicação, alterando-a como regra. Conforme delimita o art. 1.584, § 2º do Código Civil: 

§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 
encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a 
guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não 
deseja a guarda do menor. (BRASIL, 2014) 

 

O referido instituto determina que as responsabilidades devem ser divididas de maneira 

conjunta e igualitária entre os pais, podendo o filho continuar a morar em uma única casa. O lar 

escolhido pode ser aquele mais propício para atender as suas necessidades, até porque a 

constante locomoção de uma casa para outra seria muito prejudicial para o desenvolvimento 

intelectual do envolvido, que teria que se adequar a dois lares diferentes e a duas realidades 

distintas. 

De acordo com Paulo Nader (2014), a omissão da lei aciona os meios disponíveis à 

integração, conseguindo solucionar questões por mais inéditas e imprevisíveis que sejam. É 

importante o uso da ponderação e do diálogo das fontes, técnica contemporânea que introduz a 

complementação e harmonia das normas e demais fontes, em consonância com os preceitos 

constitucionais, havendo uma interpretação convergente entre elas. 

Nesse momento, é fundamental também a maturidade dos pais para a compreensão 

quanto às melhores ações a serem realizadas para a consecução dos interesses do filho, em vista 

que ambos têm os mesmos direitos e deveres quanto a ele e sempre deve prevalecer a qualidade 

de vida do menor. Do mesmo modo entende Pablo Stolze (2013, p. 606), o qual delimita que as 

vantagens desse tipo de guarda são bem maiores, com o resultado positivo na dimensão psíquica 

das crianças e dos adolescentes, que passam a sofrer menos com o dissabor do fim da relação de 

afeto que unia seus pais. 

Esse novo entendimento se origina pelo fato da guarda compartilhada ser mais benéfica 

ao menor, que pode ter a participação ativa de ambos os genitores em sua vida, preservando a 

convivência familiar do filho com os pais. Tal afirmação vai de encontro ao posicionamento de Ana 

Carolina Silveira Akel (2008, p. 104), que assegura ser a maior característica desse tipo de guarda 

a preservação dos laços que uniam os pais aos filhos, antes do término da sociedade conjugal, e 

uma tentativa de que as divergências entre os ascendentes não prejudiquem o relacionamento 

com seus filhos. 

 
5 CONCLUSÕES 

 

É incontestável que os filhos são demasiadamente acometidos com a cessação da 

relação matrimonial dos pais, sendo necessário ficar alerta acerca da vulnerabilidade que o menor 

pode estar submetido, em caso de alienação parental ou outras mazelas, causando prejuízos na 

mente deste indivíduo. 

Apesar da lei que versa sobre a guarda compartilhada não manifestar nada a respeito de 

como agir em ocasiões anormais, como em surtos pandêmicos, é relevante salientar que, para 
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encontrar uma solução eficaz, os pais devem acima de tudo priorizar o acordo consensual 

extrajudicial e evitar o Poder Judiciário. 

Deve-se considerar que, normalmente, os processos demoram, e em período excepcional 

como o vivenciado, com os servidores trabalhando de maneira digital e outros afastados 

temporariamente por pertencerem ao grupo de risco, a Justiça opera de maneira eletrônica e de 

forma reduzida. Assim, fica impossibilitada de fornecer uma solução célere e até mesmo 

satisfatória aos litigantes e ao filho. 

Em virtude do que fora exposto, buscar possibilidades extrajudiciais para a resolução do 

litígio é essencial, pois representa uma excelente ferramenta de resolução pacífica e harmoniosa 

em tempos comuns e, especialmente, em casos atípicos, como a pandemia de covid-19, cabendo 

aos pais a consciência e solidariedade, pois a transmissão do vírus ao filho pode ser fatal. 
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CAPÍTULO 19 

COVID-19: LICENÇA COMPULSÓRIA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

COVID- 19: COMPULSORY LICENSE IN PANDEMIC TIMES 
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Luiz Cláudio Oliveira Alves de Souza 3 

 

RESUMO: O presente artigo investiga os possíveis desdobramentos das “quebras de patentes” 
das indústrias farmacêuticas, no que tange a produção de medicamentos e vacina para o combate 
à COVID-19 perante a nova pandemia. O artigo analisa os impactos dos acordos de propriedade 
intelectual pautados no âmbito internacional, e como esse novo cenário que o coronavírus 
proporcionou para a sociedade pode promover a cooperação ou não entre Estados e da indústria 
farmacêutica. 
Palavras-chaves: Licença compulsória; COVID-19, Pandemia, Propriedade Intelectual. 

 
ABSTRACT: This article investigates the possible repercussions of “patent breaks” in the 
pharmaceutical industries in terms of medicine and vaccine production to combat COVID-19 in the 
face of the new pandemic. The article analyses the impacts of intellectual property agreements at 
the international level, and how this new scenario that the coronavirus has provided for society can 
promote cooperation or not between states and the pharmaceutical industry. 
Keywords: Compulsory license; COVID-19; Pandemic; Intellectual Property 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Sars-Cov-2, conhecido como o Novo Coronavirus, teve seus primeiros casos reportados 

em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. À época ela ainda 

não tinha sido identificada como uma nova cepa do vírus SARS, sendo diagnosticado como um 

tipo de pneumonia, até que o médico chinês Li Wenliang, alertou que os sintomas aparentavam 

ser de uma síndrome respiratória aguda grave ainda não identificada, acautelando a comunidade 

internacional. Em janeiro de 2020 a China, por meio do Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças da China, comunicou formalmente à Organização Mundial da Saúde (OMS) e aos 

demais Estados a existência de uma cepa do coronavírus. Com o aumento das mortes e surgindo 

casos em outros 23 países, a OMS declarou emergência de saúde pública global por surto de 

coronavírus, em 30 de janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 

como uma pandemia após os casos ultrapassarem 118 mil em todo o globo. 

Nesse panorama, a Organização Mundial da Saúde declarou medidas de proteção mais 

rígidas, como a quarentena e a indicação de lockdown, permitindo que apenas setores essenciais 
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permanecessem funcionando. Essas medidas, necessárias, causaram e ainda causam impactos 

sociais e econômicos para a população mundial. Trata-se de uma doença nova em um mundo 

globalizado, e que os danos para os países mais pobres são imensuráveis. 

Em vista disso, este artigo pretende indagar sobre a competição das indústrias 

farmacêuticas para a elaboração de remédios e vacinas no combate ao COVID-19 e a 

possibilidade de quebras de suas patentes. Compreende-se que o cenário atual exige colaboração 

e cooperação entre as nações. Os acordos sobre o Direito de Propriedade Intelectual visam tutelar 

as criações do intelecto humano, conferindo a essas um valor econômico. Não obstante, existe um 

oligopólio diferenciado na indústria farmacêutica, devido ao seu caráter de inovação e competição 

em pesquisas que atendem demandas particulares junto seu forte impacto social. Com isso em 

vista, a proposta desse artigo é analisar os possíveis desdobramentos da Resolução WHA73.1 da 

Organização Mundial de Saúde, a qual aponta a urgência da comunidade internacional em obter 

uma resposta para o combate à COVID-19, visto o massivo impacto do vírus nas instituições de 

saúde, na economia e principalmente na perda de milhares de vidas humanas. Para isso, a 

metodologia utilizada abarca-se de reportagens, artigos, tratados e outros documentos, que 

colaboram para construção da narrativa deste artigo. 

 
2 CORONAVÍRUS 

 

O coronavírus4 faz parte de uma gama de vírus conhecidas pela comunidade cientifica 

desde 1960, englobando HCoV-OC435, HCoV-HKU16, HCoV-229E7 e HCoV-NL638 que provocam 

afecções respiratórias leves (como o resfriado) e MERS-CoV9, SARS-CoV10 e o SARS-CoV-211 

 

4 Vírus da família Coronaviridae causam uma variedade de doenças no homem e nos animais, especialmente no trato 
respiratório. As partículas virais são esféricas, com cerca de 125 nm de diâmetro e revestidas por um envelope 
fosfolipídico. O genoma de RNA de fita simples e senso positivo contém entre 26 a 32 quilobases e está associado a 
proteínas, formando o nucleocapsídeo. As partículas apresentam projeções que emanam do envelope em forma de 
espículas, formadas por trímeros da proteína S (spike protein). Essas projeções geram um aspecto de coroa, daí a 
denominação coronavírus. A proteína S é responsável pela adesão do vírus nas células do hospedeiro e participa do 
processo de interiorização, no qual ocorre a fusão entre as membranas viral e da célula e a entrada do vírus no 
citoplasma (GRUBER, 2020). 
5Coronavírus humano OC43 (HCoV-OC43, Human coronavirus OC43) é um membro da espécie Betacoronavírus, que 
infecta humanos e bovinos (LIN, 2020). 
6 Coronavírus humano HKU1 (HCoV-HKU1, Human coronavirus HKU1) é uma espécie de coronavírus originário de 
ratos infectados (LIN, 2020). 
7 Coronavírus humano 229E (HCoV-229E, Human coronavirus 229E) é uma espécie de coronavírus que infecta 
humanos e morcegos (LIN, 2020). 
8 Coronavírus humano NL63 (HCoV-NL63, Human coronavirus NL63) é uma espécie de coronavírus que foi 
identificada no final de 2004 em uma criança de sete meses com bronquiolite nos Países Baixos (LIN, 2020). 
9 Middle East Respiratory Syndrome - Síndrome respiratória do Oriente Médio. O vírus MERS foi detectado pela 
primeira vez na Jordânia e na Arábia Saudita em 2012. Até o início de 2018, houve 2.220 casos confirmados de 
MERS e 790 mortes. A maioria ocorreu na Arábia Saudita, onde novos casos continuam a surgir. Também houve 
casos em países fora do Oriente Médio, inclusive França, Alemanha, Itália,  Tunísia  e Reino Unido,  em  pessoas  
que haviam viajado ou trabalhado no Oriente Médio. Um surto de MERS por coronavírus ocorreu  na Coreia  do Sul 
de maio a julho de 2015, depois que um sul-coreano retornou do Oriente Médio. Esse surto envolveu mais de 180 
casos e 36 mortes. A maioria dos casos de transmissão de pessoa para pessoa  ocorreu  em  ambientes  de  
cuidados de saúde. E também existem registros de casos em camelos e morcegos (LIN, 2020). 
10 Severe Acute Respiratory Syndrome - Síndrome respiratória aguda grave. Apareceu em 2002 na China. Espalhou- 
se pelo mundo em alguns meses, embora tenha sido rapidamente contida. SARS é um vírus transmitido por gotículas 
que penetram no ar quando alguém com a doença tosse, espirra ou fala. Nenhuma transmissão conhecida ocorreu 
desde 2004. 
11 O Sars-CoV-2, causador da atual pandemia de covid-19, a proteína S reconhece através de seu domínio ligante do 
receptor (RBD) o receptor ACE2 (enzima conversora de angiotensina 2) da célula. 
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que provocam síndromes respiratórias graves (surtos de pneumonia que podem ocasionar, 

eventualmente, o óbito). Acredita-se que o SARS-CoV-2 tenha sua origem em animais infectados 

por morcegos, os pangolins asiáticos à exemplo, que foram levados para o Mercado Atacadista de 

Frutos do Mar de Huanan, em um distrito de Jianghan, Wuhan, na província de Hubei, na China, e 

o contato com o animal infectado provocou a infecção da primeira pessoa. A comunidade científica 

ainda não tem um consenso sobre qual o primeiro animal que hospedou o vírus ou a origem exata 

da mutação, mas o fato da venda de animais como os pangolins e morcegos, considerados 

exóticos, colaboram para a proliferação de doenças12 (LIM et al, 2016, p.2; MAZZUOLI, 2020, p.2). 

Essa nova cepa recebeu o nome de COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) e atinge 

principalmente pessoas com mais de 60 anos e pessoas com doenças preexistentes como 

diabetes, cardiopatias, pneumáticas, neurológicas e renais, todavia não exclui a infecção em 

pessoas fora desses grupos. Seus principais sintomas incluem febre, tosse e falta de ar, além de 

fadiga, dores musculares ou corporais, dor de cabeça, perda de paladar e olfato, dor de garganta, 

coriza, náusea, diarréia e outros possíveis sintomas. A infecção pode ocorrer por meio do toque 

em alguma superfície que tenha o vírus ou de pessoa a pessoa através de gotículas expelidas no 

ar por meio de tosse e espirros da pessoa infectada (CDC, 2020; OMS, 2020; BRASIL, 2020). O 

protocolo de saúde atual abrange desde o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), 

como máscaras, face shield e álcool em gel 70% para higienizar as mãos, a proibição de 

aglomerações de pessoas, visto que uma grande parcela da população podem possuir o vírus e 

não apresentar sintomas, englobando o fechamento de comércio não essencial, das escolas e 

universidades, a quarentena de pelo menos 14 dias para aquelas pessoas que apresentam 

sintomas e em casos em que o indivíduo apresenta dificuldade para respirar a orientação é que 

procure uma unidade de atendimento de saúde. (BRASIL, 2020). 

Devido a rápida transmissão do vírus, uma das principais preocupações é com o sistema 

de saúde dos Estados e o risco das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) entrarem em colapso 

devido ao grande número de pacientes com dificuldade para respirar – além de outras doenças 

que necessitam da UTI- e da ausência de EPIs. Um caso emblemático é o da Itália, em que o seu 

sistema de saúde, tanto da rede pública quanto da rede privada, tiveram suas Unidades de 

Tratamento Intensivo lotadas e atingindo números alarmantes de mortes por dia. Outra 

preocupação envolve a busca por mecanismos de tratamento, como remédios e vacinas. A Covid-

19 ainda não possui nenhum remédio efetivo para a sua cura, o tratamento atual é através de 

antibióticos que fornecem um alento paliativo para os pacientes. Atualmente existem diversos 

estudos clínicos sobre o tratamento e pesquisas em desenvolvimento para uma vacina (BBC, 

2020; BRASIL, 2020). 

 
 
 
 
 
 

 

12 Após o surto da pandemia a China iniciou a implementação de medidas acerca do consumo e criação de animais 
silvestres (CNN, 2020). 
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3 PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

A Propriedade Intelectual (PI) é um ramo do Direito que visa garantir legalmente os 

direitos da atividade intelectual, garantindo ao indivíduo os direitos dos frutos de sua criatividade, 

“por meio de suas criações, trabalhos, produções intelectuais, talentos e habilidades” 

(BERMUDEZ, 2006, p. 27). De acordo com Roffe (2007), a propriedade intelectual possui duas 

ramificações: os direitos de autor e os de propriedade industrial. Os “direitos de autor se referem 

ao direito à propriedade intelectual propriamente dita, e os de propriedade industrial incluem os 

direitos de patentes, marcas, desenhos industriais e a proteção contra a concorrência desleal” 

(ROFFE, 2007, p. 13). 

Os direitos de propriedade intelectual são constituídos em tratados internacionais 

assinados no final do século XIX, tais como: a Convenção da União de Paris para a Proteção da 

Propriedade Industrial (CUP) de 1889, que estabeleceu os direitos de prioridade no que tange os 

pedidos de patentes, marca ou desenho industrial, em uma jurisdição possam fazer o mesmo 

pedido em outra (CUP, 1889), e a Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e 

Artísticas de 1886, que garantiu aos autores estrangeiros o Direito de Autoria – antigamente um 

autor poderia ter seus direitos protegidos em um país e livre em outros (CONVENÇÃO DE 

BERNA, 1886). O Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT, 1970) garante àqueles 

que solicitam a proteção internacional de suas invenções para diversos países e facilita o acesso 

do público sobre as informações técnicas das invenções (WIPO, 2020). O Protocolo de Madri 

(1989) é um tratado internacional que permite que o depósito e o registro de marcas sejam 

registradas em mais de 120 países, e torna o processo menos burocrático, visto que um único 

registro serve para todos os países (INPI, 2020). 

Seguindo esse raciocínio, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio TRIPS13, estabelece uma harmonização sobre os Direitos 

de Propriedade Intelectual para todos os Estados-membros que o ratificaram. Esse tratado 

incorpora a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), a 

Convenção de Berna, Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT) e o Tratado de 

Madri e aprofunda a harmonização de 31 normas que tange o reconhecimento da existência de 

padrões que sejam aplicáveis para países em qualquer grau de desenvolvimento (BERMUDEZ, 

2006, p. 30). 

A regulamentação do TRIPS sobre Patentes discorre que se considera como produto 

patenteável “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, 

será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja aplicável à indústria” 

(TRIPS, artigo 27.1, 1994), e que as patentes “[...] serão disponíveis e os direitos patenteáveis 

serão usufruídos sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e 

quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente” (TRIPS, artigo 27.1, 

1994). Além disso, o artigo 27. 2 apresenta que “[...] os membros podem considerar como não 

 

13 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
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patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a 

ordem pública e a moralidade” (TRIPS, artigo 27.2, 1994). Também pode ser considerada como 

matéria não patenteável, os “[...] métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento 

de seres humanos e de animais” (TRIPS, artigo 27.3.a, 1994) e “[...] plantas e animais, exceto 

microrganismos e processos essencialmente biológicos” (TRIPS, artigo 27.3.b, 1994). 

No que tange os direitos do titular da patente, o TRIPS considera que o titular goza de 

direito exclusivo “[...] quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu 

consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam ou importem com esses propósitos 

aqueles bens” (TRIPS, artigo 28.1.a, 1994) e que “[...] quando o objeto da patente for um 

processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem a 

venda, vendam ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente 

naquele processo” (TRIPS, artigo 28.1.b, 1994). Ademais, o TRIPS concede aos titulares da 

patente o “[...] direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e de efetuar contratos de licença” 

(TRIPS, artigo 28.2, 1994). 

No que se refere as condições para um requerente de patente, é exigido dos membros 

que suas invenções sejam divulgadas de forma clara e completa, para que assim seja permitido a 

um técnico habilitado realizar o procedimento e também é dever do titular fornecer informações 

sobre pedidos de patentes pedidos em outros locais (TRIPS, artigo 29, 1994). O artigo 30 trata 

sobre as exceções aos direitos conferidos, ao qual se refere a “[...] concessão de exceções 

limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma 

não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem os interesses de seu titular” (TRIPS, 

artigo 30, 1994). No tocante ao uso sem autorização do titular, a legislação, em seu artigo 31 

permite que “[...] outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive para o 

uso pelo governo ou por terceiros autorizados pelo governo”, (TRIPS, artigo 31, 1994) 

respeitando: 

a) a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual; b) 
esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado 
obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses 
esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser 
dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias 
de extrema urgência ou em casos de uso público não comercial. No caso de uso 
público não-comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base 
demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou 
será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado; c) o alcance 
e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de 
tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não-comercial ou para 
remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após 
um processo administrativo ou judicial; d) esse uso será não-exclusivo; e) esse uso 
não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que 
dele usufruir; f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado 
interno do Membro que autorizou; g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos 
interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se 
e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável 
que venham a existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, 
mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem; h) o titular será 
adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o 
valor econômico da autorização; i) a validade legal de qualquer decisão relativa à 
autorização desse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente 
junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro; j) qualquer decisão 
sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso 
judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior 
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naquele Membro; k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições 
estabelecidas nos subparágrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para remediar 
um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um 
processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas 
ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. 
As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se 
e quando as condições que a propiciam forem tendentes a ocorrer novamente; l) 
quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente ("a segunda 
patente") que não pode ser explorada sem violar outra patente ("a primeira patente"), 
as seguintes condições adicionais serão aplicadas: (i) a invenção identificada na 
segunda patente envolverá um avanço técnico importante de considerável significado 
econômico em relação à invenção identificada na primeira patente; (ii) o titular da 
primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos 
razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e (iii) o uso 
autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a 

transferência da segunda patente (TRIPS, artigo 31, 1994). 

 
Em adição, o artigo 32 trata sobre a revogação e caducidade da patente, apresentando a 

oportunidade de obter recurso judicial contra decisões que vivem anular ou caducar uma patente. 

O artigo 33 discorre que a “[...] vigência da patente não será inferior ao prazo de 20 anos, 

contados a partir da data de depósito” (TRIPS, artigo 33, 1994). E o artigo 34 corresponde a 

patentes de processo, ônus da prova, estabelece que: 

1. Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos 
no parágrafo 1(b) do Artigo 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção 
de produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o 
processo para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado. 
Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando 
produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em 
contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma 
das circunstâncias seguintes: (a) se o produto obtido pelo processo patenteado for 
novo; (b) se existir probalidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo 
processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis 
esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado. 2. Qualquer Membro poderá 
estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo 1 recairá sobre a pessoa a quem 
se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo (a) 
ou apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo (b). 3. Na adução da 
prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos de 
negócio e de fábrica serão levados em consideração. 

 

No âmbito nacional, a Constituição de 1988, em seu artigo 5, inciso XXIX, garante aos 

inventores o “[...] privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 

industriais, à propriedade das marcas, [...] tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do país” (BRASIL, 1988). E a Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996 sobre 

as questões de patentes que são tratadas no INPI (Instituto Nacional Da Propriedade Industrial) e 

estabelecem as condições para o pedido de patentes sigam a ordem: requerimento, relatório 

descritivo, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo e comprovante do pagamento da 

retribuição relativa ao depósito (BRASIL, Art. 19, 1996). Também ressalta a questão da “[...] 

invenção e de modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado 

da técnica” (BRASIL, Art. 11, 1996). Em suma, o direito de patente visa proteger o inventor de ter 

a sua obra utilizada por terceiros sem o seu consentimento e fornecendo a este o direito de obter 

retribuição financeira sobre o seu trabalho. 

 
4 A LICENÇA COMPULSÓRIA EM TEMPOS DE COVID-19 
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A atual conjuntura causada pela COVID-19 demanda que a comunidade internacional 

estimule a união de todos, por meio da solidariedade e de ações multilaterais para que, em 

conjunto, os líderes mundiais possam criar soluções para enfrentar essa pandemia que atinge 

escalas globais. Um paradoxo que permeia a sociedade internacional é o que tange o globalismo 

e o localismo, acerca da centralidade dos debates dos foros internacionais que deliberam ações 

normativas em suas resoluções e também sobre a resistência de líderes que prezam suas 

políticas nacionais em detrimento de uma cooperação para a paz (MENEZES, 2020). 

A pandemia do novo coronavírus proporcionou uma corrida pela busca de medicamentos 

e vacinas e reacendeu o debate sobre a licença compulsória de patentes – a quebra de patentes – 

e sobre a desigualdade de acesso aos remédios por todo o globo. De acordo com a BBC (2020), o 

mercado farmacêutico é formado por um oligopólio de empresas que estão alocadas em países 

ricos, e que segundo a Evaluate14, esse mercado movimentou cerca de 1,2 trilhões de dólares em 

2018. A problemática em torno desse mercado é que eles determinam os preços e, por 

conseguinte, quem tem acesso aos medicamentos, além de que essas empresas visam o lucro e 

investem em produzir medicamentos para uso continuo. O jornal The Guardian publicou um 

editorial em 15 de abril de 2020, intitulado “Encontraremos um tratamento para o coronavírus - 

mas as empresas farmacêuticas decidirão quem o receberá”15 onde discutem que a corrida para 

os tratamentos para a COVID-19 está em andamento, e que, em tese, as patentes fornecem às 

empresas farmacêuticas recompensas por seus investimentos, tempo em pesquisa e 

desenvolvimento, e que esses deveriam ser temporários (20 anos), mas que os ajustes que os 

laboratórios colocam na fórmula atrasam esse tempo e isso impede que o mercado tenha 

concorrência o que leva à indústria farmacêutica estipular seus preços (THE GUARDIAN, 2020). 

De acordo com Oliveira (2020), “[...] invenção é uma solução técnica para um problema 

técnico” (OLIVEIRA, 2020, sp), e a vacina e medicamentos são matérias patenteáveis, e a 

composição de suas fórmulas e seus processos de fabricação podem ser patenteados. A indústria 

farmacêutica apoia esse direito, pois eles garantem que essas empresas tenham retorno de seus 

investimentos. Todavia, em tempos de pandemia, a comunidade internacional está buscando 

alternativas para rever as leis de Propriedade Intelectual. 

A organização humanitária internacional, Médicos Sem Fronteiras, pede à comunidade 

que não sejam criadas patentes para medicamentos, testes e vacinas relacionadas ao COVID-19 

(MSF, 2020). Países como o Chile, Israel, Equador, Canadá, Alemanha e o Brasil estão alterando 

as suas leis de propriedade intelectual para fornecer licenças compulsórias, pois o Artigo 31 do 

TRIPS estipula o uso desse mecanismo (UNITAD, 2020). No Brasil, os artigos 68 a 74 tratam 

sobre as licenças compulsórias e pode se destacar a sua importância no artigo 71 da Lei 9.279- 

96: 

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do 
Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda 
a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária 

 

14 Empresa de análise de dados do mercado farmacêutico. 
15 “We'll find a treatment for coronavirus – but drug companies will decide who gets it”. 
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e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo 
titular. 
Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e 
a possibilidade de prorrogação (BRASIL, Lei 9.279, 1996). 

 

A Organização Mundial da Saúde instituiu a resolução WHA73.1 que recomenda à 

comunidade internacional que trabalhe em colaboração em “[...]todos os níveis para desenvolver, 

testar e ampliar a produção de produtos seguros, diagnósticos, terapêuticas, medicamentos e 

vacinas eficazes, de qualidade e acessíveis para uma resposta ao COVID-19” (WHO (OMS), 

2020, p.5), e também pede que sejam estabelecidos “[...]mecanismos para agrupar e licenciar os 

voluntários de patentes, para tornar o acesso equitativo, respeitando os trâmites dos tratados 

internacionais como o TRIPS e as declarações de Doha sobre o TRIPS e a Saúde Pública” (WHO 

(OMS), 2020, p.5). Em contrapartida, os Estados Unidos da América emitiram um comunicado 

rejeitando a resolução a qual informam que “[...] a quebra de propriedade intelectual fizeram com 

que os EUA se afastassem dessa parte do texto da resolução” (REUTERS,2020), pois para o país 

essa resolução passaria uma mensagem errada para os inovadores que estão buscando soluções 

para o problema do coronavírus. Apesar de rejeitarem a resolução, os EUA não bloquearam a 

resolução. Porém, um dos grandes problemas é que os EUA possuem seis grandes empresas 

farmacêuticas, e essa restrição pode atenuar as discrepâncias sociais em tempos de pandemia 

(REUTERS, 2020; OMS, 2020). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), é responsável por promover a cooperação entre 

as nações no que concerne à saúde. Apensar de ser uma agência com temática específica, ela 

promove a cooperação funcional específica em questões sociais e diplomáticas, por meio de 

“Iniciativas diplomáticas ad hoc, regimes internacionais, até organizações internacionais” (HERZ; 

HOFFMAN, 2004, p. 126). Essa interligação das organizações se deve ao fato da necessidade 

“[...] de promover a cooperação funcional entre organizações funcionais” (HERZ; HOFFMAN, 

2004, p. 126). 

Em 1998, a Assembleia da OMS emitiu a Declaração Saúde para todos no século XXI, 

onde estabelecia um novo arquétipo sobre a governança global na saúde. Essa sessão estimulou 

a revisão de metas e a redefinição “[...] de uma forma muito mais limitada, em termo de doenças 

específicas e objetivos quantitativos” (HERZ; HOFFMAN, 2004, p. 139). De acordo com Herz e 

Hoffman (2004), o “[...] direito à saúde é um direito humano universal, a estratégia adotada tem um 

viés liberal e seu principal componente é a busca de parcerias público-privadas para canalizar 

investimentos” (HERZ; HOFFMAN, 2004, p. 139). Dessa forma, a OMS deixou de ser o “[...] 

principal financiador dos programas relacionados à saúde para o Banco Mundial. No novo cenário, 

os programas de saúde passaram a ser sujeitos à condicionalidades, que se referem em geral à 

metas macroeconômicas” (HERZ; HOFFMAN, 2004, p. 139). 

Desse modo, essa nova estratégia aumentou a liquidez dos recursos nesse setor, para 

que assim o mercado regule o problema da saúde, e nesse espectro, apenas serviços primários 

da saúde seriam responsabilidades dos Estados. No que tange os medicamentos, caberia a 

regulação no comércio internacional seguindo as regras da Organização Mundial do Comércio, 
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que “[...] virou palco de disputas da área da saúde, como no caso da luta pela quebra de patentes 

e produtos de genéricos para países em desenvolvimento” (HERZ; HOFFMAN, 2004, p. 140).  

 
5 CONCLUSÃO 

 

A quebra de patentes -licença compulsória- é uma temática de ampla discussão e que se 

intensifica tem tempos de crise sanitárias, uma vez que vão muito além do interesse 

público/privado. O presente artigo apresentou como as questões de Propriedade Intelectual são 

compreendidas no âmbito do Direito Internacional e do Direito Interno brasileiro, apresentando os 

documentos que tratam dessa questão. O Direito de patente é amplamente defendido pela 

indústria farmacêutica devido aos massivos investimentos em pesquisa que são fornecidos para 

esse setor, e isso corrobora para a agravar a desigualdade econômica e social, principalmente 

que concerne a discrepância entre países desenvolvidos e os demais. Nesse contexto, a 

pandemia causada pela novo coronavírus reabre esse debate. A COVID-19 gerou e vem gerando 

diversos prejuízos econômicos para os Estados, visto isso, a corrida pela descoberta de uma 

vacina e de medicamentos se torna mais intensa, e podemos ressaltar que países como os 

Estados Unidos, que estão contra a licença compulsória, possuem os maiores laboratórios de 

pesquisas, garantindo assim uma vantagem sobre os outros Estados. 

Em contrapartida, existem alternativas que demonstram os benefícios da licença 

compulsória, como o pool internacional na Organização Mundial da Saúde, para promover a 

cooperação entre os povos acerca do conhecimento e desenvolvimento de vacinas, 

medicamentos e métodos de combate a COVID-19. No âmbito nacional, podemos destacar 

também o acordo entre o Brasil e a Universidade de Oxford (Inglaterra), que estão desenvolvendo 

uma vacina junto com a AstraZeneca para o combate do COVID-19. Esse acordo busca promover 

a transferência de tecnologias para a produção da vacina no Brasil, mas a matéria prima deverá 

ser adquirido por meio da AstraZeneca e Oxford. 

Desse modo, é possível perceber que a licença compulsória em meio a pandemias pode 

ser benéfico para toda a população uma vez que o compartilhamento de uma Propriedade 

Intelectual que pode acarretar mudanças para todas as partes envolvidas. A concessão da licença 

compulsória, demonstra que pensamento liberal pautado na regulação do mercado para resolver 

os problemas de saúde, abre espaço para que a questão humana seja a preocupação principal 

dos formuladores de políticas. 
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CAPÍTULO 20 

DIREITO DO CIDADÃO À REVISÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO 

A PARTIR DA PANDEMIA COVID-19 À LUZ DO ARTIGO 6º, V DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

CITIZEN'S RIGHT TO REVIEW LOAN AND FINANCING CONTRACTS BASED ON THE COVID-19 PANDEMIC IN 
THE LIGHT OF ARTICLE 6, V OF THE CONSUMER PROTECTION CODE 

 

Carolina Andrade Melo Guedes1 

Bárbara Trevizani Dutra2 

Luciano Souto Dias3 

 
RESUMO: O estudo aborda a possibilidade de revisão de contratos de empréstimo e 
financiamento a partir da pandemia covid-19 com a aplicação da segunda parte do inciso V, do 
artigo 6º do CDC, o que representa, de igual modo, a problemática norteadora da pesquisa. O 
objetivo central é averiguar a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais com respaldo na 
norma consumerista. É demonstrado o potencial dos efeitos da pandemia causada pelo covid-19 
para o superendividamento de consumidores. Propõe-se que a partir da atual situação de 
pandemia, sejam assegurados aos consumidores o direito à revisão contratual em face da 
eventual redução do seu poder aquisitivo. A metodologia contou com pesquisa bibliográfica, 
notadamente por meio de artigos, projetos de lei e consulta à jurisprudência. A pesquisa permite 
concluir que o consumidor poderá pleitear a revisão de cláusulas contratuais, uma vez que 
comprove a situação de onerosidade excessiva e redução da capacidade econômica, decorrentes 
da pandemia causada pelo coronavírus. 
Palavras-chave: Direito do consumidor; covid-19; fato superveniente; superendividamento; 
revisão contratual. 

 

ABSTRACT: The study addresses the possibility revising loan and financing contracts based on 
the covid-19 pandemic with the application of the second part of item V, of article 6 of the CDC, 
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1 Introdução 

 

Este ensaio contempla a seguinte abordagem “O Direito do cidadão à revisão de contratos 

de empréstimo e financiamento a partir da pandemia COVID-19 à luz do artigo 6º, V do Código de 

Defesa do Consumidor”. 

Constitui fato notório e de ampla divulgação que em decorrência da pandemia originada 

pelo vírus covid-19, propagou-se modificação da situação econômica em significativo número de 

consumidores, uma vez que algumas das medidas preventivas à propagação do vírus, como 

redução da atividade comercial, ordem de distanciamento social, quarentena e, até mesmo, 

lockdown em algumas localidades, implicaram em diminuição de renda e capital de giro entre 

credores e devedores, na seara contratual. 

O Código de Defesa do Consumidor, lei nº 8.708 de 1990, estabelece na segunda parte 

do inciso V, do artigo 6º como um dos direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas 

contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Nesse 

viés, torna-se imperioso averiguar, no que se refere a contratos de empréstimo ou financiamento 

pactuados anteriormente à pandemia originada pelo vírus do covid-19, se o consumidor tem direito 

à revisão de cláusulas. 

Considera-se a hipótese de que o comando normativo consignado na segunda parte do 

inciso V, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor é pautado na denominada “teoria da 

base objetiva do negócio jurídico”, não exigindo que o fato superveniente seja imprevisível ou 

irresistível, mas apenas que tenha causado modificação da base objetiva, ou seja, diferente do 

que fora pactuado no contrato, fazendo com que a obrigação assumida pelo consumidor venha se 

tornar excessivamente onerosa. 

Destarte, para que os consumidores possam se insurgir contra a respectiva cláusula 

contratual excessivamente onerosa ou quanto ao próprio objeto pactuado que se revele descabido 

no plano fático, de modo a garantir o direito à revisão do objeto avençado, tendo como causa a 

situação de pandemia, deverá ser comprovada a significativa alteração de seu poderio econômico. 

Nesse aspecto, a presente pesquisa propõe que diante da situação de pandemia originada pelo 

vírus covid-19, os consumidores tenham garantido o direito a revisão contratual em razão da 

quebra contratual em face da diminuição em seu poder aquisitivo, uma vez, que a pandemia 

provocou consequências de expressiva magnitude no ordenamento jurídico, inclusive no 

tocante à alteração no poderio econômico dos consumidores, sendo que a permanência de 

cláusulas anteriormente pactuadas em contratos de empréstimos e financiamentos podem implicar 

em obrigações excessivamente onerosas para aquele a quem incumbe cumpri-las. 

As obrigações pendentes podem agravar significativamente a situação econômica de 

muitos consumidores brasileiros, que estão sofrendo significativo impacto em seus rendimentos 

em razão da pandemia, cabendo ao direito buscar o resguardo da parte vulnerável, como também, 

garantir a aplicação da cláusula pétrea concernente ao dever do Estado de zelar pela defesa do 

consumidor (art. 5º, XXXII, CF/88). 
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A pesquisa busca alternativa jurídica para que os consumidores que haviam pactuado 

contratos de financiamento ou de empréstimo anteriormente à pandemia do novo coronavírus e 

que não possuam condições para adimplir a obrigação assumida, dada à onerosidade excessiva, 

possam obter a modificação ou revisão de cláusulas contratuais. 

A metodologia compreende pesquisa bibliográfica por meio de fontes indiretas, com 

consulta a obras de Direito do consumidor, Direito Civil, Processo Civil, jurisprudências, 

periódicos, sites e revistas jurídicas. 

 
2 Impactos econômicos da pandemia causada pelo vírus covid-19 

 

Em dezembro de 2019 foi registrado, na China, o primeiro caso mundial de Covid-19, 

causado pelo novo coronavírus. Doravante, em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) classificou a doença como pandemia. Segundo dados divulgados por meio do  

portal eletrônico do Ministério da Saúde no Brasil, até dia 20 de junho de 2020 foram confirmados 

1.067.579 casos e 49.976 óbitos provocados pela doença. (BRASIL, 2020, p.1) 

A pandemia tem provocado não só no Brasil, mas também no mundo, uma redução ou 

perda total da renda de milhares de trabalhadores, além da diminuição da produção de bens, 

comercialização e consumo, atingindo diretamente as empresas, com reflexos nos contratos 

vigentes, bem como nos contratos a serem pactuados (RODRIGUES e DAROWISH, 2020, p. 182) 

A conjuntura de pandemia afetou economicamente não apenas o setor das atividades econômicas 

não essenciais, mas também, todos os demais setores da economia brasileira, 

causando drástica modificação da situação econômica de grande parte dos consumidores. 

Diante do cenário pandêmico, o governo passou a adotar medidas para o enfrentamento 

da situação, merecendo destaque a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19). Por meio da MP 927, o 

governo federal permitiu que empregado e o empregador pudessem celebrar acordo individual 

escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício. Ademais, permitiu que fossem 

adotadas pelos empregadores, dentre outras, medidas como teletrabalho; antecipação de férias 

individuais; concessão de férias coletivas; aproveitamento e a antecipação de feriados; banco de 

horas; suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; 

direcionamento do trabalhador para qualificação e o diferimento do recolhimento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

Outrossim, a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, instituiu o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs sobre medidas trabalhistas 

complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido em razão da 

pandemia. Conforme preceitua o art. 2º da referida MP, seu objetivo era preservar o emprego e a 

renda; garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e reduzir o impacto social 
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decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde 

pública, contudo, foram autorizadas reduções salariais, diante da flexibilização da CLT, medida 

que atingiu diretamente o poder aquisitivo da classe econômica mais vulnerável e que representa 

a maior parte da população brasileira, tornando-a ainda mais suscetível ao superendividamento. 

Cumpre pontuar, que mesmo antes da pandemia o cenário econômico já não estava 

favorável no Brasil, uma vez que em 2019 o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) 

já estimava que 15% dos consumidores brasileiros, cerca de 30 milhões de pessoas já não 

possuíam condições de adimplir suas dívidas, ou seja, já se encontravam em situações de 

superendividamento. (IDEC, 2019, p. 4) 

Destarte, torna-se evidenciada a situação em que se encontram vários consumidores 

brasileiros. Portanto, o direito, como pacificador social, deve intermediar os eventuais conflitos 

contratuais em sede de financiamento e empréstimo, de modo a permitir segurança e justiça às 

situações fáticas em evidência. 

 
3 A aplicação da segunda parte do inciso V, do artigo 6º do código de defesa do 
consumidor em contratos de empréstimo e financiamento a partir da pandemia causada 
pelo novo coronavírus. 

 
 

3.1 O status do código de defesa do consumidor e os seus princípios admissíveis a partir 
da pandemia 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra em seu art. 5º, XXXII, 

que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. Diante dessa proteção 

constitucional dos consumidores, o Código de Defesa do Consumidor é considerado norma 

principiológica. Nesse sentido, leciona Luiz Antonio Rizzatto Nunes (2018, p.81): 

O Código de Defesa do Consumidor compõe um sistema autônomo dentro do quadro 
constitucional. Dir-se-á um subsistema próprio inserido no sistema constitucional 
brasileiro. Dessa forma, de um lado as regras do CDC estão logicamente submetidas 
aos parâmetros normativos da Carta Magna, e, de outro, todas as demais normas do 
sistema somente terão incidência nas relações de consumo se e quando  houver 
lacuna no sistema consumerista. (..) Assim, como a Lei n. 8.078 é norma de ordem 
pública e de interesse social, geral e principiológica, ela é prevalente sobre todas as 
demais normas anteriores, ainda que especiais, que com ela colidirem 

 

A inclusão da defesa do consumidor como direito fundamental, somado à sua força 

valorativa principiológica, vincula o Estado e todos os demais operadores do direito a aplicarem e 

efetivar a defesa do consumidor. 

O Código Civil de 2002 propõe diálogos de interação com o Código de Defesa do 

Consumidor, buscando estabelecer premissas para um diálogo sistemático de coerência, de 

complementaridade, de subsidiariedade, de coordenação e adaptação sistemática. Este 

pensamento foi retratado no Enunciado nº. 167, da III Jornada de Direito Civil, promovida pelo 

Conselho da Justiça Federal (CJF), que assim dispõe: 

Enunciado nº. 167 – Com o advento do Código Civil de 2002, houve forte aproximação 
principiológica entre esse Código e o Código de Defesa do Consumidor no que 
respeita à regulação contratual, uma vez que ambos são incorporadores de uma nova 
teoria geral dos contrato. (BRASIL,2004). 
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Princípios contratuais basilares também possuem notória evidência na seara 

consumerista, merecendo oportuno destaque os princípios da boa-fé e da função social do 

contrato. 

O princípio da boa-fé está disposto tanto no art. 4º, inciso III do CDC, “harmonização dos 

interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 

consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a 

viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), 

sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores”, como 

também no art. 422 do Código Civil/2002: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 

O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes contratantes uma série de deveres laterais 

que, em conjunto, obrigam a um padrão (standart) de conduta marcado pela honestidade, 

transparência e lealdade. A seu turno, o princípio da justiça contratual estabelece uma espécie de 

justiça comutativa nos contratos, por exigir a equivalência entre prestação e contraprestação, 

garantindo a efetividade de igualdade material e, consequentemente, viabilizando a própria função 

social dos contratos que é gerar e circular riquezas, distribuindo benefícios às partes contratantes 

na mesma medida ou na maior medida possível. (RODRIGUES e DAROWISH, 2020, p. 179) 

Nas relações contratuais, principalmente nas negociais consumeristas deve estar 

presente o justo equilíbrio, em uma correta harmonia entre as partes, em todos os momentos. 

Desta forma, diante da conjuntura de pandemia, o fornecedor teria como esperada regra de 

conduta conceder a revisão contratual, sobretudo ao consumidor que na qualidade de “devedor de 

boa-fé” a requerer de forma a permitir a compatibilização das parcelas à sua nova situação 

econômica. 

Ademais, outro preceito que merece ser invocado é o da função social. Dispõe o art. 421 

do Código Civil/2002 que: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 

função social do contrato”. Logo, a aplicação e interpretação de todo contrato deve ser feita 

pautada na realidade social. Por conseguinte, a partir da concepção principiológica, um contrato 

que ofenda interesses sociais poderia ser considerado ineficaz. Nesse sentido, Flávio Tartuce 

(2018, p. 297) dispõe que “um contrato que acarreta onerosidade excessiva a uma das partes, 

especialmente tida como vulnerável, não está cumprindo o seu papel sociológico, necessitando de 

revisão pelo órgão judicante”. 

Destarte, a revisão contratual já seria oportuna em razão da atual conjuntura de crise 

econômica no Brasil, na qual diversos consumidores já se encontravam em situação de 

superendividamento, e a partir de agora, ainda mais, uma vez que a situação financeira dos 

consumidores restou ainda mais agravada devido às consequências da pandemia. 

A propósito, merece destaque decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

ao julgar o REsp 1.584.501, em 06 de outubro de 2016, “reconheceu a possibilidade de se limitar 

o percentual de desconto de parcela de empréstimo em conta corrente em 30% da renda líquida 

do devedor”, buscando evitar o superendividamento do consumidor. (BRASIL, 2020, p. 10). 
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3.2 O reconhecimento da relação de consumo em contratos de empréstimo e financiamento 

 
Diante de situações de vulnerabilidade econômica, como a que se acentua em razão da 

atual crise pandêmica, o Código de Defesa do Consumidor pode ser invocado para restabelecer o 

equilíbrio nas relações de consumo. O dispositivo normativo que merece destaque é o artigo 47 do 

CDC, que estabelece que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável 

ao consumidor”. Acerca da temática, Carlos Roberto Gonçalves (2018, p.41), assim consigna: 

A excepcionalidade decorre de previsão específica do rol dos direitos fundamentais, 
como disposto no art. 5º, XXXII, combinado com o art. 170, V, da Constituição 
Federal.O dispositivo em destaque aplica-se a todos os contratos que tenham por 
objeto relações de consumo e harmoniza-se com o espírito do referido diploma, que 
visa à proteção do hipossuficiente, isto é, do consumidor, visto que as regras que ditam 
tais relações são, em geral, elaboradas pelo fornecedor. 

 

O Código de Defesa do Consumidor, visando à tutela de direitos da parte vulnerável, é 

aplicável nas relações de consumo, as quais são compostas por vínculo de natureza contratual 

que une dois sujeitos, o consumidor e o fornecedor. Em seu art, 2º o Código de Defesa do 

Consumidor define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final”. (BRASIL, 2020, p.1) Quanto ao reconhecimento da pessoa 

jurídica como consumidora esclarece Fabrício Bolzan (2019, p. 71): 

Segundo posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a comprovação 
da vulnerabilidade da pessoa jurídica é pressuposto sine qua para o enquadramento 
desta no conceito de consumidor previsto no CDC. Trata-se da adoção pela 
jurisprudência da Teoria Finalista, porém de forma atenuada, mitigada ou aprofundada 
que admite a pessoa jurídica como consumidora, desde que comprovada sua 
fragilidade no caso concreto. 

 

No tocante, às instituições financeiras, na condição de prestadoras de serviços, em 

consonância com o disposto no artigo 3º, parágrafo segundo da norma consumerista, estão 

submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme consignado na Súmula 

297 do Supremo Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras.” (BRASIL, 2020, p. 3) 

Não obstante a extensa seara de serviços bancários, o presente estudo é delimitado aos 

contratos de empréstimo e financiamento, que são concluídos por instituição financeira na sua 

atividade profissional e para a consecução dos seus fins econômicos, que são crédito e serviços. 

Nos contratos de empréstimo a instituição financeira antecipa o valor do crédito ao cliente, 

recebendo o título representativo dessa dívida por endosso ou cessão. Nos contratos de 

financiamento o mais usual são as alienações fiduciárias, nas quais o proprietário de um bem - 

fiduciante - aliena em confiança a outrem, que se obriga a devolvê-lo se ocorrerem certas 

condições, nos termos da Lei nº 4.728/65. Em ambos os tipos de contratos, a instituição financeira 

investe certa soma em dinheiro, para receber no vencimento o capital e os juros. 
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3.3 Efeitos processuais do ajuizamento de eventual ação revisional de contratos 

empréstimo ou financiamento 

Resta expressamente consignado no caput do artigo 6º do Código de Defesa do 

Consumidor, que os direitos dispostos em tal preceito normativo se tratam de “direitos básicos” e, 

como tal, devem ilustrar e sustentar a instrumentalização e aplicação das relações de consumo. 

Ao discorrer sobre a temática, Cláudia Lima Marques (2010, p. 71) assim se pronuncia: 

A norma do art. 6º do CDC avança, em relação ao Código Civil (arts. 478 - 480 - Da 
resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja 
imprevisível ou irresistível - apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a 
quebra de seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as 
prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato. 

 

A principiologia que norteia o direito contratual em nosso ordenamento jurídico e institutos 

que regem o impacto de eventos de força maior que levam à onerosidade excessiva e ao 

desequilíbrio contratual, tal como a teoria da imprevisão, dão conta de um arcabouço teórico apto 

a orientar revisões contratuais, judiciais ou extrajudiciais em nosso sistema. (RODRIGUES e 

DAROWISH, 2020, p. 192) 

O Código Civil adota a teoria da imprevisão, a qual possui como requisito principal a 

imprevisibilidade do fato superveniente. No tocante, a ocorrência de onerosidade excessiva de 

cláusula pactuada, o Código Civil, em seu artigo 478, prevê a resolução do contrato, quando a 

onerosidade for decorrente de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis: 

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma 
das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra,  
em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir 
a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da 
citação. (BRASIL, 2020, p. 37) 

 

Há previsão de revisão contratual no Código Civil, entretanto além de exigir a 

imprevisibilidade do fato superveniente, esta é limitada à obrigação pecuniária, nos termos do art. 

317 do CC, que assim dispõe: 

Art.317 Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o 
valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a 
pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. 
(BRASIL, 2020, p. 27). 

 

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, além de possuir como princípio a 

conservação dos contratos, explicitado em seu art. 51, § 2º, para a possibilidade de revisão 

contratual não exige que o fato seja extraordinário ou imprevisível, nem mesmo apresenta limite 

quanto à prestação pecuniária, uma vez que possui a finalidade de estabelecer o equilíbrio 

contratual. Nesse sentido, o CDC adota a teoria da base objetiva, segundo a qual basta que o fato 

superveniente altere a base objetiva na qual o contrato foi pactuado, tornando-o excessivamente 

oneroso ao consumidor e restará legitimada sua revisão. 

Para que o consumidor possa lograr êxito em eventual pretensão de revisão contratual, 

caberá a ele demonstrar que a crise advinda do novo coronavírus alterou negativamente seu 

poderio econômico de forma expressiva, e, por conseguinte, modificou objetivamente a base 

sobre a qual foi pactuado o negócio jurídico, não poderia ser imputado tal encargo probatório às 
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instituições financeiras, uma vez que representaria produção de prova negativa, denominada pela 

doutrina de prova "diabólica". Nesses termos, diante da maior facilidade de obtenção da prova da 

alteração da base objetiva do consumidor, caberia a este o ônus da comprovação, nos termos do 

artigo 373, I do CPC/2015. 

Cumpre registrar que a atuação de advogados, Defensoria Pública e Procons é de 

fundamental relevância diante da pretensão revisional do consumidor, uma vez que a Súmula 381 

do STJ4 veda ao julgador o conhecimento, de ofício, das cláusulas abusivas nos contratos 

bancários, cabendo aos demais operadores do direito buscarem a efetiva tutela em prol do 

consumidor. 

Torna-se oportuno destacar a importância da atuação dos causídicos na perspectiva de se 

garantir, nos termos do art. 3º, § 3º do CPC, a resolução da contenda por meio da 

autocomposição, antes ou no curso de ação judicial, o que pode garantir resultado célere e eficaz 

para o consumidor, atingindo o real objetivo da revisão contratual. 

 
4. Medidas e ações adotadas pelo Banco Central e suas consequências para os 

consumidores 

 
Diante do cenário vivenciado em razão da pandemia o Banco Central e o Conselho 

Monetário Nacional tomaram medidas financeiras que, conforme divulgado, teriam intuito de 

ampliar os recursos aos bancos para que estes tenham melhores condições de oferecer linhas de 

crédito no mercado. 

Ocorre, porém, que a majoração da liquidez das instituições financeiras para que fosse 

possível ampliar a capacidade de empréstimos, pode representar fator potencializador do risco de 

superendividamento. Essa preocupação foi manifestada pela presidente do Comitê de Proteção 

Internacional dos Consumidores, Cláudia Lima Marques, e pelo Procurador do Estado de São 

Paulo, Roberto Castellanos Pfeiffer: 

No período atual, a vulnerabilidade do consumidor fica ainda mais exacerbada, pois 
parcela substancial da população brasileira, em especial a de baixa renda, está 
premida pela redução de renda advinda da suspensão temporária do contrato de 
trabalho, pela demissão e pela impossibilidade de desempenhar atividades informais. 
Assim, a suscetibilidade a aceitar ofertas de crédito é ainda mais aflorada, sendo 
essencial que estas sejam feitas de forma absolutamente responsável, com informação 
clara e veraz, análise ponderada da capacidade do consumidor acessar o crédito e da 
modalidade mais adequada ao seu perfil e ausência de oferta, publicidade ou prática 
abusiva.(MARQUES, CASTELLANOS, 2020, p. 2). 

Ainda que a majoração na oferta de crédito seja prática usual e necessária para o 

desenvolvimento econômico, sua concessão irrestrita solidifica o fomento ao consumo 

desenfreado, consequentes de um comportamento desmedido do consumidor, que é atraído pela 

facilidade de acesso ao crédito. Nem sempre o consumidor compreende a amplitude das 

obrigações contraídas e a extensão das cláusulas contratuais, e, por conseguinte, não sobrepesa 

obrigação pactuada e sua possibilidade econômica de adimplir tempestivamente a obrigação 

 

 

4 Súmula 381, STJ - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas 
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firmada, o que pode gerar superendividamento e dificuldade do consumidor de quitar as dívidas 

contraídas. 

Torna-se oportuno destacar o Projeto de Lei nº 3.515/2015 do Senado Federal, o qual se 

encontra sujeito à apreciação do Plenário, que propõe alterações no Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), e no art. 96 do Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor 

sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 

Algumas medidas consignadas no texto projetado tem a finalidade de prevenir o 

superendividamento da pessoa natural e de dispor sobre o crédito responsável e sobre a 

educação financeira do consumidor. Ademais, prevê a possibilidade de instauração de processo 

de repactuação de dívidas, visando à realização de audiência conciliatória, presidida pelo juiz ou 

por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores, em que o consumidor 

apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 

Pretende-se proceder à inserção no art. 54-A, § 1º da norma consumerista projetada o 

conceito do termo “superendividamento”, compreendido como “a impossibilidade manifesta de o 

consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e 

vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. O termo é 

constantemente mencionado em jurisprudências e doutrinas, porém, não conta com expressa 

referência no texto do CDC. Observa-se também a tendência de valorização do devedor de boa-fé 

e a proteção do mínimo existencial. 

Caso seja aprovado o Projeto de Lei nº 3515/2015 o consumidor superendividado obterá 

maior respaldo normativo, inclusive no tocante à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais. 

 
CONCLUSÃO 

 

A partir da presente pesquisa foi possível constatar que a pandemia originada pelo vírus 

denominado “Covid-19” configurou como fato superveniente, capaz de ensejar a alteração da base 

objetiva na qual foi inicialmente pactuado o contrato, prevista na segunda parte do artigo 6º, V do 

Código de Defesa do Consumidor. Uma vez comprovada à situação fática de onerosidade 

excessiva nas disposições contratuais de empréstimo e financiamento, aliada à redução da 

capacidade econômica do consumidor, caberá a este pleitear a revisão contratual, devendo primar 

pelos meios autocompositivos, dada a celeridade, tendo em vista o caráter urgente da pretensão 

revisional. 

Conforme se constatou, encontra-se em discussão no Congresso Nacional o Projeto de 

Lei nº 3515/2015, que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), e o art. 96 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para 

aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do 

superendividamento. 
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Por derradeiro, observa-se que eventual aprovação do texto projetado poderá ampliar a 

proteção ao consumidor, notadamente diante de situação de superendividamento, seja em razão 

de fatos extraordinários como a da presente pandemia, ou outras circunstâncias cujas 

consequências possam conduzir a onerosidade excessiva no cumprimento de contratos aos 

consumidores. 

Além do mais, restou demonstrado necessidade de cautela e consciência dos 

consumidores, diante do risco de superendividamento a partir da ampliação do crédito ofertado 

pelas instituições financeiras. Não obstante, medidas de prevenção aos impactos econômicos do 

coronavírus, também devem ser adotadas no tocante aos consumidores que foram conduzidos a 

situação superendividamento. 
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CAPÍTULO 21 

DIREITO PENAL EM CENÁRIOS TURBULENTOS: REFLEXOS SOCIAIS, PSICOLÓGICOS E 
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RESUMO: A pandemia do COVID-19 que o mundo vem enfrentando acarretou mudanças no modo de 
viver das pessoas. Os hábitos mudaram, a tomada de consciência por grande parte da população é notória 
e a tecnologia foi a grande protagonista. Além da intensificação das desigualdades, houve também 
impactos psicológicos, frente à necessidade do ser humano de isolar-se. Os reflexos jurídicos também 
foram importantes, vez que também mudou a rotina da população. O objetivo do presente trabalho é 
analisar os impactos sociais gerados pela Covid-19, os aspectos psicológicos como também os reflexos 
penais durante a pandemia, bem como os crimes pertinentes aos casos de quem burla a legislação. Este 
ensaio se pauta no método dedutivo, de cunho qualitativo e explicativo, proporcionando ao leitor a 
compreensão do fenômeno estudado. A pesquisa é bibliográfica na área de Psicologia e Direito Penal, 
através de artigos científicos, livros e notícias pertinentes ao tema. 
Palavras-chave: Direito Penal. Impactos. Pandemia. Psicossocial. 

 
ABSTRACT: The COVID-19 pandemic that the world has been experiencing has brought about 
changes in the way people live. Habits have changed, the awareness of a large part of the 
population is notorious and technology was the main protagonist. In addition to the intensification of 
inequalities, there were also psychological impacts, given the need for human beings to isolate 
themselves. The legal consequences were also important, since the population's routine also 
changed. The objective of the present work is to analyze the social impacts generated by Covid-19, 
the psychological aspects as well as the penal reflexes during the pandemic, as well as the crimes 
pertinent to the cases of those who circumvent the legislation. This essay is based on the 
deductive method, of qualitative and explanatory nature, providing the reader with an 
understanding of the phenomenon studied. The research is bibliographic in the area of Psychology 
and Criminal Law, through scientific articles, books and news relevant to the topic. 
Keywords: Criminal Law. Impacts. Pandemic. Psychosocial. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A pandemia da Covid-19 que se alastra em todo o mundo, repercute significativamente 

em todos os setores, são impactos econômicos, políticos, sociais, no sistema de saúde. Tal crise 
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sem precedentes na história fez com que se acentuasse e se intensificasse ainda mais as 

desigualdades sociais, colocou em exposição os grupos vulneráveis, que dependem do Estado. 

Junte-se a isso todo o aparato econômico e financeiro com que o Estado está arcando, a saúde 

mental das pessoas e o acesso das pessoas a bens de suma importância agora. 

Há também implicações éticas e de direitos humanos imensuráveis, vez que estamos 

diante do sistema constitucional das crises, em que para direitos serem preservados, outros 

direitos tem que ser diminuídos temporariamente, isso porque durante a crise, alguns princípios 

que estão em voga durante esse estado constitucional é justamente a excepcionalidade, a 

temporalidade e a necessidade. Todas as medidas então devem ser fundamentadas e isto é uma 

forma na verdade de fortalecer a democracia, pois tem como objetivo manter ou reestabelecer a 

ordem constitucional. 

Uns dos principais setores afetados pela pandemia são o turismo e a aviação, percebe-se 

que as categorias de higiene e limpeza tiveram também um crescimento, aumentando também as 

vendas online (e-commerce). Outro efeito importante é que as pessoas estão buscando 

alimentação mais saudável, escolhendo alimentos mais naturais. Ressalte-se ainda a questão dos 

Estados brasileiros que flexibilizaram o isolamento e consequentemente o número de casos 

aumentou, é o caso da Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais; desse modo, deve se atentar para 

dar ênfase em medidas de educação como o uso de máscaras, bem como manejar de forma mais 

eficiente as ações. 

Desse modo, o papel das ciências jurídicas é garantir a dignidade da pessoa humana 

estabilizando a crise, porém deve-se ter cuidado ao mesmo tempo com as decisões a serem 

tomadas, vez que se deve evitar decisões contrárias ao interesse público, que violem direitos. 

 
2. REFLEXOS JURÍDICOS GERAIS DA COVID-19 

 

O direito tem duas funções fundamentais num momento de crise como essa, a primeira 

delas é apresentar quais são os princípios fundamentais, os fins úteis que devem orientar todas as 

ações do Estado. A dignidade humana e direito à vida impõem ao Estado brasileiro que não 

deixem ninguém pra trás, que faça tudo que for necessário para socorrer, atender, especialmente 

aqueles mais vulneráveis. O segundo é estabilizar as expectativas, é fundamental que se tenha 

clareza daquilo que não pode ser feito, dos direitos que não podem ser violados e também daquilo 

que autoriza as autoridades a tomar medidas que são fundamentais pra preservação da saúde 

pública, há um aumento da discricionariedade e é por isso que Governadores e prefeitos têm 

tomado medidas voltadas à conter a expansão da pandemia. 

A constituição não permite, mesmo com a decretação do estado de calamidade, que haja 

restrição indevida de direitos, o que está autorizado é que medidas coletivas sejam impostas pelas 

autoridades sanitárias para impedir a expansão da contaminação. Assim, Governadores, prefeitos, 

Ministro da Saúde têm determinado condutas que restringem as nossas liberdades, porém 

preocupa no momento a decisão do Presidente da República de encaminhar Medida Provisória 
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suspendendo o acesso a determinadas informações, especialmente informações que estão sob 

controle de autoridades da saúde. O que se necessita nesse momento é aumentar a confiança 

social nas autoridades, e para que haja esse aumento é fundamental que a transparência nas 

informações seja total. A comunidade precisa saber quais são os motivos, quais são os dados que 

levam as autoridades a tomarem determinadas decisões, pois restringir o acesso à informação 

além de inconstitucional será improdutivo no enfrentamento dessa crise. 

O Brasil é um país desigual onde 70 milhões de pessoas ganham menos do que três 

salários mínimos, em que mais de treze milhões de pessoas vivem em favelas, estes devem ser o 

objeto da preocupação fundamental do governo brasileiro. Todos os impactos sociais ainda estão 

sendo analisados, sempre há as comparações entre as outras pandemias que já ocorreram, como 

por exemplo da peste negra e da gripe espanhola. A gripe espanhola que matou entre 50 e 100 

milhões de pessoas e atingiu todos os continentes, muito se compara com a do Covid-19, 

realmente há muitas semelhanças e diferenças, isso porque entre 1918 e 1919, a rede de saúde 

era precária, não havia SUS, não havia a Organização Mundial da Saúde para coordenar e 

fomentar ações globais. Mesmo com o número de mortes da gripe espanhola, não se criou 

realmente uma consciência sanitária, de saúde pública, não se procurou efetivamente mudar 

hábitos e culturas. 

É fato que a sociedade durante a pandemia já mudou totalmente o seu modo de viver, a 

tecnologia mudou a forma de trabalho, de estudo, de fomentar o conhecimento, além do que se 

entendeu a importância de fomentar políticas públicas tanto para a saúde, tanto para diminuir as 

desigualdades. Também teve um impacto na forma de pensar o consumo, a sociedade agora 

entende que pode viver de maneira mais contida. 

Além disso, a mudança de rotina como é o caso de trabalhos e aulas realizadas na 

modalidade home office e através das tecnologias da informação que necessitam de um processo 

de reinventar metodologias para se adaptar à realidade (SCHMIDT et al, 2020). 

 
3. REFLEXOS SOCIAIS PROVENIENTES DA COVID-19 

 

A pandemia traz preocupações nas dimensões biopsicossociais, quanto aos fatores 

físicos, público de risco de contaminação, fragilidades emocionais como o medo, ansiedade, 

tristeza, intensificação do estresse, instabilidade financeira, desemprego, como circunstâncias 

agravantes da brusca mudança ocorrida e a perpetuação do tempo. Outro elemento a ser 

destacado é a restrição dos contatos sociais de interação e frequentar espaços que antes se tinha 

a rotina (SCHMIDT et al, 2020). 

A modificação que a pandemia trouxe, acompanha-se também um cenário que traz a 

possibilidade de afetar diferentes públicos e faixas etárias, como crianças, adolescente, adultos e 

idosos, repercutindo no sofrimento psicológico. A manifestação de pensamentos e emoções 

prevalentemente negativas e consequentemente apresentando reações fisiológicas somatizadas 
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por questões psíquicas do indivíduo e passando também a ser um comportamento coletivo 

(ORNELL et al, 2020). 

Pela presença mais frequente no ambiente familiar temos o fator convivência, e podem 

surgir diferentes respostas desde a aprendizagem, compartilhamento de ideias e atitudes, crise 

existencial, irritabilidade, estresse, incertezas, ociosidade, procrastinação, o luto, dificuldades de 

lidar com as habilidades sociais (agressividade, assertividade e passividade) que varia enquanto 

subjetividade e personalidade dos indivíduos (FARO et al, 2020). 

Outro fator de atenção durante a pandemia é a excessividade de conteúdos negativos na 

mídia que bombardeiam o tempo todo informações. É de suma importância ter acesso de forma 

equilibrada e de fontes confiáveis, sendo relevante focar a atenção em atividades positivas que 

podem ser desenvolvidas ao longo do dia como estratégia de autocuidado a saúde mental (FARO 

et al, 2020). 

Enquanto grupo de risco tem-se os idosos e pessoas que apresentam comorbidades e o 

medo pode se intensificar ainda mais, além de casos de idosos que moram sozinhos pode ser um 

público de vulnerabilidade emocional, que pode desencadear o desamparo, desvalor, 

desesperança, solidão e pode evoluir para um agravamento da saúde mental pelos multifatores 

(HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020). 

Desta forma, aponta-se que a pandemia ampliou o afastamento da rede socioafetiva, pela 

necessidade do distanciamento e protocolo de biossegurança. Neste sentido, discute como a 

situação vivenciada impossibilita a realização de determinadas questões, como o velório, funerais, 

a ritualização das condolências e o processo de elaboração do luto, podendo também tornar-se 

um luto patológico (CREPALDI et al, 2020). 

Diante disso, identifica o contato reduzido com a rede de suporte comunitário, desde 

instituições religiosas, espirituais, lazer, viagens, reunião de amigos e família. Toda dinâmica de 

interação teve que se adaptar a modalidade virtual através das tecnologias como forma de não se 

perder o vínculo social e afetivo e além de ser relevante como suporte emocional e de 

compartilhamento cognitivo e comportamental (HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020). 

Quanto a fatores situacionais que podem ser destacados durante a pandemia foi a 

violência doméstica, que pode ser manifestar na caracterização física, psicológica, moral, 

patrimonial e sexual. Averígua-se também o aumento do consumo de álcool e outras drogas 

sendo aspectos de riscos e agravamento do adoecimento psíquico (ZANON et al, 2020). 

Mediante o isolamento social como ferramenta de Orientação do Ministério da Saúde (MS) 

e desenvolvimento de ações de enfrentamento ao COVID-19, as pessoas podem receber as 

informações e seguir as mesmas, porém existem também algumas resistências quanto às 

recomendações de prevenção das medidas sanitárias que podem gerar consequências tanto para 

o sujeito como também a família. Perante o fenômeno relatado existem determinados casos a 

percepção da pandemia como um processo de negação e ainda como uma doença distante, 

fazendo com quer algumas pessoas não compartilhem de comportamentos de autocuidado (LIMA 

et al, 2020). 
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Quando percebe casos de não respeitar as regras de distanciamento social e quarentena, 

identifica a questão de dificuldades de adaptação ao novo cenário em que se faz necessário o 

seguimento das normativas e o papel dos órgãos competentes de fortalecer as orientações 

preventivas e também de articular com os serviços especializados mediante a demanda (ZANON 

et al, 2020). 

Nesta perspectiva nos deparamos também com o medo de contaminação e de infectar a 

família, onde muitos precisam trabalhar, sair de suas casas e retornar. E o medo também 

intensifica no ambiente de trabalho em diferentes setores, principalmente os profissionais da 

saúde e demais que estão na linha de frente que se percebem um conjunto de emoções e 

pensamentos diante da existência e da morte, como por exemplo, da frustração, estresse, 

ansiedade e tantas outras que vem emergindo na Pandemia (ZANON et al, 2020). 

Ainda a respeito do medo de contaminação, pode acontecer também a questão da 

estigmatização dos casos positivos para COVID-19, que muitas vezes o preconceito e a 

discriminação que tanto podem ser sofridos, internalizados e compartilhados pelos pacientes e 

familiares, como pela comunidade e podem vir à tona mediante a contextualização do momento 

vivenciado. Pode-se enfatizar sobre o racismo e a população em situação de rua que podem ser 

um público que sobressaem a exclusão e a pouca acessibilidade aos recursos de saúde e 

necessidades básicas (GOES; RAMOS; FERREIRA, 2020) 

Para lidar com as adversidades frente a pandemia, a utilização dos recursos tecnológicos 

tem sido uma ferramenta essencial de fortalecimento do vínculo social e de conhecimentos. 

Enquanto atuação da Psicologia tem-se a Resolução do CFP Nº 11/2018 que regulamenta e 

autoriza o atendimento psicológico por meio das tecnologias da informação e comunicação. O 

profissional poderá realizar escuta empática, acolhimento, orientação e acompanhamento 

psicológico (ORNELL et al, 2020). 

O profissional de Psicologia pode elaborar estratégias também voltadas a saúde mental 

nos espaços de trabalho através dos instrumentos tecnológicos conforme a realidade, pensando 

também em recursos audiovisuais, postagens, EBOOKS e Lives. Da mesma forma, no contexto 

das políticas Públicas da Assistência Social, Educação, Saúde e outros âmbitos mediante ao 

objetivo da atuação (ORNELL et al, 2020). 

Para isso, também visualiza a adaptação nos diferentes serviços das Políticas Públicas 

através da prestação dos atendimentos à comunidade de maneira remota pensando na 

perspectiva do cuidado para potencializar os vínculos psicossociais. Esta modalidade também se 

refere a intersetorialidade, matriciamento em saúde mental e rede de atenção psicossocial (RAPS) 

entres os equipamentos que precisam estar em diálogo frente as diferentes demandas que podem 

surgir, bem como, aos usuários que já eram acompanhados pela instituição (ORNELL et al, 2020). 

Por sua vez, a pandemia trouxe a possibilidade de afetação psíquica comunitária pela proporção 

ocasionada e o potencial de manifestação de sinais e sintomas psicológicos e casos também 

patológicos. A intensificação dos transtornos mentais já existentes e o seu 
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desencadeamento, como Ansiedade, Depressão, Transtorno de Estresse Pós-Traumático, 

Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e entre outros (SCHMIDT et al, 2020). 

Por outro lado, é de suma importância mesmo no isolamento social a construção de rotina 

com atividades prazerosas, como música, exercícios físicos, leituras, recursos de filmes e séries, 

meditação, culinária, arte e diferentes atividades que possam fazer sentido, proporcionar leveza e 

sensação de bem-estar. Além disso, é necessário ressaltar o processo de ressignificação dos 

aspectos da vida, a convivência com a família, aprender algo novo, organizar algo que precisar ser 

revisto (ZANON et al, 2020). 

Assim sendo, é necessário perceber de maneira integrada o atual cenário de Pandemia, 

pensando também em interfaces com outras categorias profissionais que possam discutir a 

temática como estratégia de fomentar o conhecimento e proporcionar o acesso à conteúdos para 

análise crítica e reflexiva acerca das implicações psicológicas que o COVID-19 pôde ocasionar 

para a saúde mental (HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020). 

 
4. REFLEXOS JURÍDICOS PENAIS PROVENIENTES DA COVID-19 

 

Diante de todos os aspectos que foram abordados nesse presente artigo, nos cabe 

indagar: quais seriam os impactos da Covid-19 no Direito Penal Brasileiro? Quais os crimes que 

poderiam ser praticados/cometidos em cenários de pandemia decretada? As perspectivas na 

prática do crime dar-se-ão nos crimes contra a saúde pública, nos crimes contra a pessoa e frente 

a situação dos aumentos de preço, diretamente relacionados com os crimes contra a relação de 

consumo, crimes contra a ordem econômica e crimes contra a economia popular. 

Inicialmente vale lembrar que os crimes contra a saúde pública, diferentemente dos 

crimes contra a pessoa, não irão atingir uma única/determinada pessoa, eles irão atingir pessoas 

indeterminadas, ou seja, atinge a coletividade como um todo. Então, quando tratamos de crimes 

contra a saúde pública, iremos tratar, por exemplo, do crime de causar epidemia ou do crime de 

infração de medida sanitária preventiva. A partir do momento que um indivíduo quer praticar um 

crime contra uma pessoa determinada, esse crime deixa de ser crime contra a saúde pública e 

passa a ser crime contra a pessoa, como por exemplo, o crime de perigo de contágio de moléstia 

grave. 

Dos crimes que atingem um número indeterminado de pessoas - crimes contra a 

coletividade, iremos abordar inicialmente o crime do art. 267, CP que é o crime de epidemia. De 

antemão, precisamos entender o que é o crime de epidemia e o texto legal vai nos trazer este 

conceito: causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena reclusão de dez 

a quinze anos. Parágrafo primeiro: se da epidemia resulta morte a pena irá ser aplicada em  

dobro. Parágrafo segundo: no caso de culpa a pena é detenção de um a dois anos ou se resulta 

morte de dois a quatro anos. (PLANALTO, 1940). 

Assim, o crime de epidemia estar configurado quando uma pessoa dar causa ao delito, 

quando através de uma atitude dolosa, por exemplo, o indivíduo coloca a mão na boca, cospe na 
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própria mão e passa em locais públicos, como a barra de um metrô com o intuito/finalidade de 

propagar os seus germes, dando de fato causa à uma epidemia. Se em decorrência dessa 

epidemia resultar uma morte, o crime se torna hediondo, porque vai estar lá previsto na lei de 

crimes hediondos, lei 8.072/90. O crime de epidemia também traz expressamente a modalidade 

culposa, por exemplo, quando o indivíduo não sabe que é portador do vírus da Covid-19 e acaba 

tossindo na mão e tocando em locais públicos, ou seja, passando culposamente o vírus, 

caracterizando o crime de epidemia na modalidade culposa e isso se não tivesse sido decretado 

ainda a pandemia. 

Atualmente, não temos mais a epidemia porque já houve a decretação da pandemia pela 

Administração Pública. A pandemia acontece quando o vírus atinge vários países, quando o vírus 

atinge o mundo inteiro. E a diferença seria basicamente essa: na epidemia o vírus vai ter uma 

determinada localidade e o indivíduo sabendo que está com vírus e dolosamente o transmite 

contaminando demais pessoas, ele dar causa a uma epidemia. Na pandemia, por sua vez, há uma 

propagação em uma alta e rápida escala de distribuição e transmissão da doença infecciosa, 

saindo do seu lugar de origem e se espalhando em diversos países e em mais de um continente 

Diante disso é possível indagar: quando têm-se um cenário de pandemia decretada, pode-se 

existir ainda o crime de causar epidemia ou não ou seria um outro crime? A doutrina é divergente 

quanto a isso. Alguns doutrinadores vão entender que é possível sim, por exemplo, se existir uma 

ilha, um local distante, que não haja nenhum caso da Covid-19, inclusive com suas entradas e 

saídas fechadas para evitar de fato a circulação de pessoas entrando e saindo, e que, apesar 

disso, alguém consiga entrar nessa ilha ou nesse local distante portando o vírus e contaminado 

dolorosamente, propagando a doença para os moradores de lá. 

Para os defensores desta corrente, neste caso em específico, haveria a possibilidade de 

se punir um crime de causar uma epidemia mesmo em cenários de pandemia decretada, porque 

estaria naquele lugar, naquele ambiente. Por outro lado, há doutrinadores que defendem a ideia 

de não ser mais possível causar um crime de epidemia quando já se tem uma pandemia 

decretada, justificando que, o poder público ele já determinou que ninguém pode sair de casa, há 

determinações para que a pessoa contaminada tem que ficar em isolamento, há determinações 

para que a pessoa que está com suspeita tem que se manter em quarentena, e o indivíduo 

mesmo assim sai da sua residência com o intuito de propagar a doença não seria mais o crime de 

epidemia mas sim o crime do tipificado no artigo 268, CP que trata das infrações de medida 

sanitária preventiva. 

Esse dispositivo dispõe: infringir determinação do poder público destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena de detenção de um mês a um ano e multa. 

Parágrafo único: a pena pode ainda ser aumentada de um terço se o agente é funcionário da 

saúde pública ou se ele exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro 

(PLANALTO, 1940). No Brasil, nós já temos, por exemplo, a proibição de circulação de pessoas, 

proibição de aglomerações, impedindo shows, impedindo espetáculos. O indivíduo que infringe 

uma determinação como essas, vai cometer o crime do art. 268, CP porque já houve a decretação 
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da pandemia e o indivíduo infringiu uma dessas determinação do poder público, ao qual deveria 

estar em isolamento social e dolorosamente sai para rua para propagar, e de fato propaga aquela 

doença contagiosa, infringindo tal determinação. Esse indivíduo não poderá mais responder pelo 

art. 267, CP que é o delito de dar causa a uma epidemia porque a pandemia já foi decretada, tal o 

indivíduo então irá praticar o crime de infração de medida sanitária preventiva previsto no art. 268, 

CP. Tal delito atinge a coletividade, crime contra a saúde pública, atingindo número de pessoas 

indeterminadas, porque a doença já está em ação e o indivíduo a propaga, ele infringe uma 

determinação do poder público. 

O dispositivo em questão traz uma causa de aumento de pena, a mesma fica mais grave 

quando o agente é funcionário da saúde pública e sabe, tem consciência do que está 

acontecendo, do quão contagioso é aquela doença, como um médico ou um enfermeiro por 

exemplo, eles estão vendo e vivendo/acompanhamento de perto aquela situação, e mesmo assim 

venham a infringir uma determinação, propagando, obviamente que a pena deles terão de ser 

aumentada. Vai ser majorada, vai ser mais grave. 

Vale ressaltar que tal dispositivo se trata de uma norma penal em branco, a norma está 

incompleta e precisa ser complementada por uma outra norma, essa outra norma pode ser de 

uma outra fonte legislativa ou da mesma fonte legislativa. Assim, ao infringir determinação do 

poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa o dispositivo 

fala apenas infringir uma determinação do poder público, mas não fala qual determinação seria 

essa. Tal conduta está incompleta precisando ser complementada por uma outra norma. Seu 

complemento vai estar nos decretos de atos administrativos, nos decretos governamentais ou nos 

decretos municipais. Por ser um crime de menor potencial ofensivo vai ser julgado pelo JECRIM, 

pelo juizado especial criminal pois a pena não ultrapassa dois anos, inclusive cabendo os 

benefícios da lei 9.099/95 que a lei dos juizados especiais, como as transações penais, por 

exemplo. 

Outro crime importante de ser debatido é o crime de desobediência do art. 330,CP. 

Exemplo: quando um indivíduo está em isolamento social e acaba saindo do isolamento 

infringindo uma determinação do poder público, propagando o vírus da Covid-19, ele já estará 

praticando o art. 268, CP. Digamos entretanto que as pessoas descobrem, percebam que esse 

indivíduo que deveria estar em isolamento saiu de casa e o denuncie. Ele é encontrado por uma 

autoridade, um delegado que lhe dar uma ordem de voltar para a sua casa, mesmo ele recebendo 

essa ordem se recusa a voltar e continua nas ruas, configuraria o crime de desobediência do art. 

330, CP. Dessa forma, esse indivíduo pode vir a responder pelos dois crimes tanto pelo art. 268, 

CP quanto pelo art. 330, CP, ambos crimes contra a saúde pública. 

O art. 269, CP traz o crime de omissão de notificação de doença. É um crime próprio, 

porque só pode ser praticado pelo médico, e dispõe o seguinte: deixar o médico de denunciar a 

autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena de detenção de seis meses a dois 

anos e multa. (PLANALTO, 1940). É quando o médico realiza, por exemplo, um exame em um 

determinado paciente, descobre que este paciente está com a Covid-19 e por algum motivo ele 
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não comunica a autoridade competente para que ela seja capaz de tomar as providências 

necessárias/cabíveis. O médico tem obrigação de denunciar pacientes que sejam diagnosticados 

com qualquer doença infectocontagiosa, doenças de notificações compulsória, se não denuncia a 

autoridade pública fica configurado o crime do art. 269 do CP, crime de omissão de notificação de 

doença. 

Imaginemos um segundo cenário, um vilarejo de uma cidade que não tenha médico, 

apenas alguns técnicos de enfermagem, alguns enfermeiros, que não tenha nem mesmo um 

hospital e essas demais áreas da saúde é que irão ajudar as pessoas que estão com alguma 

doença. Vamos supor que uma enfermeira seja a primeira pessoa a descobrir que um indivíduo 

está portando o vírus da Covid-19, ela teria a mesma obrigação de notificar? Se ela não notificar, 

irá também responder pelo crime do art. 269? A resposta é não porque o legislador fo i bem claro 

ao responsabilizar apenas a figura do médico, a enfermeira poderia ter o bom senso de uma 

obrigação moral de notificar, mas não uma obrigação legal, portanto, não infringiria o crime do art. 

269, CP nem mesmo por analogia porque, no direito penal a analogia só pode ser utilizada para 

beneficiar o agente se for para prejudicar o agente não. A norma do art. 269, CP é uma norma não 

benéfica, é um crime e se fosse aplicada a enfermeira ou a qualquer outro técnico de saúde que 

não fosse um médico estaria sendo aplicada a analogia para prejudicar o agente, o que é 

estritamente proibido no âmbito do direito penal. Não é proibido no processo penal, mas no âmbito 

do direito penal para fins do crime é proibido sim, portanto, somente o médico pode ser 

responsabilizado pelo crime do art. 269, CP. 

Até agora foi abordado crimes contra pessoas indeterminadas. Digamos então, que um 

indivíduo sabe que é portador do vírus da Covid-19 e quer atingir pessoa determinada, seu inimigo 

e, ao encontrá-lo, o agente venha a tossir na própria mão, para cumprimentar o seu desafeto com 

um aperto de mão por exemplo, ou espirra na cara desse desafeto propositalmente, com a 

finalidade de transmitir. Mesmo que não consiga transmitir o vírus o crime contra a pessoa estará 

configurado. Dentro dos crimes contra a pessoa existe um capítulo chamado crimes contra 

periclitação da vida e da saúde, bastando que o agente coloque em perigo a vida ou a saúde de 

outrem o crime conta periclitação da vida e da saúde estará configurado. 

O art. 131, CP é denominado de crime de perigo de contágio de moléstia grave que 

dispõe: praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado ato 

capaz de produzir o contágio. Pena reclusão de um a quatro anos e multa (PLANALTO, 1940). O 

agente pratica o ato com o fim de transmitir uma moléstia grave. O dispositivo em questão não nos 

diz quais são as moléstias graves por isso também estaremos diante de outra norma penal em 

branco onde o seu complemento vai ser encontrado no Ministério da Saúde. Então, no caso do 

agente ser portador da Covid-19 e querer transmitir a pessoa determinada, mesmo que ele não 

transmita o crime do artigo 131, CP, crime de perigo de contágio moléstia grave está configurado 

por ser um crime de perigo. Não precisa causar dano de fato, não precisa transmitir a doença de 

fato, bastando que o agente coloca em risco a vida ou a saúde de outrem. Trata-se de um crime 

de médio potencial ofensivo, não vai ser regido pelo JECRIM, vai ser regido pela justiça comum, 
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admitindo inclusive a suspensão condicional, pois a pena mínima é um ano e deverá também 

preencher todos os requisitos do art. 89 da lei 9099/95. 

Digamos então que a intenção do agente é transmitir o vírus da Covid-19 a uma pessoa 

determinada e efetivamente consiga transmitir. O crime não é mais o art. 131, CP e sim o crime de 

lesão corporal grave do art. 129, parágrafo 1º inciso II do CP, que é aquela hipótese quando a 

gente lesiona pessoa colocando aquela pessoa em perigo de morte. O código penal prevê a 

transmissão de uma doença incurável adentrando nesse mesmo raciocínio a Covid-19, apesar de 

ter cura, porque há um número considerável de pessoas que contraíram o vírus e se curaram, por 

isso não se pune com uma lesão corporal gravíssima e sim com uma lesão corporal grave que 

seja capaz de causar perigo de morte. 

Vale ressaltar que, quando o agente tem a intenção/dolo de transmitir a uma pessoa que 

sabe que aquela pessoa pode morrer, por fazer parte do grupo de risco, o agente passaria a 

responder pelo crime de homicídio, se de fato a pessoa venha a morrer ou mesmo por um crime 

de tentativa de homicídio, se por vontade alheia a sua, o crime não se consumou, e a pessoa não 

venha a morrer. Isso acontece justamente porque a Covid-19 para algumas pessoas representa 

um risco de morte, quando esse indivíduo por exemplo já tenha algum problema grave como um 

câncer, ou seja um idoso, ou tenha problemas respiratórios grave e o agente sabe disso, sabe que 

a pessoa tem esse problema e que faz parte do grupo de risco e mesmo transmite causando a 

morte dessa pessoa por conta dessa transmissão o crime será do art. 121, CP ou se a pessoa não 

morre tentativa de homicídio. Mesmo que o agente não tenha a intenção direta/dolo direto de 

matar apenas de transmitir, mas por a vítima estar inserida no grupo de risco, o agente irá 

responder por homicídio por conta do dolo eventual, por assumir um risco da produção de 

qualquer resultado que venha acontecer. 

Tratando agora dos reflexos da Covid-19 no direito penal em relação ao aumento de preço 

dos produtos necessários, exemplo, o aumento considerável do valor do álcool em gel, teremos 

crimes contra a ordem econômica, podendo ser enquadrado também os crimes contra a economia 

popular. A lei 8.137/90 trata dos crimes contra a ordem tributária, dos crimes contra a ordem 

econômica e traz também um rol de crimes contra as relações de consumo. O artigo 7º, inciso VI 

dessa lei traz o crime de sonegação de insumos que dispõe: sonegar insumos ou bens recusando- 

se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas ou retê-los 

para fim de especulação. Tal dispositivo regula uma prática abusiva, a recusa do fornecedor na 

venda de produtos que estejam em seu estoque e que mesmo assim segura aquele produto para 

especular preço e igualar ao preço do mercado. 

Haverá casos, entretanto, que ato de restringir será de caráter extremamente necessário 

porque a própria população não tem educação, não tem o bom senso diante de uma pandemia e 

compra mais do que o necessário fazendo com que acabe faltando para outros. Então nesse 

caso, os fornecedores estariam resguardados por questão de bom senso, eles precisam sim 

restringir para que outras possam poder ter o direito de compra de itens necessários, eles 

estariam estão respaldados pelo estado de necessidade, uma excludente de ilicitude, estado de 
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necessidade porque agora é questão de bom senso diante da pandemia que a população mundial 

está enfrentando. 

Dentro da lei 8.137/90 se encontra o crime contra a ordem econômica, no art. 4º inciso II, - 

A, o crime de formação de cartel, esse crime trata da formação de acordos ou convênios, ajustes 

ou alianças entre ofertantes visando alinhar a fixação artificial de preços ou quantidades vendidas 

ou produzidas. Pena reclusão de dois a cinco anos e multa. Exemplo, uma empresa que vende 

determinado produto necessário para o enfretamento da pandemia como álcool em gel, combina 

um preço de tabela com outros fornecedores se aproveitando da necessidade do mercado, por 

conta disso, todos os demais também sobem os seus preços configurando a formação de cartel. 

Importante lembrar que para a sua caracterização não é preciso que o produto seja de fato 

colocado no mercado com preço alto, apenas a reunião, apenas o acordo entre os fornecedores já 

é suficiente para consumar o crime, porque é um crime de mera conduta, ou seja, não precisa da 

produção do resultado, a própria conduta por si só de firmar o acordo já caracteriza o crime de 

formação de cartel. 

Para finalizar, a lei 1.521/51 que a lei dos crimes contra a economia popular, traz no seu 

art. 3º, inciso VI a conduta de provocar a alta ou a baixa de preços de mercadorias, títulos 

públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro 

artifício. Nessa época de pandemia está acontecendo corriqueiramente a circulação de notícias 

falsas para provocar o aumento do produto, por exemplo, a agente solta uma notícia falsa falando 

que nos supermercados estão acabando papel higiênico, estão acabando o álcool em gel, e que 

não há previsão alguma para o reabastecimento. O agente que sabe que aquela notícia é falsa e 

mesmo assim a solta com uma única intenção de aumentar abusivamente os preços comete crime 

contra a economia popular, tipificado neste dispositivo em questão. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
 

Uma das maiores pandemias enfrentadas até hoje é a da COVID-19, nunca na história 

uma pandemia trouxera tantos impactos em diferentes âmbitos, não se sabe ainda quando vai 

terminar, porém ela já mudou e muito o modo da sociedade pensar e se portar, são mudanças nos 

hábitos alimentares e de higiene, há também uma maior solidariedade e uma das maiores e 

principais: o uso da tecnologia em todos os segmentos. É uma nova forma de ver o mundo, coisa 

que antes se pensava poder fazer apenas pessoalmente, hoje se torna rotineiro o uso de 

aplicativos para reuniões, o trabalho remoto, o home office também sofreram grandes 

transformações, os trabalhos desse tipo só irão aumentar futuramente, o que antes era visto como 

exceção, agora é regra e a sociedade tende a caminhar e aceitar esse caminho. 

Não se pode olvidar dos reflexos também jurídicos no que concerne ao direito penal, 

agora se dá muito mais importância à lei no que se refere aos crimes de epidemia, os crimes 

contra a saúde pública e também contra a economia popular. Veja que mesmo com as 

determinações legais, as pessoas ainda insistem em burlar as normas, acarretando 
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responsabilidade na esfera penal, mas também repercutindo em grave prejuízo à sociedade. 

Percebe-se desse modo que a sociedade deve estar atenta aos rumos que a pandemia acarretou 

no contexto educacional, social e profissional frente à tecnologia, quem não estiver atento e apto 

às mudanças, que não souber utilizar as novas ferramentas, ficará para trás. 
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CAPÍTULO 22 

DIREITOS DE LIBERDADE EM TEMPOS DE COVID-19: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE 

MEDIDAS TOMADAS NO ESTADO DA PARAÍBA PARA CONTENÇÃO PANDÊMICA E SUA 

RELAÇÃO COM OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE LIBERDADE 

RIGHTS OF FREEDOM IN TIMES OF COVID-19: BRIEF CONSIDERATIONS ON MEASURES TAKEN IN THE 
STATE OF PARAÍBA FOR PANDEMIC CONTAINMENT AND THEIR RELATION TO CONSTITUTIONAL RIGHTS OF 

FREEDOM 
 

Anderson Miller Silva Varelo1 

Suênnya Brunna da Silva Figuerêdo2 

José Mateus Vital de Macêdo3 

Antônio da Silva Augusto4 

 
RESUMO: Este trabalho visa tecer breves considerações acerca das medidas de contenção da 
pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no estado da Paraíba e suas relações com os direitos 
de liberdade. Isto é, como entender os direitos de liberdade e sua aplicação com as restrições 
tomadas no âmbito dessa crise sanitária? Para tanto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica à 
doutrina, plataformas de monitoramento da doença, pesquisas científicas da área médica, 
legislação, por exemplo, para tratar o tema, seguindo uma metodologia que parte da descrição do 
quadro evolutivo da doença resumidamente e as medidas de enfrentamento da doença; daí, 
buscou-se verificar a amplitude dos direitos de liberdade na esfera da Constituição Federal de 
1988, para que daí pudesse tecer notas sobre restrições e limites à essas liberdades, sobretudo 
quando se envolve saúde pública, direito à vida e dignidade da pessoa humana. Ao final, 
considerações são feitas, apresentando as principais conclusões do contributo. 
Palavras-chave: COVID-19. Paraíba. Direitos de liberdade. Restrições. Constituição Federal. 

 
ABSTRACT: This piece of work aims to make brief considerations about the measures to contain 
the new coronavirus pandemic (COVID-19) in the state of Paraíba and its relations with the rights 
of freedom. That is, how to understand the rights of freedom and their application with the 
restrictions taken in the context of that health crisis? To do so, we used bibliographic research to 
the doctrine, platforms for monitoring the disease, scientific research in the medical area, 
legislation, for example, to treat the subject, following a methodology that starts from the 
description of the evolutionary picture of the disease in summary and the measures to confront the 
disease; from there, we sought to verify the breadth of freedom rights in the sphere of the Federal 
Constitution of 1988, so that from there we could make notes on restrictions and limits to these  
freedoms, especially when it involves public health, right to life and dignity of the human person. At 
the end, considerations are made, presenting the main conclusions of the contribution. 
Keywords: COVID-19. Paraíba. Rights of freedom. Restrictions. Federal Constitution. 

 
Introdução 

 

A humanidade foi surpreendida por uma onda do novo coronavírus (COVID-19). As 

relações sociais mudaram. Novas leis, em sentido amplo, tiveram que ser concebidas. A vida 

mudou como um todo. Novos campos de visões se criaram e veículos de informações surgiram ou 

destacaram-se em meio a tanta catástrofe humanitária. Vidas ceifadas, esperanças e sonhos 

destruídos, cerimônias e eventos cancelados. Pessoas separadas. Mentes abaladas. Como um 

grande tsunami, a pandemia engoliu todos, direta ou indiretamente. 

Nesse contexto, tratar sobre os efeitos do COVID-19 na sociedade se faz necessário. 

Assim sendo, este singelo contributo vem discorrer sobre alguns efeitos no âmbito jurídico: a 

1 Bacharelando em Direito, pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). E-mail: milleranderson19@hotmail.com; 
2 Bacharelanda em Direito, pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). E-mail: figueiredobrunna@hotmail.com; 
3 Bacharelando em Direito, pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). E-mail: mateusvital12345@gmail.com; 
4 Licenciado em Pedagogia, pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Pós-graduado em Gestão Pública, pelo 
Instituto Nacional de Ensino (INE). Licenciando em Matemática, pela Estácio. E-mail: ant.augustto@gmail.com. 
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relação dos direitos de liberdade diante das restrições tomadas a cunho pelas autoridades para 

contenção da crise sanitária, no estado da Paraíba. 

Posto isto, traçou-se um breve contexto da doença em números e apresentou-se à forma 

como o novo coronavírus estava sendo recebido pelo Brasil. Posteriormente, foi abordado as 

medidas tomadas pelo governo do estado da Paraíba no enfrentamento da enfermidade. Tudo 

isso antecedeu ao debate de se era possível restringir os direitos de liberdade, frutos de intensas 

lutas e conquistas ao longo dos séculos. Por isso, primeiramente, fala-se sobre os direitos de 

liberdade na Constituição de 1988 e toda a sua amplitude, para que, então, seja tratado dos 

limites desses direitos e suas justificações para as restrições. 

Diz uma anedota do meio jurídico que todo grande direito possui grandes exceções. Não 

se vai discutir aqui se tal anedota é assistida da razão, mas que, de certo modo, pelo menos no 

caso em comento, tem um fundo de verdade. 

Durante esta pesquisa, recorreu-se às plataformas de monitoramento do COVID-19 na 

Paraíba, no Brasil e no mundo. Pesquisas científicas da área médica, notas técnicas, legislação, 

doutrina nacional e estrangeira também fizeram parte do arcabouço teórico da pesquisa. 

Com isso, espera-se contribuir com o seio acadêmico e jurídico na fomentação de debates 

dos direitos fundamentais. 

 
COVID-19 e medidas para contenção no estado da Paraíba 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi informada 

sobre alguns casos pneumológicos na cidade de Wuhan, na China. Após alguns dias, os poderes 

chineses atestaram a existência de um novo coronavírus (COVID-19). Existem sete tipos desse 

vírus na cadeia humana. O novo vírus foi considerado como um surto no dia 30 de janeiro de 

2020, sendo instituída a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), tendo 

como intuito descobrir mecanismos conjuntamente com o globo para o enfretamento da 

disseminação do vírus.5 

A orbe enfrenta um dos piores momentos epidêmicos, tendo sido inclusive declarado pela 

OMS, em 11 de março, o estado de pandemia, isto é, um avanço de epidemia em escala global e 

não a sua gravidade. O surto de COVID-19 (SARS-CoV-2) vem trazendo sérios danos à saúde, à 

economia, à vida social, entre tantas outras esferas de observação. As estatísticas globais 

apontam para 9.330.883 casos confirmados e 479.496 mortes por conta do COVID-19; no Brasil, 

por sua vez, os casos confirmados ultrapassaram o Reino Unido, chegando a ser, por enquanto, o 

segundo país com maior número de casos e mortes – são 1.188.631 casos confirmados e 53.830 

óbitos confirmados6. O estado da Paraíba, molde desta pesquisa, em seu boletim epidemiológico 

 
5 Vide: OPAS/OMS BRASIL. Folha informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus). Disponível 
em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875>. Acesso 
em: 05 jun. 2020. 
6 Os dados foram extraídos, às 19h55 do dia 24 de junho de 2020, do sítio: 
<https://www.google.com/search?q=covid+mundo&oq=covid+mundo+&aqs=chrome..69i57.6507j0j4&sourceid=chrom 
e&ie=UTF- 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101%3Acovid19&Itemid=875
http://www.google.com/search?q=covid%2Bmundo&oq=covid%2Bmundo%2B&aqs=chrome..69i57.6507j0j4&sourceid=chrom
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de 24 de junho de 2020, apresenta 39.912 casos confirmados e 828 óbitos por COVID-19; nesse 

estado da federação, 216 dos 223 municípios apresentaram casos da doença – representando um 

total de 96,86% dos municípios.7 

O avanço da doença se tornou uma realidade no Brasil, ao ponto de passar por um 

processo de interiorização geográfica, ou seja, se antes a doença estava condensada nas grandes 

capitais do país, com a circulação das pessoas, ela passou a estar presente nas pequenas 

cidades interioranas8, o que levou a uma maior saturação na rede hospitalar, sobretudo das 

grandes metrópoles. Em somatória com isso, é importante asseverar que, até 24 de junho de 

2020, não se desenvolveu uma vacina eficaz contra a enfermidade, sendo, portanto, os meios 

mais eficazes de contenção o distanciamento social e a prática de higienização dos ambientes e 

das pessoas, mormente. 

A OMS, vale salientar, conforme assinala Antônio Augusto Moura da Silva (2020), emitiu 

dados acerca da taxa de infecção e mortalidade no início da pandemia, na tentativa de alarmar os 

países para que os seus governos tomassem as devidas atitudes de prevenção. Todavia, o 

governo federal brasileiro foi relutante em adotar tais medidas inicialmente, porém, grande parte 

dos estados brasileiros decidiram adotar as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, 

que, por sua vez, seguiam as recomendações da OMS. 

Após grande repercussão sobre a Medida Provisória de nº 926/2020, sancionada pelo 

senhor Presidente da República, restringindo as ações para o enfrentamento da COVID-19 a 

serem realizadas pelo poder executivo estadual e municipal, tal matéria alcançou ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) para que este dirimisse sobre a celeuma na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), protocolada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

Em análise pelos ministros do Pretório Excelso, após sessão remota no dia 15 de abril, 

ficou consignado, o que se segue: 

O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, concedeu parcialmente medida 
cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para: i) suspender parcialmente, sem 
redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, da Lei 13.979/2020 (1), a 
fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou de observância 
ao ente federal; e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no 
sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação 
técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e 
serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre 
respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente 
federativo. 
A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada contra dispositivos da Lei 
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (Covid-19). 
O colegiado entendeu que a União não deve ter o monopólio de regulamentar todas as 
medidas que devem ser tomadas para o combate à pandemia. Ela tem o papel 
primordial de coordenação entre os entes federados, mas a autonomia deles deve ser 
respeitada. É impossível que o poder central conheça todas as particularidades 
regionais. Assim, a exclusividade da União quanto às regras de transporte 
intermunicipal durante a pandemia é danosa. 

 

8#wptab=s:H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMwySk6OL8zJecTYwMgt8PLHPWGp8klrTl5jLOQS901NyUzOzEt1ySx 
OTSxO9clPTizJzM8T0uNic80rySypFFLhEpRCNUeDQYqfC1VISI2LA65XiotHikM_V9_AKMvcEKiYiwvO49nFxO2Rmph 
TkhFcklhSvIhV1rUYyDi8trgkMzmxWCElVcE5vyg_L7Hs8Nqi0mIAcvfKfsMAAAA>. 
7 Os dados foram consultados, às 20h01 do dia 24 de junho de 2020, no sítio: 
<https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/noticias/atualizacao-covid-19-24-06-2020>. 
8 A este respeito, conferir a nota técnica nº 04 do Sistema MonitoraCOVID-19, da FIOCRUZ, disponível em: 
<https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_4.pdf>. Acessado em 04 de junho de 2020, às 19h40. 
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Não se excluiu a possibilidade de a União atuar na questão do transporte e das 
rodovias intermunicipais, desde que haja interesse geral. Por exemplo, determinar a 
eventual interdição de rodovias para garantir o abastecimento mais rápido de 
medicamentos, sob a perspectiva de um interesse nacional. Todavia, os estados 
também devem ter o poder de regulamentar o transporte intermunicipal para realizar 
barreiras sanitárias nas rodovias, por exemplo, se o interesse for regional. De igual 
modo, o município precisa ter sua autonomia respeitada. Cada unidade a atuar no 
âmbito de sua competência. 
O Tribunal alertou que municípios e estados não podem fechar fronteiras, pois sairiam 
de suas competências constitucionais. 
Além disso, firmou que os Poderes, nos três níveis da Federação, devem se unir e se 
coordenar    para    tentar     diminuir     os     efeitos     nefastos     da     pandemia.   
Em seguida, salientou não ser possível exigir que estados-membros e municípios se 
vinculem a autorizações e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de combate 
à pandemia. 
Contudo, no enfrentamento da emergência de saúde, há critérios mínimos baseados 
em evidências científicas para serem impostas medidas restritivas, especialmente as 
mais graves, como a restrição de locomoção. 
A competência dos estados e municípios, assim como a da União, não lhes confere 
carta branca para limitar a circulação de pessoas e mercadorias com base unicamente 
na conveniência e na oportunidade do ato. A emergência internacional não implica 
nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem 
contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. 
O colegiado compreendeu que o inciso VI do art. 3º da mencionada lei precisa ser lido 
em conjunto com o Decreto 10.282/2020. Assim, as medidas de restrição devem ser 
precedidas de recomendação técnica e fundamentada do respectivo órgão de 
vigilância sanitária ou equivalente. 
Ao final, consignou que se impende resguardar a locomoção dos produtos e serviços 
essenciais definidos pelos entes federados no âmbito do exercício das 
correspondentes competências constitucionais. (INFORMATIVO STF, 2020). 

 

Dessa forma, as demais entidades da federação poderiam criar suas próprias formas de 

enfrentamento do novo coronavírus, desde que observados os critérios técnicos e os parâmetros 

constitucionais. 

Ao seu turno, o governo da Paraíba adotou uma série de medidas na tentativa de conter o 

avanço do vírus, como o isolamento social – onde os cidadãos foram instruídos a permanecerem 

em suas casas, evitando, ao máximo, saírem delas; as aulas presenciais em escolas e 

universidades foram suspensas (aulas online ficaram a critério das instituições); e foi 

recomendado às prefeituras municipais o fechamento de comércios não essenciais9, assim como 

a instauração do uso obrigatório de máscara10 - tendo em vista que o maior meio de propagação 

do vírus é pela boca e narinas. 

Diante de toda circunstância presente no estado da Paraíba, vários decretos foram sendo 

publicado em prol do enfrentamento do COVID-19. Foi-se recomendado com o 2º decreto do 

estado (Decreto Estadual nº 40.128, de 17 de março de 2020) que as pessoas com algum dos 

sintomas de síndrome gripal se recrutassem em suas residências, em igual período de 14 dias, à 

razão é que o contágio do vírus se propaga mais pelas gotículas salivares e espirros. Entretanto, 

 

 
9Vide: PARAÍBA. Decreto nº 40.128, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo 
Coronavírus),   bem   como  sobre  recomendações  aos  municípios  e  ao  setor  privado  estadual.   Disponível   em: 
<https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/marco/diario-oficial-19-03-2020.pdf/>. Acesso em: 24 jun. 
2020. 
10 Vide: PARAÍBA. Decreto nº 40.217, de 02 de maio de 2020. Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo 
Coronavírus), bem como sobre recomendações aos municípios e ao setor privado estadual. Disponível em: 
<https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/maio/diario-oficial-02-05-2020.pdf>. Acesso em: 25 jun. 
2020. 
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em caso de agravamento dos sintomas, como, por exemplo, a falta de ar, os pacientes deveriam 

procurar atendimento médico urgente. 

Além de tais medidas, as aulas presenciais das instituições da rede pública e privada 

ficariam suspensas em decorrência de aglomerações, ademais, como qualquer evento com 

grande aproximação, até segunda ordem. 

Com uma contaminação ainda ascendente e a necessidade financeira para a criação de 

mecanismos de contenção, diante da crise de saúde pública, gerando um aumento de gastos 

públicos em um pequeno lapso temporal, e após a decretação de Emergência em Saúde Pública 

de Interesse Nacional (ESPIN), pelo Ministério da Saúde, a Paraíba decretou o estado de 

calamidade pública, através do Decreto Estadual nº 40.134, de 21 de março, conforme se segue: 

Art. 1º Fica decretado estado de calamidade pública, para os fins exclusivos do art. 65, 
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de 
saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e suas 
repercussões nas finanças públicas do Estado da Paraíba. (PARAÍBA, 2020a). 

 

Após um mês da decretação do estado de calamidade, um novo decreto (Decreto 

Estadual nº 40.194, de 20 de abril de 2020) instaurou um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 

permanência do status, conforme se segue: 

Art. 1º Fica declarado Estado de Calamidade Pública, em todo território Paraibano, por 
um período de 180 dias, tomando-se por base as informações contidas no Formulário 
de Informações de Desastres – FIDE, e demais documentos anexados a este Decreto, 
em virtude do desastre classificado como grupo biológico/epidemias e tipo doenças 
infecciosas virais (COVID-19) - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme IN/MI nº 02/2016. 
(PARAÍBA, 2020b). 

 

Com o aumento significativo de casos no estado da Paraíba, fez-se necessário maiores 

aplicações para o distanciamento social, sendo assim, um novo decreto foi implementado com 

regras mais rígidas para as cidades com casos confirmados e com a busca de frear a propagação 

do vírus, deixando, assim, apenas os serviços essenciais abertos, os casos de gêneros 

alimentícios e medicamentais, mas com a aplicação de distanciamento de pessoa para pessoa.11 

Medidas econômicas também foram tomadas, como o atraso no pagamento de impostos 

por empresas, assim como disposto no site oficial do governo da Paraíba: “[...] o governador 

anunciou a postergação do pagamento do ICMS dos meses de abril, maio e junho das empresas 

optantes do Simples Nacional por seis meses, gerando um impacto de R$ 75 milhões nos cofres 

do Estado [...]” (PARAÍBA, 2020c). 

O adiamento do pagamento serviu principalmente para as pequenas empresas, já que 

manter uma empresa viva com o isolamento social em vigor tem se mostrado um desafio para 

diversos empreendedores. 

Para as pessoas físicas, medidas econômico-sociais também foram tomadas, como a 

suspensão no corte de água por falta de pagamento durante 90 dias, o pagamento das faturas 

das famílias cadastradas no programa Tarifa Social. O governo da Paraíba também doou milhares 

 

11 Cf. PARAÍBA. Decreto nº 40.217, de 02 de maio de 2020. Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo 
Coronavírus),   bem   como  sobre  recomendações  aos  municípios  e  ao  setor  privado  estadual.   Disponível   em: 
<https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/maio/diario-oficial-02-05-2020.pdf>. Acesso em: 25 jun. 
2020. 
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de cestas básicas para famílias cadastradas no programa cartão alimentação, doou também kits 

de higiene para pessoas em estado de vulnerabilidade social. 

É digno de nota também a proibição do acendimento de fogueiras durante o curso da 

pandemia no estado da Paraíba. 

No Nordeste, em meados do mês de junho e julho, é de costume a comemoração de três 

santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Nessas festividades existe uma tradição do 

acendimento de fogueiras, por toda região nordestina. 

Dessa maneira, o teor de gases poluentes aumenta e, consequentemente, traz malefícios 

a respiração, principalmente aos enfermos de doenças respiratórias. 

Com o cenário de pandemia do novo coronavírus e sua nocividade, como a falta de ar, por 

exemplo - onde o índice respiratório para as pessoas portadoras do vírus é afetada gravemente -, 

o Ministério Público do Estado da Paraíba emitiu várias recomendações às prefeituras para que 

fossem proibido o acendimento de fogueiras no período da pandemia12, a partir daí surgiu uma 

proposta de lei na Assembleia Legislativa da Paraíba para a proibição de fogueiras nesses 

festejos, tomando como base estudos técnicos dos profissionais da saúde, onde alegam que as 

fogueiras podem prejudicar mais ainda as pessoas infectadas com o COVID-19, em razão, da 

doença afetar principalmente, o sistema respiratório. 

Nesse sentir, foi aprovada pelo parlamento paraibano e sancionada e publicada no Diário 

Oficial a Lei n° 11.711, pelo governador da Paraíba, no dia 20 de junho de 2020, a proibição de 

acendimento de fogueiras em todo o estado da Paraíba e estabelece que o infrator será multado 

no valor de 10 (dez) UFR-PB (Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba)13, 

equivalente ao valor total de aproximadamente R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), e, no caso de 

reincidência, o valor será efetuado em dobro, segundo o artigo 2° da lei, expressa a seguir: 

Art. 2º O não cumprimento desta Lei implicará ao infrator a imposição de multas por 
parte dos órgãos públicos competentes, no valor de 10 (dez) UFR-PB (Unidades 
Fiscais de Referência do Estado da Paraíba), aplicada em dobro em caso de 
reincidência, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. (PARAÍBA, 2020d) (Grifos 
nossos). 

 

Feitas essas singelas anotações das medidas de contenção da pandemia na Paraíba, 

passar-se-á agora a discorrer sobre os direitos de liberdade e seu alcance em tempos de COVID- 

19. 

Direitos de liberdade na Constituição e amplitude: considerações 

 

Para poder abordar com maior propriedade a questão dos direitos de liberdade, faz-se 

mister que se teça notas, ao menos singelas, sobre os seus aspectos filosóficos e históricos. 

Comumente, ao se falar em liberdade, a ideia primeira que se vem é a da Revolução Francesa, 

com os seus postulados consagrados no seio social do “liberté”, “egalité” e “fraternité” (liberdade, 

 

12 A título de exemplo, vide: <http://www.mppb.mp.br/index.php/30-noticias/saude/22394-promotoria-de-bananeiras- 
recomenda-prorrogacao-do-isolamento-social-e-proibicao-de-fogueiras-e-fogos>. Acesso em: 28 jun. 2020. 
13 Cada UFR-PB (Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba, representa R$ 51,78 (cinquenta e um reais e 
setenta e oito centavos), referentes ao mês de Junho/2020. A este respeito: 
<https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/06/20/lei-que-proibe-fogueiras-em-espacos-urbanos-na-paraiba- 
durante-a-pandemia-e-sancionada.ghtml>. Acesso em: 25 jun. 2020. 

http://www.mppb.mp.br/index.php/30-noticias/saude/22394-promotoria-de-bananeiras-
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igualdade e fraternidade). É bem verdade, conforme assinala Giuseppe Tosi (2011), que toda essa 

questão de visualização da história, e sobretudo dos direitos humanos, por que não dizer (?), 

parte-se sempre da perspectiva eurocêntrica. 

Assim, a história de um continente se confunde com a história do todo; talvez isso se 

deva a alguma deficiência na forma de enxergar os diversos pontos sistemáticos das demais 

culturas, que abordam questões dos direitos humanos sob um viés alegórico. Isso, contudo, não 

desconfiguraria e deslegitimaria os avanços sociais, mas, ao contrário, poderia significar que os 

avanços dos direitos humanos se deram em todos os lugares, através do avanço da consciência 

coletiva, de modo que em alguns foi-se mais rápido e em outros mais lento, recebendo também 

influências dos mais adiantados14. De todo modo, por questões metodológicas e pelo pouco 

espaço de discussão, opta-se aqui pela perspectiva tradicional. Nesse diapasão, vê-se a partir do 

século XIII alguns desdobramentos onde os direitos de liberdade vêm ganhando espaço no âmbito 

jurídico, sobretudo com a Magna Charta Libertatum da Inglaterra. 

Mas, a ideia de liberdade no âmbito do Direito passou por mutações, pois se antes 

caracterizava-se como a ausência de constrangimento, passou-se a entender, na modernidade, a 

liberdade também como autogoverno, autonomia; isto é, a primeira via a liberdade no seu aspecto 

negativo, devendo o estado abster-se de tomar determinados comportamentos, alhures, a 

segunda ótica percebia a liberdade em seu aspecto positivo, pois caberia ao estado fornecer 

mecanismos para poder se utilizar da sua liberdade nas questões político-sociais15. Assim sendo, 

ensina Habermas que essas visões assumem uma posição equiprimordial, pois são 

interdependentes, ao ponto de somente se pode haver proteção adequada à liberdade caso essas 

duas perspectivas da liberdade receberem a devida atenção, tendo em vista a 

complementariedade existente (FERNANDES, 2018, p. 438). 

No seio da óptica dos direitos humanos, os direitos de liberdade estão enquadrados nos 

direitos de primeira geração, no que concerne aos direitos civis e políticos. De fato, essa 

teorização de gerações é apenas ilustrativa e tem apenas um caráter metodológico (TOSI, 2011). 

De todo modo, abrindo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 se percebe o 

quanto que as ideias de liberdade estão presentes; por início, tem-se como fundamentos do 

Estado Democrático de Direito à cidadania (inc. II), a dignidade da pessoa humana (inc. III), os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (inc. IV) e o pluralismo político (inc. V) que só se 

podem ser compreendidos na sua mais rica interpretação se apreciadas com o valor da liberdade 

no seu arcabouço interpretativo. 

O constituinte originário estabeleceu também, no caput do art. 5º, que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
 

14 Essas notas são apenas para gerar reflexão, até por que não é do objetivo deste contributo 
tecer considerações a este respeito, no entanto, jugou-se convenientes trazer à baila da 
discussão de modo rápido. Tais notas são hipóteses, de todo modo, que ousamos levantar 
nessa pesquisa, que podem, muito bem, serem reanalisadas e até refutadas em pesquisas 
futuras. 
15 A esse respeito, cf. FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 10. 

ed. Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 437-438. 
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segurança e à propriedade [...]” (BRASIL, 1988) (grifos nossos) e que isso seguiria aos termos 

seguintes da Constituição. Nesse diapasão, tem-se apresentada a liberdade numa perspectiva 

geral como sendo guisa dos direitos e garantias fundamentais, ou, nos dizeres de Paulo Gustavo 

Gonet Branco, “vértice do sistema dos direitos fundamentais” (MENDES; BRANCO, 2017). Doutro 

lado, ao analisar bem o art. 5º, por exemplo, em seus incisos, vê-se, dentre outras vertentes da 

liberdade contemplada pela Constituição: a liberdade decorrente de ausência de norma 

regulamentadora (inc. II); a liberdade na manifestação do pensamento e de crenças (inc. IV); a 

liberdade religiosa (inc. VI); a liberdade intelectual (inc. IX); a liberdade no exercício de atividades 

laborativas (inc. XIII); a liberdade de locomoção em tempos de paz (inc. XV); e a liberdade de 

associação para fins lícitos (inc. XVII). Essas “especificações” da “liberdade geral” traçam o rumo 

que devem ser compreendidos os direitos de liberdade na óptica da Constituição Federal de 1988. 

Diz Paulo Gustavo Gonet Branco que a liberdade consiste como mecanismo que permite 

a autorrealização do indivíduo através das escolhas que este realiza no limiar de suas 

potencialidades (MENDES; BRANCO, 2017). Neste aspecto, o Estado, no seu entender, assume 

grande posição na proteção desses direitos ao garantir a sua preservação e promoção, ao passo 

que soluciona conflitos oriundos de colisões entre liberdades dos indivíduos. 

Da leitura de Ingo Wolfgang Sarlet (2017), por sua vez, depreende-se a existência do 

direito geral de liberdade como perspectiva jurídica, que serve como parâmetro para identificação 

de novos direitos fundamentais de liberdade não contempladas nas especificações do constituinte 

expressivamente, mas que estavam presentes no arcabouço valorativo da norma. A isso, deve-se 

acrescentar que em liberdades fundamentais não especificadas pelo constituinte originário pode o 

direito geral à liberdade servir como cláusula constitucionalmente aberta, para proporcionar o 

incremento de novos direitos. Nessa óptica, o direito geral de liberdade possibilita, no entender de 

SARLET (2017), um reforço aos direitos de liberdade em espécie. 

A questão da existência desse direito geral de liberdade parte do entendimento do direito 

constitucional alemão e encontra sua sustentação no ordenamento jurídico-constitucional 

brasileiro ao ser interpretado com o § 2º do art. 5º da Constituição Federal, que estabelece um 

sistema aberto de direitos e garantias fundamentais. Todavia, é digno de nota que tal corrente 

sofre muitas críticas na doutrina brasileira como também alemã, apesar de o Tribunal 

Constitucional Federal alemão ter se manifestado a favor da doutrina. De todo modo, isso mostra 

a grande amplitude que possuem os direitos de liberdade na órbita constitucional brasileira, pois 

pode até mesmo os postulados da liberdade ir além das normas escritas na Constituição de 1988, 

dependendo, logicamente, da óptica doutrinal que se escolha visualizar. Nestas singelas 

considerações, entretanto, não se tomará uma grei a cerca dessa celeuma. 

No entanto, se de um lado se vê uma grande amplitude no que se refere à matéria dos 

direitos de liberdade, é imperioso salientar que essas liberdades não são absolutas. Existem 

limites para o exercício do gozo das liberdades, dependendo da situação em que se encontra o 

país. Assim, questões de defesa nacional, por exemplo, podem restringir o deleite das liberdades 

no estrito mandamento que dispõe a Constituição Federal, tendo em vista que se tratam de 
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situações anômalas do cotidiano institucional, político, social e entre outros. Também situações 

onde a liberdade exercida na sua maior amplitude possam causar danos ao direito à vida da 

coletividade devem servir como uma espécie de “poda racional-constitucional” para limitação dos 

direitos, como é o caso do contexto pandêmico. 

 
Limites aos direitos de liberdade e justificações para restrições 

 

Os direitos de liberdade não são absolutos. Como todos os demais direitos da 

Constituição Federal, devem passar pelo crivo da ponderação fático-social. Desse modo, como, 

por exemplo, em tempos atípicos no Estado Democrático de Direito, faz-se salutar que 

determinados direitos sofram limitações, dentro dos parâmetros instituídos pela Carta Magna. 

Essa atipicidade temporal é denominada pela doutrina constitucional como “estado de exceção”, e 

é constituída pelo estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, consoante o art. 21, inc. 

V do texto constitucional. 

Esses mecanismos constitucionais são muito pesados, pois limitam muitos direitos dos 

cidadãos, na expectativa de defender o próprio Estado e as instituições democráticas. Assim 

sendo, os direitos de liberdade sofrem grandes retenções. 

Todavia, é importante exceler que há outras situações em que se faz necessário tecer 

algumas restrições, como é o caso das situações emergenciais para contenção epidêmica. Nesse 

sentir, é razoável que se estabeleça limites na circulação de pessoas, no exercício de atividades 

comerciais e de reuniões com aglomerações, para que se evite a contaminação e propagação da 

doença. 

Estados da federação emitiram, nesse contexto, decretos sinalizando e descrevendo 

limites para alguns direitos de liberdade – a título de molde, o estado da Paraíba, como já 

abordado. Em seu voto, fazendo uma síntese histórica das alterações legiferantes no período 

pandêmico, anota o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, que: 

Em 6.2.2020, o Presidente sancionou a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da crise sanitária decorrente do coronavírus. Desde então, alguns 
Estados e Municípios adotaram medidas restritivas com o objetivo de evitar a 
circulação de pessoas e a disseminação do vírus. Houve fechamento de escolas e 
faculdades, proibição de abertura de lojas e centros comerciais, vedação à realização 
de eventos coletivos e até restrição de transporte de pessoas. (BRASIL, 2020). 

 

Os direitos de liberdade, destarte, devem passar pelo sobpesamento com o princípio da 

dignidade da pessoa humana e com os direitos de saúde pública, como também do direito à vida. 

Vale dizer que a questão de saúde pública é matéria que diz respeito a todos e, por conta disso, 

deve ser equacionada e promovida através de políticas sanitárias adequadas, para extinção, 

contenção e prevenção de doenças. 

Posto isso, é indeclinável reconhecer que os direitos de liberdade, como todos os demais 

direitos fundamentais, como já cintilado, são passíveis de serem delimitados, por meio da 

ponderação e da racionalidade. Assim sendo, recorrendo a leitura do constitucionalismo discursivo 

de Robert Alexy (2007), ao comentar sobre a sentença de Lüth pelo Tribunal Constitucional 
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Federal alemão, diz Alexy que “uma colisão de princípios somente por ponderação pode ser 

solucionada. A mensagem mais importante para a vida cotidiana jurídica da decisão-Lüth diz, por 

isso: Torna-se necessária, por conseguinte, uma ponderação de bens” (ALEXY, 2017, p. 108).  

Sobre os postulados da ponderação, escreve Alexy que: 

A lei da ponderação mostra que a ponderação deixa decompor-se em três passos. Em 
um primeiro passo deve ser comprovado o grau do não-cumprimento ou prejuízo de 
um princípio. A isso deve seguir, em um segundo passo, a comprovação da 
importância do cumprimento do princípio em sentido contrário. Em um terceiro passo 
deve, finalmente, ser comprovado, se a importância do cumprimento do princípio em 
sentido contrário justifica o prejuízo ou não-cumprimento do outro. (ALEXY, 2007, p. 
111). 

 

Destarte, pelo menos ab initio, pode-se averiguar que deixar as liberdades de circulação e 

de comercialização, por exemplo, sem o devido controle da polícia sanitária é criar possibilidades 

de alastração da epidemia, e isso fere e muito as garantias à uma vida de pleno gozo de demais 

direitos, uma vez que a própria vida e a qualidade de vida estão em risco, pela situação anômala 

que vem se desenhando em plano internacional e nacional. Logo, o primeiro passo, nesse sentir, 

é visualizado, pois há grandes ameaças de vários princípios: dentre eles, o da dignidade da 

pessoa humana. 

A importância dos princípios, em situação contrária aos direitos de liberdade plena no 

período da pandemia do SARS-CoV-2, reside no fato de que a simples ameaça a qualidade de 

vida e da própria vida, pela falta de contenção sanitária, impõe gravoso empecilho para a 

realização dos demais direitos. Até porque a vida é condição fundamental do ser cidadão e em 

torno da qual todo o arcabouço normativo-jurídico-constitucional gira. 

Ao seu turno, por fim, é perceptível que o cumprimento do princípio em sentido contrário 

se justifica dado o contexto existente, sendo digno de anátema defender a plenitude do gozo das 

liberdades quando estas podem cooperar no ceifar de vidas, pela imprudência e incúria humana. 

Assim sendo, a proporcionalidade e a razoabilidade devem servir de guisa para a 

manutenção do Estado Democrático de Direito e das garantias dos direitos fundamentais da 

coletividade, de modo que, com isso, seja promovido o bem de todos, tal como estabelecido no 

art. 4º, inc. IV, da Constituição Federal, ao apresentar os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil. 

 

Considerações Finais 
 

Muito ainda carece de ser abordado e discutido, no entanto, dado as características de 

breves considerações às quais assumiu esse singelo contributo, faz-se mister destacar algumas 

conclusões, que poderão, sem sombra de dúvidas, serem desenvolvidas com maior amplitude em 

pesquisas futuras. 

De início, a pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de todos e exigiu que os 

poderes públicos tomassem medidas para contenção da doença. Muitas pessoas morreram; muito 

foi causado de dano à economia, à vida em sociedade; e, sobretudo, às questões psíquicas dos 

indivíduos. Leis e decretos, recomendações e notas técnicas foram expedidas dos mais variados 
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órgãos, para promover com mais eficiência políticas sanitárias visando abrandar o novo 

coronavírus. 

O mundo, o Brasil e a Paraíba sofreram muito. Da escola global à escala regional, os 

efeitos foram variados. Na Paraíba, como visto, escolas e o comércio tiveram restrições, o uso de 

máscara tornou-se obrigatório, a aglomeração de pessoas não foi recomendada. Desse modo, 

direitos de liberdade como o de se reunir, o de exercer a profissão-comércio, o de circular, tiveram 

grandes restrições em nome da saúde pública e do direito à vida, visando, com isso, o bem da 

coletividade. 

Nesse contexto, a pergunta que originou esta pesquisa - “como entender os direitos de 

liberdade e sua aplicação com as restrições tomadas no âmbito dessa crise sanitária?” – 

possibilitou oportunidade para discorrer sobre os direitos de liberdade, vendo o seu contexto 

histórico e filosófico, como também toda a amplitude constitucional que vem assumindo esses 

direitos com a Constituição Federal de 1988. No entanto, como cintilado, esses direitos não devem 

ser entendidos como absolutos e, por tanto, as pessoas não podem invocar, em nosso entender, o 

direito de liberdade para se desvencilhar das recomendações dos órgãos de saúde e dos 

mandamentos legais para contenção sanitária. Acontece que tais direitos fundamentais precisam 

ser balizados racionalmente com os factos-sociais, com os demais direitos e princípios que podem 

encontrar colisão. Destarte, a técnica da ponderação se faz de grande valia para o dirimir desta 

celeuma. 

Todavia, vale destacar que tudo isso não significa carta-branca para os poderes 

constituídos emitirem todo tipo de norma para contenção da pandemia. É preciso que tudo se dê 

conforme os parâmetros constitucionais, visualizando sempre os vértices de interpretação dos 

princípios e fundamentos da República, como também fundamentação técnica que justifique tais 

medidas como necessárias nessa caminhada de luta sanitária. 

O bem de toda a coletividade, pois, deve prevalecer a contragosto de interesses 

puramente individuais que, em verdade, podem os prejudicar também. A vida, a saúde de todos, a 

dignidade, o bem-estar social falam mais alto na ponderação de valores e objetos quando se está 

em jogo apenas os direitos de liberdade na sua maior amplitude. Ademais, as medidas, em nosso 

sentir, não roubaram a essência dos direitos de liberdade, apenas os restringiram visando um bem 

maior: a saúde da coletividade e o anseio de novos tempos de equilíbrio sanitário. 
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CAPÍTULO 23 

ENTRE A SOLENIDADE E A FLEXIBILIZAÇÃO: A EXPERIÊNCIA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS COM OS CASAMENTOS VIRTUAIS EM TEMPOS DA PANDEMIA DA COVID-19 

Jackelline Fraga Pessanha1 

Marcelo Sant’Anna Vieira Gomes2 

 
RESUMO: A família pode ser constituída de várias formas e em vários formatos atualmente. 
Dentre os vários formatos, está o casamento. Essa instituição, além de sagrada, é um dos atos 
mais solenes existentes no Direito Civil Brasileiro. Caso não haja respeito a um dos requisitos de 
validade constantes na legislação, o casamento não é considerado válido, não surtindo efeitos na 
esfera jurídica dos nubentes. Ocorre que, em momento de pandemia, os casamentos passaram a 
ficar prejudicados com a necessidade de distanciamento social. Assim, o Estado de Minas Gerais, 
foi pioneiro na utilização de sistemas informáticos para a realização de cerimônias, sem a 
presença dos contraentes e sendo desnecessária a assinatura deles. Diante disso, com base no 
pensamento dialético, o presente trabalho esmiúça todas as nuances que envolvem a solenidade 
do casamento, para aferir se a realização por meio da rede mundial de computadores está 
adequada sob o ponto de vista legal. 
Palavras-chave: Casamento. Casamento virtual. Portaria 6.405/2020 – CGJ/MG. 

 
ABSTRACT The family can be constituted in several ways and in several formats today. Among 
the various formats, there is the wedding. This institution, besides being sacred, is one of the most 
solemn acts existing in Brazilian Civil Law. If there is no respect for one of the validity requirements 
contained in the legislation, the marriage is not considered valid, having no effect on the legal 
sphere of the spouses. It so happens that, in a time of pandemic, marriages started to be affected 
by the need for social distance. Thus, the State of Minas Gerais, was a pioneer in the use of 
computer systems to perform ceremonies, without the presence of the contracting parties and their 
signature is unnecessary. Therefore, based on dialectical thinking, the present work breaks down 
all the nuances that involve the solemnity of marriage, to assess whether the realization through 
the world wide web is legally appropriate. 
Keywords: Marriage. Virtual wedding. Ordinance 6.405 / 2020 – CGJ/MG. 

 
INTRODUÇÃO 

A sociedade não é estável. A família é uma construção social que a cada dia vem 

ganhando novos arranjos, novas concepções, novas teorias. Hoje, justamente pela mutação 

constante da sociedade brasileira, entende-se família como aquela constituída por laços de afeto, 

não necessitando a priori do registro dessa família. 

No entanto, é preciso notar que existem aqueles que constituem a família 

matrimonializada, na medida em que optam por ir ao Estado e formalizar sua união através de um 

documento que atesta que estão casados. Não que isso seja algo obrigatório de ser realizado, 

pois como informado acima, muito mais que um documento, família é constituída por afeto. 

Contudo, para fins legais e para dar uma maior concretude àquela união, inclusive, do 

ponto de vista patrimonial, os nubentes optam por assim proceder e se submetem a todos os 

trâmites registrais dos cartórios para, então, obterem uma certidão de casamento. 
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Ocorre que, em março de 2020, o Brasil começou a atravessar uma grave crise sanitária 

que já vinha sido difundida em todo o mundo, que é o caso da pandemia do COVID-19. Não que 

esses casos já não tivessem ocorrido antes de março, mas foi, inclusive, que o Estado de Minas 

Gerais decretou Estado de calamidade pública e de emergência em saúde pública. 

Com boa parte dos serviços não essenciais fechados e com a limitação de circulação – 

não imposta – recomendada pelos órgãos oficiais, a população passou a ter maior dificuldade 

para a prática de atos do dia a dia. Nesse sentido, começou-se a imaginar estratégias que seriam 

aptas à solucionar o problema, sem que ocasionasse aglomeração de pessoas e, por 

consequência, prejuízo ao distanciamento social. 

Por esse motivo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da Portaria 

6.405/CGJ/2020, estabeleceu um plano piloto para que fosse possível a prática de atos notariais e 

registrais de maneira remota, bem como a formalização de determinados atos que, anteriormente, 

eram praticados apenas presencialmente: é o caso, por exemplo, do casamento civil. 

Por se tratar de proposta vanguardista e pioneira é que se analisa no presente manuscrito 

se o casamento civil, formalizado por meio da rede mundial de computadores, com base na 

Portaria da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, atenta contra a legislação civilista, 

bem como se apresenta validade do ponto de vista dos requisitos essenciais para sua 

formalização. 

Para tanto, utiliza-se, neste trabalho o raciocínio dialético, por uma análise constitucional, 

sempre com vistas a uma abordagem contemporânea do direito civil e, por consequência, 

adaptando à realidade vivenciada na atualidade. 

Nesse ponto, para analisar as situações que possam ocorrer, em um primeiro momento 

analisa-se a solenidade do casamento no Código Civil e seu paradigma tradicional de constituição 

de família. Na sequência, verificam-se os requisitos essenciais do casamento para que seja 

considerado válido, para que, por fim, seja delimitado se o casamento virtual realizado com base 

na Portaria 6.405/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça mineiro (CGJ- 

TJMG), se pode ser considerado legal e válido. 

 
1 A CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA: do casamento na Roma antiga aos dias atuais 

 

Antes de tudo, é necessária a realização de um breve esboço histórico à Roma Antiga , 

com o intuito de perceber de onde foi originada toda essa influência até hoje arraigada na 

sociedade. Na visão de Foucault (1985, p. 46/47) “o casamento era um ato privado, que dizia 

respeito à família, à sua autoridade, às regras que ela praticava e reconheceu como suas, não 

existia a intervenção dos poderes públicos nem na Grécia nem em Roma”. 

De acordo com os romanos, a família era a instituição mais fundamental, repousada nos 

pilares no matrimônio. Existia todo um ritual para que houvesse o casamento, na medida em que a 

mulher era envolta em um véu e com um vestido branco, sendo que no momento que ingressa no 

local em que irá residir com seu marido, ela não pode entrar com seus pés, devendo ser 
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carregada no colo e com gritos, a passos curtos e com pouco barulho, simulando um rapto 

(COULANGES, 2003, p. 45). 

Ademais, a família sempre foi considerada uma entidade sagrada na sociedade brasileira. 

Sendo sagrada, a Igreja Católica sempre fez incutir nos cidadãos os dogmas religiosos, fazendo 

estabelecer que atitudes favoráveis ou contrárias aos ensinamentos de Deus. Isso porque, para o 

Direito Canônico casamento e família são pontos inseparáveis, pois não há constituição de família 

senão pelo casamento de duas pessoas de sexos opostos. 

Dessa maneira, na perspectiva do catolicismo não é possível um “amor livre”, que é 

aquele não matrimonializado, uma vez que “constituiu um fator de dissolução e destruição do 

matrimônio, por carecer do elemento constitutivo conjugal” (ROCHA, 2009, p. 14). Isso é , o amor 

não matrimonializado é uma ameaça ao “amor verdadeiro”, que é aquele constituído pelo 

casamento. Assim, as uniões de fato não são famílias. 

Na atualidade a influência de dogmas religiosos continua a ser presente, tais como o 

celibato, a monogamia, a homossexualidade, o sexo para fins exclusivos de procriação, a não 

pesquisa com células-tronco, a impossibilidade de aborto decorrente de estupro, ou mesmo, 

decorrente de gravidez que possa trazer risco à integridade física da mãe. Esses são apenas 

alguns dos exemplos que mais chamam a atenção e deixam crer que há uma necessidade de que 

esse paradigma de sociedade seja ultrapassado. 

Séculos se passaram e muitos leitores, inclusive deste manuscrito, talvez jamais 

soubessem dos motivos pelos quais, até hoje, há um certo fervor de que, após o casamento, a 

noiva ingresse em casa sendo carregada nos braços. Todos podem até achar que essa cena teria 

sido criada de pouco tempo para cá, para demonstrar afago e carinho do marido para com a 

esposa – e na verdade o significado dessa encenação acaba sendo esse mesmo – sendo que não 

imaginavam que toda essa lógica é refletida de algo que já ocorria na Roma Antiga quando do 

casamento. 

O que percebe que até os dias atuais o casamento ainda é a maior parte das 

constituições de famílias brasileiras. Contudo, não há uma única forma de constituição familiar 

embasada na Constituição Federal brasileira. Hoje, há pluralidade de famílias, como a 

matrimonializada (hetero ou homoafetiva), união estável, monoparental, paralela, poliafetiva, 

dentre outras várias. Essa diversidade de famílias é possível, haja vista ser o afeto o elemento 

constituidor na atualidade. Já foi o tempo em que a família era para procriação ou por questão 

patrimonial. 

O casamento é ato complexo que depende da vontade dos nubentes, com o devido 

respeito de regras preordenadas, para a celebração do casamento como algo privativo do Estado, 

pois depende da manifestação expressa das partes perante o juiz (MADALENO, 2020, p. 212). O 

casamento foi, é e sempre será um ritual. É preciso que sejam praticados vários atos 

concatenados, sem que existam erros nesse percurso, sob pena de não ser considerado válido. 

Se é ritual, é preciso que se observe, na legislação civil contemporânea quais são os requisitos. 
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Antes de tudo, é preciso compreender que o casamento é a união de duas pessoas que, 

por mais que o Código Civil pregue a autonomia privada, existem características básicas 

estabelecidas pelo ente estatal. A doutrina não possui unicidade quanto à sua concepção. Dessa 

forma, difícil encontrar uma única natureza jurídica para casamento, haja vista ter, hoje, três 

ideais, natureza negocial, natureza institucional e natureza mista ou eclética. 

A natureza jurídica pautada na negociação é aquela em que o casamento é um ato de 

vontade entre as partes, fundado em um negócio jurídico. A segunda concepção rejeita a natureza 

negocial do casamento, enquadrando como institucionalização, pois é o conjunto de regras 

impostas ao legislador. E, por fim, a natureza mista ou eclética que é a mistura das duas formas 

anteriores, uma vez que considera o casamento como “ato complexo, impregnado, a um só 

tempo, por características contratuais e institucionais” (FARIAS, BRAGA NETTO, ROSENVALD, 

2019, p. 1719). 

Para parcela da doutrina, o casamento, além de formalizar o vínculo jurídico, de acordo 

com as formalidades legislativas, eles servem à integração fisiopsíquica e à constituição de família 

(DINIZ, 2010, p. 1.051). Para outra parcela, seria ato jurídico negocial e solene, em que há 

manifestação de vontade perante o Estado (LÔBO, 2019, p. 95) e, por fim, sendo a constituição de 

negócio jurídico solene e complexo, de acordo com a legislação vigente (GAMA, 2008, p. 5). 

O que todos os doutrinadores deixam evidenciado, portanto, é o respeito às formalidades 

legislativas, o que torna o ato jurídico solene. Torná-lo assim caracterizado, faz com que regras 

estabelecidas pela Constituição, pelo Código Civil, pela Lei de Registros Públicos, assim como, 

regulamentos locais sejam seguidos à risca, sob pena de não serem considerados válidos os atos 

praticados. 

Para a validade do casamento é preciso que sigam os parâmetros legais, bem como 

respeite seus ideais mínimos, quais sejam: caráter personalíssimo e livre escolha dos nubentes; 

solenidade da celebração; inadmissibilidade de submissão a termo ou condição; estabelecimento 

de comunhão de vida; estrutura monogâmica; dissolubilidade a qualquer tempo de acordo com a 

vontade das partes. 

 
2 A SOLENIDADE DO CASAMENTO NO CÓDIGO CIVIL 

 

De início, é importante deixar claro que qualquer negócio jurídico possui seus requisitos 

essenciais para ser considerado inserido no mundo jurídico. Analisando as percepções de Pontes 

de Miranda (1974, p. 15), foi desenvolvido o que se denominou de plano de existência, p lano de 

validade e plano da eficácia, também conhecido como a “escada ponteana”. 

No plano da existência, observa-se, basicamente se os requisitos mínimos da legislação 

foram seguidos a fim de que haja a caracterização de negócio jurídico, ao passo que a validade, 

terá como fim central identificar se houve algum vício de consentimento para a sua formalização. 

Por fim, o plano da eficácia se aterá a observar se os efeitos foram atingidos em respeito à 

vontade das partes (TARTUCE, 2020, 355-361). Diante disso, analisa-se os requisitos essenciais 
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para a garantia de que o casamento atinja aos três elementos acima. 

O casamento é civil, ou seja, ato que para gerar efeitos civis perante a sociedade 

necessita ser realizado em Cartório de Registros Públicos, não sendo dotado de validade e 

eficácia o casamento somente religioso, que nesse caso se enquadraria como união estável. Além 

disso, a sua celebração é gratuita. Essa gratuidade pode ser estendida a habilitação, registro e 

primeira vida da certidão, a todas as pessoas cuja pobreza for declarada, na forma da lei, 

conforme disposição do parágrafo único do art. 1512 do Código Civil (BRASIL, 2002). 

Dessa forma, o casamento é realizado quando os dois nubentes (que nesse caso 

independem do sexo) manifestam, perante o juiz de paz, a sua vontade de estabelecer o vínculo 

conjugal e a comunhão plena de vida. Após a manifestação de vontade, é indispensável que o juiz 

declare os nubentes casados para ser lavrada a certidão de casamento (BRASIL, 2002). 

Para dar início ao processo de habilitação de casamento, que é o primeiro passo após a 

decisão dos nubentes em constituir a família matrimonializada, é necessário que os dois tenham 

mais de dezesseis anos, “exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes 

legais, enquanto não atingida a maioridade civil” (BRASIL, 2002). 

A idade núbil, sofreu mudança do legislador ordinário, quando em março de 2019, 

determinou a proibição total de menores de dezesseis anos contraírem matrimônio. Os 

impedimentos para o casamento, bem como suas causas suspensivas estão descritos nos artigos 

1521/1522 e 1523/1524, respectivamente. 

O processo de habilitação é dividido em três fases, quais sejam: 1) fase de requerimento e 

apresentação de documentos; 2) fase dos editais de proclamas; 3) registro e expedição da 

certidão (FARIAS, BRAGA NETTO, ROSENVALD, 2019, p. 1733-1734). A primeira fase é a 

apresentação dos documentos do artigo 1525 do Código Civil, perante o cartório de registro civil, 

pessoalmente ou através de procurador constituído por escritura pública com poderes especiais 

para realizá-los, bem como realização de pedido de início do casamento. 

A segunda fase é destinada a expedição de edital de proclamas, que devem ser 

publicados no domicílio do nubente e no jornal de grande circulação da cidade. Os proclamas tem 

a finalidade de “cumprir a necessária publicidade da habilitação para o casamento, oportunizando 

ao interessado a oposição de impedimentos matrimoniais” (FARIAS, BRAGA NETTO, 

ROSENVALD, 2019, p. 1734). 

Transcorridos os prazos legais dos proclamas, o processo de habilitação deve ser enviado 

a ciência ao Ministério Público da comarca (art. 1526, Código Civil). Não havendo impugnação ou 

impedimentos o processo passará para a última fase, que é o oficial cartorário registrar e expedir a 

certificado de habilitação, com validade de noventa dias (art. 1532, Código Civil) para que seja 

celebrado o casamento. 

De acordo com Rolf Madaleno (2020, p. 256) “A celebração das núpcias se constitui em 

um conjunto de formalidades e solenidades previstas em lei, e que se não observadas acarretam 

a nulidade do casamento, com vistas a extrair dos nubentes o seu inequívoco consentimento”. O 

respeito a essas solenidades na celebração do casamento não comporta uma “brincadeirinha”, 
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conforme a própria previsão legal. 

O início do procedimento de celebração é com a designação de dia, hora e lugar pela 

autoridade que presidirá o ato, por intermédio de uma petição dos nubentes, que deverão ter em 

mãos a certidão de habilitação. Após, as disposições legais estabelecem, como formalidade, que 

o ato seja realizado em cartório, na presença de duas testemunhas e com as portas abertas, se o 

casamento for em edifício particular, deverá ficar de portas abertas durante o ato. 

O Código Civil firma a necessidade de que os contraentes digam, de maneira afirmativa, 

que praticam o ato por livre e espontânea vontade, de maneira clara e, ao final, o celebrante deve 

realizar os seguintes dizeres, como se fossem palavras mágicas. Em outras palavras, caso não 

sejam pronunciados esses dizeres, o ato não terá sido praticado: “De acordo com a vontade que 

ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da 

lei, vos declaro casados” (art. 1535, Código Civil. BRASIL, 2002). Ao final da celebração será 

lavrada a certidão de casamento contendo todos os elementos descritos no artigo 1536 do Código 

Civil. 

Aqui surge a seguinte discussão: se o Código estabelece que o casamento tenha que ser 

realizado em cartório, com portas abertas, ou mesmo, se em edifícios particulares, durante a 

cerimônia, estarem de portas abertas, com a celebração realizada por meio da rede mundial de 

computadores, esse ato é passível de ser realizado? Considerando que a Portaria da 

Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nada afirmou, se confrontar 

com a legislação civil, a priori, nenhum óbice existiria. Mas isso deverá ser analisado no próximo 

tópico. 

 
3 A EXPERIÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ACERCA DO CASAMENTO VIRTUAL: 

MUDANÇAS PARADIGMÁTICAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 
Em 22 de abril de 2020, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inovou, por meio 

de sua Corregedoria acerca dos procedimentos para a formalização dos casamentos civis, em 

tempos de COVID 19. 

É fato público e notório que a pandemia tem gerado dados catastróficos em todo mundo 

com a quantidade de pessoas mortas e de infectados, assim como tem ocasionado uma 

superlotação dos serviços de saúde, em razão do quantitativo de pessoas que têm desenvolvido 

sintomas graves do referido vírus. Diante disso, a Organização Mundial da Saúde tem 

recomendado que, entre as saídas para evitar a contaminação em massa, é a prática do 

distanciamento social, ou seja, o mínimo de contato físico/pessoal no cotidiano. Assim, aquele 

procedimento que deveria seguir todo um ritual, hoje passa a ser flexibilizado em nome da 

manutenção da saúde das pessoas. 

A Portaria 6.405/CGJ/2020, foi publicada com o objetivo de facilitar a vida daqueles que 

precisam realizar atos notariais e de registro, mas que ficavam impossibilitados em razão da 

pandemia. De acordo com a descrição da Portaria, ela “institui o Projeto-Piloto para a recepção de 
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requisições e para a realização de atos notariais e de registro, em meio digital, e dá outras 

providências” (MINAS GERAIS, 2020). 

Dentro desse contexto, está o casamento civil. Assim, apenas três cartórios entraram 

nesse primeiro momento do projeto-piloto, a fim de verificar possíveis problemas, antes de 

expandir para outras localidades e/ou Municípios do Estado, sendo eles: a) O 7º Tabelionato de 

Notas da Comarca de Belo Horizonte; b) O Ofício de Registro Civil com Atribuição Notarial do 

Barreiro, Comarca de Belo Horizonte; e, por fim, c) O Ofício de Registro Civil com Atribuição 

Notarial de Venda Nova, Comarca de Belo Horizonte. 

Para o desenvolvimento das atividades, todos os procedimentos cartorários serão 

desenvolvidos por intermédio de uma plataforma digital, que será a responsável por receber a 

documentação e das seguimento aos trâmites. Essa plataforma criada, conforme Portaria, deverá 

ter cadastro e validação de dados do usuário. Daí a importância de o casamento ser realizado de 

forma remota. 

Nesse sentido, após toda essa formalização, os atos poderão ser praticados pela via 

eletrônica. Já as videoconferências serão realizadas pela plataforma do Google Meets, que 

possibilitará as partes conversarem com o tabelião quando preciso ou quando necessária a 

supressão de assinatura, que ficará arquivado na serventia para eventual comprovação de autoria, 

assinatura e veracidade dos documentos. 

O §5º, do art. 8º da Resolução informa que, após a assinatura do pedido de habilitação e 

a realização de todos os proclamas, a realização da cerimônia perante o cartório está apta a ser 

realizada, sendo que “as assinaturas no assento de casamento poderão ser supridas por arquivo 

de videoconferência, o qual será arquivado na serventia, devendo o oficial certificar nos autos os 

termos da videoconferência” (MINAS GERAIS, 2020). 

Ademais, as outras formas de assinatura são, no caso de as partes já terem assinados a 

habilitação de casamento na presença do oficial do tabelionato ou por seu preposto; ou no caso 

de assinatura digital, que são os certificados digitais emitidos no âmbito da Infraestrutura de 

Chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil). 

Tem-se presente, portanto, que nesse ponto o Tribunal de Justiça mineiro foi inovador 

quanto à realização de casamentos por essa modalidade. Isso porque, com o intuito de evitar 

prejuízos às pessoas que já possuíam o processo de habilitação em andamento, ou mesmo obstar 

um projeto de vida, que já havia sido programado antes mesmo da pandemia ter ocorrido, é 

importantíssimo a ação realizada. 

Em outras palavras, em meio à toda a pandemia com o intuído de evitar maiores abalos e 

sofrimentos aos nubentes, a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, tentou suprir algumas questões que envolvem o casamento. 

De acordo com notícias divulgadas nos meios de comunicação, a inediticidade desse 

formato de casamento, ainda traz um benefício de ordem econômica. Isso porque, conforme 

divulgação, nos formatos tradicionais de matrimônio, o valor cobrado pela realização da cerimônia 

é de R$ 500, ao passo que sendo realizado pelo formato eletrônico, o valor fica em, 
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aproximadamente, R$ 36,003 (CARVALHO, 2020; EMILIANA, 2020; JORNAL DA CIDADE BH, 

2020). 

Mas, questiona-se juridicamente: como compatibilizar esse casamento com o casamento 

tradicional? Haveria algum prejuízo à solenidade? De pronto, a resposta é negativa. O casamento 

em teleconferência ou o tradicional tem a mesma validade e são dotados da mesma eficácia, sem 

que haja qualquer prejuízo a solenidade, isso porque, toda a publicidade relativa aos proclamas 

continua a ser exigida. 

Por esse motivo, se já ocorria sob a sistemática do casamento tradicional, sob o ponto de 

vista eletrônico, essa regra continua válida. Ato contínuo, se as plataformas digitais são acessíveis 

a todos, conforme Portaria da Corregedoria Geral de Justiça, quem tiver interesse em impugnar o 

ato do casamento que se está realizando, poderá se utilizar dos meios digitais do próprio cartório 

para assim proceder. 

Nesse sentido, como todos os atos para a formalização do casamento são públicos, 

aparentemente, nos editais publicados nos jornais de grande circulação, se inseridos o link 

respectivo das salas em que estão ocorrendo os casamentos, ou mesmo, se houver publicidade 

nos próprios sítios eletrônicos dos registradores, informando que, aqueles que desejarem 

impugnar o casamento, poderão ingressar na sala para, assim, proceder, nenhum prejuízo 

ocorrerá ao que já seria possível fazer se o casamento estivesse se desenvolvendo 

presencialmente. 

Hoje, portanto, todos os casamentos têm se realizado por meio da plataforma do Google 

Meet, sendo que o casamento é gravado e, conforme portaria da Corregedoria, essa gravação é 

suficiente para suprir a assinatura dos nubentes. Apenas as pessoas responsáveis pelo Cartório é 

que assim o fazem. Em meio a um mundo digital, no qual a tecnologia tem estreitado as relações 

das pessoas, nesse caso, ela traz, substancialmente, um bônus em detrimento do ônus. 

Isso porque, o casamento é perfeitamente adaptável à sistemática do meio digital. Da 

mesma forma, como toda a cerimônia é gravada, qualquer questionamento posterior poderá ser 

utilizado com base na mídia eletrônica que comporá os assentos cartorários. Como os nubentes 

participam da cerimônia por videoconferência, apenas os oficiais responsáveis realizam a 

assinatura e, na condição de investidos do poder de darem fé pública, garantem todas as 

formalidades necessárias à configuração de que o casamento se deu de maneira adequada. 

 
CONCLUSÕES 

 

A solenidade é requisito essencial para a configuração de vários negócios jurídicos 

formalizados à luz do direito brasileiro. Na hipótese do casamento, a solenidade veio sendo 

incorporada e adaptada há milênios, o que acaba dificultando sua adaptação às novas realidades 

 
 

3 Analisando as reportagens que tratam do tema, não ficou claro se o valor do casamento seria R$ 536,00 ou apenas 
R$ 36,00. Em dois sítios eletrônicos, as informações são diversas. Contudo, em tempos de pandemia, foi difícil 
verificar, junto aos cartórios, o valor efetivo. O que se tem, de antemão, é que o mais provável seja que custe R$ 
536,00 (valor de R$ 500 pelo casamento tradicional, acrescido de R$ 36,00 pela modalidade virtual). 
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do século XXI. 

Dificultar não é sinônimo de impedir. Muitos dos institutos jurídicos passaram por uma 

releitura paradigmática, a fim de adequá-los ao avanço da tecnologia, a fim de atender à nova 

realidade enfrentada: o mundo atravessa uma das maiores pandemias desde a gripe espanhola, a 

pandemia da COVID-19. 

Ainda sem uma vacina eficaz para sua contenção, o mundo não pode parar. Assim, as 

relações sociais e negociais necessitaram de adaptação para que pudessem ser desenvolvidas 

em distanciamento social. Com a utilização de um microcomputador e de acesso à rede mundial 

de computadores, uma simples conversa ou uma negociação empresarial foram transformadas 

em um conjunto de bits que atravessa oceanos em busca de favorecer a comunicação e a 

continuidade da rotina de todos, até que seja possível o retorno ao status quo ante. 

Nesse sentido, o Estado de Minas Gerais foi pioneiro no que se refere à continuidade da 

celebração de casamentos. Muito embora o Código Civil de 2002, estabeleça uma série de 

requisitos para que o casamento atinja a Escada Ponteana de existência, validade e eficácia, foi 

preciso adaptar o procedimento a fim de garantir a continuidade da prestação do serviço de 

celebração de matrimônios, sem que isso afetasse o projeto de vida daqueles que já mantinham 

interesse em formalizar seu relacionamento perante os órgãos oficiais. 

A Portaria 6.405/CGJ/2020 foi um grande avanço trazido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, no sentido de permitir, através de um projeto-piloto, que os cartórios 

pudessem celebrar casamentos de forma remota/online. Desde a habilitação do casamento, até 

sua formalização final, o procedimento pode ser realizado pela rede mundial de computadores, 

sem a necessidade da assinatura física dos nubentes, pois a gravação do ato realizado por 

videoconferência possui o condão de substituir o ato presencial. 

Poder-se-ia questionar, no máximo, o fato de que pela ritualística do Código Civil, exige 

que durante a celebração o ambiente em que ocorre deve estar acessível a que os que almejarem 

impugnar aquela celebração, possam fazê-lo. Mas, a celebração realizada através do Google 

Meet não impede que o questionamento ocorra. 

Em primeiro lugar, todo o processo de habilitação continua a se desenvolver no formato 

anterior, com publicação de editais em jornais de grande circulação. A grande diferença é que as 

assinaturas perante o cartório e o envio de documentos para dar início ao procedimento ocorrem 

de maneira eletrônica. 

Da mesma forma, se ainda assim os críticos acharem que não atenderia aos preceitos do 

Código Civil, nada mais correto que a página eletrônica dos cartórios deixe de forma explícita os 

dias e horários das celebrações, com os nomes dos nubentes e o link da sala em que o 

casamento esteja ocorrendo. Assim, aqueles que desejarem se manifestar, terão livre acesso a 

proceder dessa forma, tanto quanto teria se o matrimônio estivesse ocorrendo presencialmente. 

O que não se permite é que todos os casamentos já programados ou em vias de 

programação devam ser adiados, até a data que não se sabe quando, porque os procedimentos 

previamente estabelecidos pela legislação não possam ser adaptados. Assim como a sociedade 
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evolui, as relações sociais e negociais devem o fazer. Na sequência dessa evolução, cabe ao 

Estado adaptar seus procedimentos, a fim de garantir o respeito aos direitos do cidadão. 
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CAPÍTULO 24 

EXECUÇÃO PENAL E O FETICHE PUNITIVISTA EM TEMPOS DE COVID-19: UMA ANÁLISE 

HISTÓRICA E CONTEMPORÂNEA 

CRIMINAL EXECUTION AND THE PUNITIVIST FETISH IN COVID-19 TIMES: A HISTORICAL AND 
COMTEMPORARY ANALYSIS 

Felipe de Araújo Chersoni1 

Elcio João Gonçalves Moreira2 

Lorenna Roberta Barbosa Castro3 

 
RESUMO: Neste artigo, objetivou-se comparar o que os órgãos oficiais estão sugerindo com as 
ações do Estado brasileiro no combate à pandemia pelo coronavírus dentro dos presídios. Para 
tanto, apoiou-se em revisão bibliográfica e pesquisa documental. Problematizando as questões 
que permeiam o encarceramento, se vislumbra uma cultura que transpassa o imaginário social e 
alcança o poder judiciário. Esta cultura é o culto à punição e fez parte da própria construção 
histórica das penas. Sendo assim, traçando um paralelo com algumas passagens históricas pode- 
se entender que fez parte também da construção de um Estado autoritário e contribuiu com um 
poder judiciário pautado na ideia inquisitorial e religiosa do perdão. Dentre os resultados, observa- 
se que em tempos de pandemia, o cenário se agrava, pois, no imaginário popular, o coronavirus 
(Covid-19) faz parte da própria punição e para tanto o Estado se mostra ineficiente quando o 
assunto é proteger a população carcerária desta pandemia. 
Palavras-chave: Cárcere; Estado; Punição. 

 
ABSTRACT: In this article, the objective was to compare what the official agencies are suggesting 
with the actions of the Brazilian State in the fight against the pandemic by the coronavirus inside 
the prisons. To this end, it relied on literature review and documentary research. By questioning the 
issues that permeate incarceration, a culture that permeates the social imaginary and reaches the 
judiciary is envisaged. This culture is the cult of punishment and was part of the historical 
construction of penalties. Thus, drawing a parallel with some historical passages, it can be 
understood that it was also part of the construction of an authoritarian state and contributed to a 
judicial power based on the inquisitorial and religious idea of forgiveness. Among the results, it is 
observed that in times of pandemic, the scenario worsens, because, in the popular imagination, the 
coronavirus (Covid-19) is part of the punishment itself and for that the State is inefficient when it 
comes to protecting the prison population of this pandemic. 
Keywords: Jail; State; Punishment. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Os espetáculos de punição advieram com a própria noção de Estado, importando tal ritual 

de países eurocêntricos trazidos pela religião, o Brasil exerceu o controle dos corpos e culto 

fetichista à punição em diversas passagens históricas e, entretanto, nos dias atuais, não é 

diferente. O judiciário em seu imaginário pode carregar uma ideia inquisitorial de perdão a 

 
 

 

1 Graduado em Direito (UniCesumar); Pós-Graduando em Direitos Humanos (UniFCV); pós-graduando em Direito 
Penal (UniAsselvi). Advogado. E-mail: <felipe_chersoni@hotmail.com>. 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas no Centro Universitário de Maringá  - 
UniCesumar. Bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares 
(PROSUP/Capes). Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Maringá – UniCesumar. Graduado em Ciências 
Sociais pela Universidade Estadual de Maringá – UEM. Membro do Grupo de Pesquisa Reconhecimento e Garantia 
dos Direitos da Personalidade. Professor da Rede Pública do Estado do Paraná. Endereço eletrônico: <elcio- 
moreira@hotmail.com>. 
3 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas no Centro Universitário de Maringá  - 
UniCesumar. Bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares 
(PROSUP/Capes). Pós-graduada em Ciências Penais pela Universidade Estadual de Maringá – UEM. Graduada em 
Direito pelo Centro Universitário de Maringá – UniCesumar. Advogada. E-mail: <lorennaroberta@hotmail.com>. 

mailto:felipe_chersoni@hotmail.com
mailto:moreira@hotmail.com
mailto:moreira@hotmail.com
mailto:lorennaroberta@hotmail.com


A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19 
   247  

 

 

 

qualquer custo, e neste viés, o Estado se mostra inerte aos desvios de finalidade da Execução 

Penal, construindo objetivos ocultos aos que estipulam a legislação. 

Em tempos de crise, o apelo popular a punição se intensifica, como se a pandemia fizesse 

parte da pena, e as pessoas encarceradas tivessem que conviver com isso, para fins de pedir 

perdão pelo suposto mau que cometeram. Nessa perspectiva, e fazendo um paralelo com as mais 

variadas vertentes de pensamento, vislumbra-se que assim como no fetiche da mercadoria, as 

pessoas atribuem um valor sobre à pena, ostentando a execução penal desumana como algo a se 

cultuar e servir de exemplo, assim como as execuções em praça pública na era inquisitorial. 

O presente trabalho visa discutir as questões a atinentes a execução penal, de forma 

crítica e alinhada a pandemia instaurada atualmente. Para tanto, utilizou-se de uma metodologia 

de investigação bibliográfica para aprofundar o conceito de fetiche a partir de diferentes linhas 

teóricas e articular tal conceito com as medidas adotadas pelo Estado brasileiro no que concerne 

ao enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus dentro dos presídios do país. 

 
1 CONCEITO DE FETICHE E O CULTO A PUNIÇÃO 

 

Em linhas introdutórias, observa-se em uma busca de significados da palavra fetiche, que 

o dicionário Aurélio apresenta alguns sinônimos, dentre eles; culto e sobrenatural. Neste sentido, 

existe a ideia de cultuar algo, natural ou sobrenatural, como se houvesse um poder/prazer na 

realização deste algo. (FERREIRA, 2001, p. 319). 

Partindo desta linha de raciocínio, diversos autores trabalham a ideia de fetiche, dentre 

suas variadas vertentes de pesquisas e teorias, como: Marx (1818-183); Freud (1853-1939); 

Benjamin (1892-1940); Adorno (1903-1969); Bauman (1925-2017). 

Para Karl Marx (1867, p. 60) a ideia de fetiche está diretamente relacionada à mercadoria. 

O autor aponta que o mercado cria um ambiente de desejo, que faz com que as pessoas 

necessitem de determinados produtos ou acreditem que tais produtos exercem uma valoração 

(valor monetário e espiritual) para além do que ele vale, e o mercado se apropria desse 

mecanismo, para criar objetos de desejos para consumo. 

Na medida de que produtos vendem mais do que eles realmente valem, cria-se um 

ambiente ilusório atrelado a necessidade, como se existisse algo sobrenatural que impulsiona as 

pessoas a consumirem, mesmo sem necessidade, fazendo com que se ocultem as relações de 

trabalho, ou a própria exploração da mão de obra, em busca de um sobre-valor, que agregam um 

cunho social superior ou poder para quem os possui. Para além disso, essa é uma das leis de 

exploração capitalista, veja-se, o mesmo não tem só o poder de comprar força de trabalho e 

explorá-lo, agora, exerce também a força de se criar desejos, de soberania, de sobre-valor, uma 

abordagem quase que filosófica para atender mais que o mercado de consumo, entender também 

a ideia de dominação de classes e pessoas sobre as outras. (MARX, 1867 p. 60-64). 

Na teoria psicanalítica, Freud (1927, p. 303-307) descreve que se deparou em sua clínica 

com alguns casos de jovens que, em sua vida sexual, adotavam algum objeto como fetiche, isto é, 
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um objeto que lhe provia a satisfação sexual. Freud explica que a adoção do objeto do fetiche 

simboliza, na vida psíquica do homem, um objeto fálico. O falo, por sua vez, representa, na teoria 

psicanalítica, a ilusão de poder absoluto, e é simbolizado pela presença do pênis. Porém, é uma 

ilusão pois todo ser humano é limitado, tendo ou não o pênis. 

Nestes moldes, o fetichismo representa para Freud (1927, p. 303-307), uma tentativa 

psíquica de negar a castração, isto é, o homem adota um objeto de fetiche como objeto fálico, e 

tal adoção simboliza a não aceitação de que não é onipotente, ou seja, não aceita que é um 

sujeito banal, limitado e psiquicamente castrado como todo ser humano. 

Benjamin (1892-1940, p. 52) trabalha a ideia de fetiche resgatando os escritos de Marx. 

Para alguns, este foi um dos grandes difusores das ideias e ideais marxistas da historia. Na sua 

concepção, o fetiche de mercadoria é uma ideia de superpoder do mercado, um signo e até 

mesmo uma mitologia, que sobrepassam as próprias formas de exploração e fabricação de 

determinados produtos. É uma ideia, e isso faz com que os processos e exploração das relações 

de trabalho se percam no ideal que é vendido sobre o produto. Assim, resgatando o postulado 

anteriormente por Freud, é como se o ser humano deixasse de ser banal. Neste sentido, estas 

supostas qualidades criadas passam a ser atribuída à própria mercadoria. 

A escola de Frankfurt desenvolve ainda mais estas ideias e vem a se debruçar a respeito 

da cultura de massa, ou o que futuramente seria chamado de indústria cultural, e no pensamento 

do autor referência dessa escola, Adorno (1903-1969), o fetiche ganhou uma roupagem um tanto 

diferenciada da anterior, porém, de certa forma, unindo os dois pensamentos, tanto o marxista, 

como o freudiano. Com a grande expansão do capital, pontua-se que a ideia de fetiche, ou seja, a 

busca pelo falo se deu em consumir diversos produtos, a partir dos pressupostos de Marx. Porém, 

a busca pelo falo, não está unicamente ligada ao consumo, pois está também relacionada a 

ideações, ou seja, quando se consome algo, não estamos apenas comprando uma mercadoria, 

pois não se resume apenas a lógica da troca, onde se supre necessidades, tendo em vista que 

consumimos comportamentos e “status” social. 

Assim, quem consome diversos produtos, adere a diversos comportamentos, que tais 

produtos trazem implícito, ou seja, esse é o fetiche de consumir, o que as classes dominadas, em 

geral, não têm acesso. Nesse sentido, o mesmo vem a criticar a massificação comercial de obras 

de arte, ou da arte como um todo. Portanto, “o valor de uso da arte, seu ser, é considerado como 

um fetiche, e o fetiche, a avaliação social que é erroneamente entendida como hierarquia das 

obras de arte” (ADORNO; HORKHEIMER, 1969, p. 129-131). 

No que concerne à modernidade, Zygmunt Bauman (2008, p. 30) apresenta a teoria de 

fetichismo da subjetividade, fortalecendo ainda mais a ideia anteriormente exposta. O autor 

acredita que a soberania humana, está fortemente ligada a relação sujeito-consumo. De certa 

forma, o fetichismo baseia-se em uma mentira, na qual pessoas tendem a utilizá-la para 

transparecer mais forte. 

A grande contribuição de tal literatura está em desenvolver o elo entre consumismo e 

relações humanas. No cotidiano das pessoas e na lógica de produção/lucro, os produtos são 
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feitos para não durarem, e sendo assim, quando não se quer algo, se troca, joga fora, ou 

simplesmente se deixa de lado. Essa lógica é que caracteriza a modernidade como uma 

sociedade acelerada, consumidora e individualista, que tende a transportar essa lógica para as 

relações humanas, que se tornam, assim, descartáveis, uma vez que para autor condiz com uma 

relação pautada no consumo. Ou seja, da mesma forma que ocorre quando não queremos 

determinados bens, descartamos pessoas que não se encaixam em padrões socialmente aceitos, 

ou nos nossos padrões (BAUMAN, 2008, p. 30-31). 

Retrocedendo aos tempos da inquisição e fazendo um paralelo com a ideia do descartável 

partimos para uma analise aos espetáculos das punições. Percebe-se que os mesmos se 

tornaram um fetiche de pessoas que cultuavam um ideal severo com quem desviava dos 

comportamentos esperados ou aceitos. Esta é, portanto, uma lógica que já vinha pautada no 

descartável daqueles que eram “impuros”, e tal prática era recorrente e se caracterizava como um 

show em praça pública, onde as elites assistiam e aplaudiam tais acontecimentos. Embasadas em 

um ideal punitivista, as igrejas elaboraram um guia, denominado “Malleus Maleficarum”, que 

ensinava a identificar e punir as mulheres consideradas “bruxas”. Neste sentido, o documento é 

inteiramente pautado na ideia fetichista de punição, com um poder central que impunha 

verdadeiros controles, que eram sempre rígidos e puniam de maneira severa a transgressão. 

Estes guias usavam a coerção e a violência como forma de obrigar as pessoas a trabalhar e 

produzir, e estas coerções eram, por sua vez, localizadas nos corpos, ou seja, representavam a 

repressão da sexualidade. (KRAMER; SPRENGER, 1487, p. 52). Portanto, nas relações de 

controle e poder, o descarte de sujeitos desviantes se mostrou praticado pelas elites, muito antes 

da modernidade. 

Michel Foucault (1987, p. 8) descreve os espetáculos da punição na sua obra Vigiar e 

Punir, ele retrata o chamado “corpo dos condenados” onde, no ano de 1757, Damiens fora 

condenado a “pedir perdão” em praça pública, diante da portaria principal da igreja de Paris, em 

uma carroça, usando apenas uma camisola e carregando uma tocha. Sendo assim, observam-se 

como as punições geravam uma espécie de condão sobrenatural, características ritualísticas e 

fortaleciam uma ideia de suplicar pelo perdão. 

Fazendo uma viagem histórica, é pertinente ressaltar que posteriormente, o Brasil vem a 

exercer o poder punitivo de controle dos corpos na escravidão. Porém, neste período, é bem clara 

a ideia de correlação de poderes. O Estado, como grande difusor de arbitrariedades, adere à ideia 

de tráfico de pessoas, onde as mesmas não estavam ali por escolha própria, nem por outras 

determinações, pois os senhores de engenho usavam do atributo medo e violência como meio de 

controle. Nesta esteira, para legislações da época, estas pessoas eram consideradas objetos de 

mercancia, atendendo a lógica de mercado da época. Logo, constata-se que mais uma vez, os 

meios de se punir eram exercidos de maneira desumana, com castigos corporais, e a ideia 

inquisitória do perdão. Porém, neste período, estavam ligados a um atributo que desumaniza 

ainda mais os indivíduos, isto é, a ideia de os mesmos serem considerados mercadorias. 

(KOERNER, 2006, p. 230). 
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Atualmente, a ideia do perdão se encontra enraizada no imaginário do poder judiciário, 

bem como, dentro dos processos, principalmente o penal, onde ainda trás consigo, a ideia 

inquisitorial, de autoridade, se reportando a tempos como o anteriormente contextualizado e 

ganhando novas roupagens. Assim, não é difícil de observar que em pleno campo democrático, 

como os atuais (com ressalvas), ainda se permeiam os ideais inquisitórios e autoritários. 

(MENDES; MELO, 2017, p. 84); (KHALED JR, 2015, p. 347). 

Segundo os últimos levantamentos, o fetiche da punição com o negro, culminada com 

políticas econômicas que favorecem as elites, se reflete em números alarmantes, pois no ano de 

2017 foram contabilizadas 752.277 mil pessoas presas no Brasil, dentre essas, a maior parte é 

composta por jovens, negros ou pardos e com baixa escolaridade, números esses que giram em 

torno de 61, 7%. (INFOPEN, 2019); (BRASIL, 2018). 

Masiero e Santiago-Santos (2014, p. 535) ainda denunciam que o poder punitivo estatal, 

nos patamares contemporâneos, são supreendentemente análogos aos do período da ditadura 

militar. Em tal pesquisa, compara-se projetos de leis da atualidade e chegam à conclusão que 

poucas coisas mudaram, objetiva e subjetivamente nos moldes de punição, e que ainda se 

vivencia resquícios desta época, nos modelos de punição, principalmente subjetivas. 

Ainda na contemporaneidade as mídias policialescas exercem papel de importância na 

influencia dos pensamentos extremistas que cultuam a punição a todo custo. O controle dos 

corpos, retratados anteriormente por Foucault (1926-1984) ganha roupagens tecnológicas, sendo 

a mídia televisiva e muitas vezes as sociais, impulsionadora de tais discursos. Portanto, o papel 

da mídia é de suma importância, para os pensamentos políticos e comportamentais, podendo 

gerar inclusive movimentos de ódio a minorias e de afronta aos direitos humanos, cultuando a 

punição e a violência contra tais indivíduos. (SILVEIRA, 2016, p. 5). 

O Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD, 2019) denuncia que, junto ao 

sensacionalismo e na busca por audiência, os programas policialescos sistematicamente violam 

os Direitos Humanos e cultuam a violência e o fetiche de punição. Aproveitam-se da imagem de 

vitimas e acusados gerando uma onda de promoção ao machismo, homofobia e racismo. Além, de 

muitas vezes, promoverem o ódio a instituições democráticas. O Instituto ainda ressalta a 

importância de uma imprensa livre, porém, não violadora de direitos individuais. 

 
2 FETICHE PUNITIVISTA E NECROPOLITICA EM TEMPOS DE PANDEMIA: COVID-19 NAS 

PRISÕES 

 
Em tempos de pandemia o culto a punição toma os campos de debate entre os 

punitivistas, e alguns autores debatem as inações estatais acerca dos encarcerados. Neste 

sentido, Boiteux (2020) em entrevista a associação brasileira de saúde coletiva denuncia que: 

A posição do Ministro da Justiça, desde o início, foi a de se colocar contra a 
Recomendação nº 62 do CNJ, que determina medidas (penais e de saúde pública), 
para a proteção da vida e da saúde de presos e presas, magistrados e agentes 
penitenciários e do socioeducativo, diante da pandemia de Covid-19. (BOITEUX, 
2020). 
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Tal recomendação de nº 62 consiste em: 

Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à 
propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos 
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. 
As recomendações têm como finalidades específicas: I – a proteção da vida e da 
saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e 
agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, 
sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e 
pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras 
comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral 
de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, 
doenças renais, HIV e coinfecções. (CNJ N° 62, 2020). 

 

Neste contexto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) lançou nota em 

apoio à recomendação nº 62 do CNJ, dando ênfase no desencarceramento, como uma das 

principais medidas a serem adotadas pelos Estados, para o combate à pandemia. O documento 

ainda revela que alguns estabelecimentos prisionais enfrentam lotação de 300% acima de sua 

capacidade, enfatizando também as péssimas condições destes estabelecimentos. (CIDH, 2020). 

Seguindo este viés, o escritório das nações unidas sobre drogas e crime, UNODC (2020, 

p. 1-5), aponta que em diversos países no mundo, quando se trata de população carcerária o 

Coronavírus vem causando imensa preocupação, muito pelo fato de que, em alguns deles, assim 

como o Brasil, os sistemas penitenciários são superlotados, atentando contra as principais regras 

de isolamento social, como espaços superlotados e pouca higiene. Partindo deste pressuposto, o 

documento revela que as medidas de prevenção já editadas contra o COVID-19 podem ser 

insuficientes para muitos que estão inseridos no sistema prisional, e com base nisso, recomendou- 

se que, os Estados busquem alternativas ao encarceramento. 

O International Drug Policy Consortium (2020, p. 1-4) reforça que o ambiente carcerário é 

um grande potencial para que o COVID-19 facilmente se dissemine, os locais insalubres que por 

si só já são um risco a qualquer pessoa que esteja inserido nesta realidade, em tempos de 

pandemia, estão ainda mais expostos à contaminação. A associação ainda ratifica a ideia de que 

tais políticas necessitam ser ágeis, pois existe risco iminente, a preservação da saúde de quem 

está encarcerado, bem como, de todos os agentes que de certa forma, têm contato com o cárcere. 

Neste sentido, é cabível no momento, medidas de desencarceramento, reduzindo drasticamente o 

número de encarcerados, tendo cada país, que se responsabilizar pelos meios com os quais irão 

organizar tais medidas, porém, sendo as mesmas necessárias e urgentes. 

Em nota, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), denuncia que as medidas até 

aqui sugeridas pelos mais diversos órgãos humanitários do mundo, como os anteriores 

mencionados, não estão sendo cumpridos no Brasil, muito por conta de uma inercia estatal, com 

ênfase no governo federal. O instituto enfatiza que pouco se debate sobre a saúde dos 

encarcerados, e que as medidas por eles até aqui sugeridas vão na contramão do 

desencarceramento, bem como, das demais medidas de higiene e distanciamento social.  

(INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA, 2020). 

Em consequência a isto, o Depen (2020) vem atualizando em tempo real os números de 

infectados no sistema carcerário, que no dia 30 de maio deste ano contabilizam 1312 detecções 
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com 42 óbitos, colocando o Brasil como um dos países mais negligentes no combate ao 

Coronavírus na prisão, cabe destacar que os números são atualizados diariamente. 

Pfaller (2020) aduz que além de não debaterem as medidas de desencarceramento, os 

diversos estabelecimentos penitenciários, vêm tomando medidas como: restringir a entrada de 

advogados, de sacolas das famílias e o acesso à visita de familiares. Sendo assim, diversos 

juristas vêm denunciando tais estratégias, pois estas medidas vêm na contramão da Consti tuição, 

podendo inclusive, afetar a defesa dos mesmos deixando-os incomunicáveis, pois, muitas vezes 

são em conversas com os defensores e familiares que os mesmos denunciam as violações por 

eles sofridas. Outro ponto que vem sendo questionável é que os estados e o Governo Federal não 

têm tomado medidas diversas, como parlatório virtual. Tais medidas vêm sendo consideradas 

inconstitucionais pelos advogados e, observa-se que, a defesa da liberdade vem sofrendo 

arbitrariedades estatais. 

Sánchez et. al (2020, p. 3) destaca outro ponto de problematização, eis que, o Estado 

vem desenvolvendo uma verdadeira necropolítica, deixando os encarcerados de lado nos debates 

acerca da prevenção a pandemia, ressaltando que é um equivoco o bloqueio das prisões, com o 

isolamento coletivo e limitação de pessoas, deixando uma verdadeira desinformação sobre o que 

realmente vem acontecendo muro adentro dos presídios. A ideia levantada é de que se devem 

problematizar os números oficiais, pois o sistema ainda é muito falho nesta contabilidade. 

Araujo (2020, p. 6) problematiza a ideia de isolarem presos em contêineres e ressalta que 

a cultura do punir, em tempos de pandemia se estende ao próprio momento, como se o sofrimento 

fosse parte da pena. As punições administrativas não cessam, nem diante de movimentos que 

buscam serem ouvidos dentro do cárcere neste momento de conturbação. É uma ideia de que os 

mesmos merecem o Estado de exceção como parte da pena a eles impostas. Alves (2020, p. 9), 

na mesma esteira, ratifica a ideia de que a sede de punição, que tem como foco a execução 

penal, em tempos de pandemia se deflagra ainda mais. O déficit de vagas já ultrapassa 312.125 

mil, o que compromete ainda mais a atual situação, e as mortes já começam a se multiplicar. 

Porém a inercia estatal é um entrave para que politicas públicas efetivas sejam construídas, ainda 

mais em caráter de urgência. 

 
3 FETICHE PUNITIVISTA E O CONTROLE DOS DESPOSSUÍDOS 

 

Baratta (2002, p. 15) enfatiza que os órgãos voltados à segurança pública, não 

compactuam com os interesses sociais, seguindo então interesses econômicos de uma minoria 

que domina economicamente as relações estatais. Neste sentido, ocorrem processos de 

seletividade penal, onde se encarceram em regra pessoas das classes menos favorecidas. 

Alexander (2018, p. 9) aduz que “o caráter do sistema de justiça penal é outro. Não se 

trata da prevenção e punição do crime, mas sim da gestão e do controle dos despossuídos”. 

Neste sentido, os dados do INFOPEN (2016, p. 33), comprovam que, os meios de 

punição, em decorrência dos fetiches aduzidos ao longo do texto, encontram um inimigo em 
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comum, as classes dominadas. O levantamento comprovou que 51% dos encarcerados, possuem 

o ensino fundamental incompleto, e apenas 14% possuem este nível de ensino, o fundamental, 

completo, ou seja, são pessoas com um nível de vulnerabilidade elevado. 

Zaffaroni (2015, p. 31) aponta que a esfera penal, é um reflexo jurídico e político amplo, 

dividindo-se em Direito penal humano e inumano. Para o autor, o direito penal inumano está ligado 

ao caráter implícito da pena, que é a invisibilização dos encarcerados, ignorando assim, toda a 

estratificação de exclusão social que permeia o cárcere. O poder punitivo, em seletividade e 

identidade, vem como forma de manter o controle dos excluídos. 

Zaffaroni (2020, p. 131) questiona também as novas formas do poder punitivo, que em 

tempos de totalitarismo financeiro, vem como estratégia primordial para o acumulo de riquezas 

das classes dominantes, portanto, a seletividade penal, é uma forma de manter a exclusão social 

e viabilizar o totalitarismo estatal. 

Assim como o fetiche da mercadoria esconde os processos de exploração do trabalho, 

como aduz Marx, o fetiche punitivista, esconde todo o processo de exclusão social, invisibilidade 

dos encarcerados e desumanidades relacionadas à execução penal, em detrimento a um 

sentimento quase que sobrenatural de punir a qualquer custo os desviantes. 

 
4 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto entendeu-se que o culto a punição persiste até os dias atuais, mesmo 

se vivenciando uma era democrática, os números apontam para um senário de alarde, a execução 

penal acaba não cumprindo com nenhuma de suas diretrizes e objetivos, sendo objeto, 

principalmente de controle dos despossuídos e cultuador da punição a qualquer circunstância. 

Nesta perspectiva, o Estado age na contramão de todos os órgãos que são especialistas 

em população carcerária e saúde, e a punição desumana passa a ser vista como algo natural ou 

mais que isso, objeto de desejo de uma população com pouco acesso a meios educativos, que 

ainda conta com o apoio da mídia policialesca para impulsionar tal pensamento. 

Portanto, o oportunismo legislativo e a corroboração com o autoritarismo fazem com que 

seres humanos sejam invisibilizados no cárcere e nas periferias. 
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CAPÍTULO 25 

FÉ E COVID-19: DEVOÇÃO ISOLADA E A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

Giovanna Oliveira Felício Galvão1 

Leila Fontenele de Brito Passos2 

Ranielson Douglas Oliveira Sousa3 

Lucélia Keila Bittencourt Gomes4 

 
RESUMO: As instituições religiosas sofreram grande impacto com a pandemia do vírus covid-19, 
os eventos habituais e tradicionais foram suspensos. Nesta perspectiva levanta-se o seguinte 
questionamento: As restrições sanitárias impostas pela Organização Mundial de Saúde infringem 
os direitos fundamentais dos fiéis na manifestação da sua crença? Para solução deste problema 
pretende-se indicar os direitos fundamentais violados pelas medidas de enfrentamento do covid- 
19 e, especificamente, relatar sobre o novo normal das igrejas e assembleias na execução do seu 
ofício religioso e de fé e discorrer as consequências nas instituições religiosas com a moléstia do 
vírus. Será utilizada a metodologia bibliográfica de pesquisa por meio de livros, leis, artigos e 
demais acervos, ademais, contribuições em jurisprudências e doutrinas contemporâneas. A 
pesquisa vigente busca esclarecer sobre a atual crise sanitária mundial e a repercussão no âmbito 
religioso aos seguidores e entidades. 
Palavras-chave: Religião. Direitos. Covid-19. 

 
ABSTRACT: Religious institutions have had a major impact with the pandemic of the covid-19 
virus, the usual and traditional events have been suspended. In this perspective, the following 
question arises: Do the health restrictions imposed by the World Health Organization infringe the 
fundamental rights of the faithful in the manifestation of their belief? To solve this problem, it is 
intended to indicate the fundamental rights violated by the measures to cope with covid-19 and, 
specifically, report on the new normal of churches and assemblies in the execution of their religious 
and faith office and discuss the consequences in religious institutions with the disease of the virus. 
The bibliographic methodology of research will be used through books, laws, articles and other 
collections, in addition, contributions in contemporary jurisprudence and doctrines. The current 
research seeks to clarify the current global health crisis and the repercussion in the religious 
sphere to followers and entities. 
Keywords: Religion. Rights. Covid-19. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A pandemia do covid-19 vem mudando o cenário de todo o mundo e principalmente a 

rotina daqueles que vivem em países e zonas com maiores índices de casos. Um dos grandes 

debates decorrentes da manifestação do vírus é a questão religiosa, que está dentre os eixos 

paralisados, por ter os principais eventos como missas, cultos, eventos e rituais barrados e em 

algumas regiões proibidos no modo presencial, e sua desobediência pode gerar até multa. Essa 

medida vem sendo tomada para diminuir o fluxo de pessoas e a consequente aglomeração, visto 

que o isolamento social vem sendo até então a medida mais eficaz para a minimização da 

expansão do contágio do vírus. 

As instituições religiosas sofreram grande impacto com a pandemia do vírus covid-19, 

paralisação de missas, cultos, novenas, romarias, festejos e outros eventos tradicionais foram 

 

1 Acadêmica do V Bloco do Curso de Bacharelado em Direito na Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. Graduada 
em Administração pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. 
2 Acadêmica do V Bloco do Curso de Bacharelado em Direito na Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. 
3 Acadêmico do V Bloco do Curso de Bacharelado em Direito na Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. 
4 Professora da Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. Graduação em Licenciatura em Geografia pela Universidade 
Estadual do Piauí. Graduação em Direito pela Universidade Estadual do Piauí. Especialista em Gestão e Supervisão 
Escolar e Direito Penal e Processo Penal. 
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suspensos, sendo aceitável e viável tão somente aqueles que podem ser transmitidos via internet 

ou pela tv, sem aglomerações para evitar a proliferação da doença. É com esse pensamento que 

levanta-se o seguinte questionamento: As restrições sanitárias impostas pela Organização 

Mundial de Saúde infringem os direitos fundamentais dos fiéis na manifestação da sua crença? 

A religiosidade e os princípios que movem a fé nesse momento são de extrema 

importância, isolamento para alguns servirá como tempo de renovação, planejamento de vida e 

mudança de atitudes indesejadas, já para outros será um tempo difícil associado à depressão, 

ansiedade e outras doenças interligadas ao psíquico humano. A religião muitas vezes transforma 

isso e traz a sensação de cura espiritual, o que nesse tempo é de extrema necessidade. Dessa 

forma, fica evidente a necessidade das transmissões religiosas de culto, crença e fé cristã, para 

que assim seja repassado o que rotineiramente era vivido em época de normalidade. 

Para solução deste problema pretende-se indicar os direitos e garantias fundamentais 

individuais violados com as medidas de enfrentamento do covid-19 e, especificamente, relatar 

sobre o novo normal das igrejas e assembleias na execução do seu ofício religioso e de fé aos 

cristãos, como também discorrer a respeito das consequências nas instituições religiosas com a 

moléstia do vírus. 

Diante disso, a fé tem forte interferência na vida dos cidadãos, para o professor psiquiatra 

da UFJF e especialista em espiritualidade Alexandre Moreira Almeida, a pandemia do covid-19 

vem amedrontando todo o mundo e chamando a atenção das pessoas como um lembrete de 

morte. Sendo assim, a possibilidade de adquirir uma patologia psíquica muito mais suscetível 

neste período devido a desordem e o isolamento que é submetido o indivíduo na sua vida. 

A contaminação comunitária e veloz em massa é o que justifica a suspensão de diversas 

atividades religiosas, restringindo os indivíduos de expressar e manifestar sua crença 

publicamente e da forma que lhe convém, necessitando ficar de quarentena, nomenclatura 

estabelecida para o isolamento domiciliar, em função da própria saúde e dos demais devotos e 

fieis das instituições religiosas. 

No intuito de alcançar os objetivos propostos será utilizada a metodologia bibliográfica de 

pesquisa por meio de livros, leis, artigos e demais acervos, ademais, contribuições em 

jurisprudências e doutrinas contemporâneas. A pesquisa vigente busca esclarecer sobre a atual 

crise sanitária mundial e a repercussão no âmbito religioso aos seguidores e entidades. 

 
2 O NOVO NORMAL DAS IGREJAS E ASSEMBLEIAS NO OFÍCIO RELIGIOSO E DE FÉ 

VOLTADO AOS CRISTÃOS 

 
A adaptação ao meio virtual vem sendo a alternativa usada para suprir a falta do modo 

presencial e aglomerado das vidas hodiernas, por exemplo, as escolas no Brasil já optaram pelas 

aulas remotas para não deixar uma vacância nesse período de pandemia no quesito de educação 

ou pelo menos tentar amenizar a perda pela falta de aulas presenciais, levando em consideração 

as mudanças e adaptações que todos estão tomando padres, pastores e pregadores da palavra 
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divina vêm professando a fé através de transmissões ao vivo, missas e eventos dos 

estabelecimentos religiosos via internet ou rádio e com o número bastante reduzido de 

participantes. Desse modo, por terem forte influência na vida humana espalham a fé e promovem 

a esperança de dias melhores aos cristãos na forma digital. 

É indiscutível que o público que carrega e professa uma crença é composto por pessoas 

idosas ou que vivem momentos difíceis e de angústias em sua vida, como problemas de saúde e 

outros maus do séculos, se amparando e socorrendo as forças divinas e que façam ter maior 

esperança, sendo assim, é benéfica a imposição de isolamento o resguardo a vida e saúde destes 

indivíduos, visto o grande contato que os fiéis tem entre si nas celebrações religiosas, 

possibilitando proliferação rápida do vírus. 

A carência de novos equipamentos e a necessidade de se reinventar para a inserção na 

nova modalidade é desafiadora, pois tanto sua implementação como o seu alcance podem ser 

falhos, o público presencial não será o mesmo que aquele on-line assistindo as transmissões ao 

vivo, ademais, a concorrência é um novo fator que surge e influencia na conquista de público, 

celebrações de pastores renomados ou que melhor lidam com a tecnologia imposta possuem 

maiores seguidores, e, então, as redes locais e regionais, nas rádios e redes sociais, vão sendo 

deixadas para trás pelas transmissões nacionais e de grande repercussão e audiência. 

A competitividade aparece como um novo aspecto junto a tecnologia, a cobrança na 

satisfação dos seguidores e fieis é uma inovação no meio religioso, que já aparenta ser um 

mercado em que igrejas e assembleias comercializam sua religião, tentando conquistar ou renovar 

a fidelidade de seu cliente devoto para assim manter e dar continuidade aos serviços cristãos e 

divinos, sem sofrer grandes prejuízos e danos financeiros como na perda de seus adeptos. 

 
3 REPERCUSSÃO NAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS COM A MOLÉSTIA DO COVID-19 

 

Muito se discute sobre a questão financeira das entidades religiosas e suas dependências 

que necessitam prover o mínimo através do dízimo, ofertas e doações dos fieis para arcar com 

suas despesas básicas e mensais, com alimentação, energia, água, aluguel e entre outros gastos. 

No entanto, a saída encontrada é a continuação das celebrações divinas através do meio digital, 

televisivo e rádio a fim de arrecadar fundos e conseguir quitar com a manutenção da estrutura 

física e de pessoal das igrejas, assembleias e demais estabelecimentos com sua respectiva 

crença. 

Grande polêmica foi ocasionada com as recentes notícias transmitidas pelas mídias sobre 

o pacto realizado entre a igreja católica e o poder público federal, em nome do Presidente da 

República, Jair Bolsonaro, a intenção do acordo era que essas instituições cristãos passassem 

uma imagem positiva durante divulgando ações do atual governo em troca de recursos públicos. A 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) repudiou em nota a conduta da Igreja Católica 

e afirmou: “A Igreja Católica não faz barganhas. Ela estabelece relações institucionais com 
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agentes públicos e os poderes constituídos pautada pelos valores do Evangelho e nos valores 

democráticos, republicanos, éticos e morais”. 

Como angariar recursos financeiros em tempos de pandemia, sem o conto físico dos 

indivíduos nas igrejas e assembleias, ademais, o difícil acesso do fieis idosos nas transmissões 

via internet, esse grupo que representa grande parcela dos institutos de fé e crença, que 

participavam ativamente dos eventos e reuniões das instituições, e, hoje, não podem sair de casa, 

vivendo em isolamento por conta de fazerem parte do grupo de risco do covid-19, assegurando a 

sua saúde física, mas tornando vulnerável a saúde mental, visto que não pode exercer de maneira 

liberal suas atividades cotidianas. 

Os hábitos religiosos online leva além do comodismo os indivíduos a não retribuir 

pecuniariamente a manter as entidades e templos em funcionamento, acarretando o 

endividamento, desmotivação dos chefes religiosas na suas pregações e consequente 

enfraquecimento da crença pela impossibilidade de transmissão da palavra de fé, pois com o novo 

contexto as instituições precisam também investir em aparato tecnológico para conseguir dar 

prosseguimento na sua ocupação profissional, sendo assim um acréscimo a mais nas suas 

expensas. 

 
4 A OFENSA DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS INDIVIDUAIS COROLÁRIA DA ADORAÇÃO 

NA FÉ SOLITÁRIA 

Conforme preceitua a Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu artigo 18 o 

direito à liberdade religiosa concede a todo ser humano a garantia de expressão do pensamento, 

consciência e religião, incluindo-se a mudança de religião ou crença e a liberdade de manifesta-la, 

pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em particular. 

Portanto a limitação de sua manifestação incorre em violações as garantias fundamentais 

previstas pela DUDH e a Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 5º dispõe sobre os  

direitos morais e alicerçado pelo Código Civil de 2002, que aborda sobre a integridade psíquica 

em seu dispositivo 21, tratando sobre direitos de personalidade, que se originaram no pós- 

modernidade e se caracterizam pela proteção da pessoa humana, sendo direitos inalienáveis, 

intransmissíveis e necessários, fazendo parte do subjetivo do indivíduo e aplicável a todos os 

homens, oponíveis erga omnes. 

Muitos acreditam na cura por Deus e outros na não existência de um Deus, mas todos 

tem a liberdade de escolher a religião é um direito dos cidadãos assegurado em lei pela 

constituição federal, cada um escolhe o que acredita e o que deseja seguir. Atualmente, todo o 

mundo deve unir suas forças, indiferente de qual religião, para combater os malefícios que rondam 

o mundo, a religião deve servir como um exemplo. 

No entanto, existem diversidades e contraposições ao que deve ser seguido, como por 

exemplo, uma manifestação que aconteceu entre municípios maranhenses de Santa Helena e 

Turilândia, que estavam com decreto de lockdown, medida rigorosa de fechamento total de 

estabelecimentos, decorrente dos altos números de casos do novo corona vírus na região. 
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Seguidores de uma denominação evangélica fizeram uma manifestação contra o isolamento social 

inclusive com queima de máscaras. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É fatídico que as medidas de prevenção e combate ao vírus covid-19 extrapola e invade 

de forma agressiva a manifestação democrática dos direitos e garantias fundamentais dos 

indivíduos, todavia, se torna um dilema analisar a questão e colocar a saúde de todos em risco e 

salvaguardar a livre expressão da crença, que pode ser demonstrada após o período de surto da 

doença. 

Algumas medidas de afrouxamento das restrições sanitárias foram emitidas por 

municípios, no entanto, o receio dos fieis em se deslocar até o estabelecimento religioso se torna 

maior, poucos se arriscam para praticar sua missão de fé e adorar aos seus deuses e santos, 

mesmo assim as decisões municipais de liberar de forma parcial os seguidores para as 

celebrações religiosas e outros eventos foi recebida com rejeição. 

Em virtude do que fora exposto é fundamental afirmar que a vida, a liberdade, a 

sociabilidade, a integridade e a honra são direitos e garantias que não devem ser violadas, 

oferecendo o mínimo de dignidade humana aos indivíduos, essenciais para a vida e convivência 

do cidadão em sociedade. No entanto, a melhor forma é compreender a situação delicada 

vivenciada e exteriorizar a sua respectiva religião da maneira mais conveniente e segura, a fim 

que todos possam viver dias melhores e professar sua fé e crença dentro e fora das instituições. 
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CAPÍTULO 26 

IMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA COVID-19 NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS 

IMPLICATIONS CAUSED BY COVID-19 IN CONSUMER RELATIONS 

 
 

Iaçanã Beatriz do Amaral1 

Pedro Henrique dos Santos2 

 

RESUMO: O artigo tem como problema as consequências da COVID-19 nas relações de 
consumo. Primeiramente, iniciou-se com o estudo do Direito do Consumidor, seu histórico e 
importância constitucional, até o Código de Defesa de Consumidor, ressaltando-se o princípio da 
vulnerabilidade. Ademais, foram examinados institutos e teoria importantes na interpretação e 
revisão dos contratos, quais sejam, a “força maior”, o “caso fortuito” e a Teoria da Imprevisão. Por 
fim, tratando-se do objetivo do trabalho, que é analisar os impactos da COVID-19 nas relações de 
consumo, chegou-se à conclusão, utilizando-se do método dedutivo, de que os contratos 
celebrados antes da pandemia foram por esta influenciados, assim como ocorreu com as relações 
de consumo travadas na vigência da pandemia. 
Palavras-chave: Caso Fortuito. Força Maior. Teoria da Imprevisão. Direito do Consumidor. 

 
ABSTRACT: The article’s problem is the consequences of COVID-19 on consumer relations. First, 
it started with the study of Consumer Law, its history and constitutional importance, up to  the 
Consumer Protection Code, emphasizing the principle of vulnerability. In addition, important 
institutes and theory were examined in the interpretation and review of contracts, namely, the 
“force majeure”, the “fortuitous event” and the Theory of Unpredictability. Finally, considering the 
objective of the work, which is to analyze the impacts of COVID-19 on consumer relations, it was 
concluded, using the deductive method, that the contracts signed before the pandemic were 
influenced by it, as well as with the consumption relations established during the pandemic. 
Keywords: Fortuitous Event. Force Majeure. Theory of Unpredictability. Consumer Law. 

 
Introdução 

 

O Direito do Consumidor tem relevância no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a 

defesa dos consumidores considerada um Direito Fundamental previsto na Constituição Federal. 

Para o estudo desta área do Direito, foi consultada a doutrina especializada, com 

destaque aos livros dos professores Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves, Rizzato 

Nunes, Bruno Miragem, Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe 

Bessa. 

O problema em torno do qual girou a pesquisa consiste nas consequências da COVID-19 

nas relações de consumo. Assim, o presente artigo, atento ao Direito do Consumidor, bem como 

concentrado na pandemia causada pela COVID-19, tem como objetivo geral analisar os impactos 

desta nas relações de consumo, levando em consideração o cenário de crise econômica-social 

que se instalou no Brasil e os desafios inerentes. Além disso, o objetivo específico é estudar a 

Teoria da Imprevisão e os institutos da “Força Maior” e “Caso Fortuito” e sua aplicabilidade, com 

ênfase no Direito do Consumidor. 

Para tanto, o método utilizado é o Dedutivo, tratando-se de uma pesquisa de caráter 

qualitativo, exploratória. O instrumento de coleta de dados utilizado foi a pesquisa bibliográfica e 

1 Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Especialista em Direito Processual Civil 
pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). E-mail: iba@salamacha.adv.br. 
2 Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Mestrando em Ciência Jurídica pela 
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mailto:iba@salamacha.adv.br
mailto:pedrouerbi@gmail.com


A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19 
   263  

 

 

 

documental indireta, com análise da legislação aplicável e a já citada doutrina consumerista, 

aliada aos livros dos civilistas Sílvio de Salvo Venosa e Caio Mário da Silva Pereira. 

O artigo foi dividido em 04 tópicos: o primeiro trata a respeito do Direito do Consumidor no 

ordenamento jurídico brasileiro, com ênfase no princípio da vulnerabilidade, estudando-se o 

embasamento constitucional deste ramo do direito e as características fundamentais do Código de 

Defesa do Consumidor. Os dois tópicos que seguem tratam a respeito de teoria e institutos mais 

afetos ao Direito Civil, em especial, no campo do Direito das obrigações. Assim, o “Caso Fortuito” 

e a “Força Maior” são caracterizados e distinguidos, seguindo-se ao exame da Teoria da 

Imprevisão, e sua aplicabilidade no Direito do Consumidor. Por fim, o último tópico atinge a 

hipótese do artigo, verificando as consequências causadas pela COVID-19 nas relações de 

consumo. 

 
Breves notas sobre o Direito do Consumidor 

 

O Direito do Consumidor constitui-se como um ramo autônomo do Direito Civil, sendo que 

o Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei Federal nº 8.078/1990) instituiu um microssistema 

(ou subsistema) no ordenamento jurídico brasileiro dotado, igualmente, de autonomia (NUNES, 

2018, p. 78). 

Contudo, anteriormente ao CDC, é na Constituição da República de 1988 que o Direito do 

Consumidor encontra seus fundamentos. Com efeito, consta já no art. 5º, XXXII da CF a previsão 

de que o Estado deve promover a defesa dos consumidores3, sendo este um Direito 

Fundamental4. 

Ultrapassando sua fundamentalidade, este direito é considerado cláusula pétrea5 da 

Constituição (NUNES, 2018, p. 79 e BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2013, p. 33). Além disso, é 

considerado verdadeiro princípio da ordem econômica do Estado brasileiro (art. 170, V da CF). 

Assim, o Estado entende que a promoção da defesa dos direitos dos consumidores é uma 

forma de assegurar a existência digna e a justiça social, vez que os princípios da ordem 

econômica regulam o comportamento dos agentes econômicos com esta finalidade (MELO, 2010, 

p. 792). 

Por fim, o art. 48 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) eleva a 

importância do Direito do Consumidor ao estabelecer a obrigatoriedade de edição de código para 

regular a matéria, consubstanciado na já citada Lei Federal nº 8.078/1990. 

Para entender um pouco mais a importância dos direitos dos consumidores, Flávio 

Tartuce (2018, p. 26) preleciona que a Lei Consumerista transita entre todas as dimensões de 

direitos, as 3 primeiras já amplamente debatidas que são: 1ª - Princípio da Liberdade, 2ª - 
 

3 “Promover significa assegurar afirmativamente que o Estado-juiz, que o Estado-Executivo e o Estado-Legislativo 
realizem positivamente a defesa, a tutela dos interesses destes consumidores” (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 
2013, p. 33). 
4 A respeito da titularidade dos Direitos Fundamentais, vide: DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral 
dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 69-89. 
5 Sobre os limites materiais da reforma/revisão constitucional, vide: BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito 
Constitucional contemporâneo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 194-196. 
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Princípio da Igualdade e 3ª - Princípio da Fraternidade, e as outras duas dimensões mais atuais, 

que são: 4ª - Proteção do Patrimônio Genético e 5º - Proteção de direitos no mundo digital. 

Igualmente, o Código de Defesa do Consumidor é tão importante dentre a legislação 

brasileira, que sua eficácia é supralegal, ou seja, está alçado acima das Leis Ordinárias, abaixo 

somente da Constituição da República. (TARTUCE, NEVES, 2018, p. 27). 

Demonstrada a importância atribuída pelo constituinte ao Direito do Consumidor e, mais 

especificamente, na proteção deste, destaca-se no CDC o princípio6 da vulnerabilidade, segundo  

o qual, na relação do consumo, é o consumidor a parte mais vulnerável e merecedora da defesa 

estatal. Conforme aponta Flávio Tartuce, tal princípio, que não deve confundir-se com o da 

hipossuficiência, é colhido do art. 4º, I do CDC como resposta histórica ao tratamento dos 

consumidores através dos tempos: 

Pela leitura do art. 4º, inc. I, do CDC é constatada a clara intenção do legislador em 
dotar o consumidor, em todas as situações, da condição de vulnerável na relação 
jurídica de consumo. De acordo com a realidade da sociedade de consumo, não há 
como afastar tal posição desfavorável, principalmente se forem levadas em conta as 
revoluções pelas quais passaram as relações jurídicas e comerciais nas últimas 
décadas. [...] Com efeito, há tempos não se pode falar mais no poder de barganha 
antes presente entre as partes negociais, nem mesmo em posição de equivalência nas 
relações obrigacionais existentes na sociedade de consumo. Os antigos elementos 
subjetivos da relação obrigacional (credor e devedor) ganharam nova denominação no 
mercado, bem como outros tratamentos legislativos. Nesse contexto de mudança, 
diante dessa frágil posição do consumidor é que se justifica o surgimento de um 
estatuto jurídico próprio para sua proteção. (TARTUCE, 2018, p. 47) 

 

A posição de fragilidade do consumidor na relação de consumo, apontada no fragmento 

acima, é princípio fundamental para uma boa interpretação dos contratos numa relação 

consumerista. 

E, para esse contexto da interpretação dos contratos, surge a necessidade de análise dos 

institutos “Caso Fortuito” e “Força Maior”. 

 
Caso Fortuito e Força Maior 

 

O civilista Caio Mário da Silva Pereira considera os institutos “Caso Fortuito” e “Força 

Maior” como causas exonerativas de responsabilidade, conforme interpretação do art. 393 do 

Código Civil (PEREIRA, 2017, p. 332). Entretanto, a respeito da distinção entre eles, o autor 

afirma não haver consenso doutrinário, apresentando sua definição da seguinte maneira. 

Costuma-se dizer que o caso fortuito é o acontecimento natural, ou o evento derivado 
da força da natureza, ou o fato das coisas, como o raio do céu, a inundação, o 
terremoto. E, mais particularmente, conceitua-se a força maior como o damnum que é 
originado do fato de outrem, como a invasão do território, a guerra, a revolução, o ato 
emanado da autoridade (factum principis), a desapropriação, o furto etc. (PEREIRA, 
2017, p. 338) 

 
 
 
 
 

 

6 Rizzato Nunes destaca o caráter principiológico do CDC ao destacar que este trata-se de “um momento de 
concretização dos princípios e garantias constitucionais vigentes desde 5 de outubro de 1988 como cláusulas pétreas, 
não podendo, pois, ser alterados” (NUNES, 2018, p. 78). 
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Com o mesmo raciocínio do trecho acima, de que caso fortuito advém das forças da 

natureza, enquanto força maior advém de fatos humanos, Sílvio de Salvo Venosa, por sua vez, 

destaca que o Código Civil equipara os dois fenômenos (VENOSA, 2017, p. 350). 

Em assim sendo, já que a distinção dos dois fenômenos não revela, num primeiro 

momento, implicações práticas, pois possuem o mesmo tratamento legal, passa-se ao estudo da 

Teoria da Imprevisão, sempre lembrada ao tratar-se dos institutos identificados acima. 

 
Teoria da Imprevisão 

 

Segundo Rizzato Nunes, a teoria da imprevisão “tem como pressuposto o fato de que, na 

oportunidade da assinatura do contrato, as partes não tinham condições de prever aqueles 

acontecimentos, que acabaram surgindo” (NUNES, 2018, p. 131). Complementando, Flávio 

Tartuce, de igual modo, apresenta tal teoria como advinda da cláusula rebus sic estandibus7 

(TARTUCE, 2018, p. 293). 

Em princípio, parece fazer muito sentido a aplicação de tal teoria nas situações de caso 

fortuito ou força maior, todavia, no âmbito do Direito do Consumidor, tem-se um contexto de 

relações contratuais que, embora possam sofrer consequências materiais em razão de tais 

situações imprevisíveis, verifica-se a desnecessidade da aplicação da teoria da imprevisão, 

conforme ressalta Rizzato Nunes, já que para o CDC, basta a onerosidade excessiva advinda a 

uma das partes para revisões contratuais (NUNES, 2018, p. 131). 

Igualmente, o Código de Defesa do Consumidor não prevê expressamente a ocorrência 

de força maior ou caso fortuito como hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor, 

todavia, algumas normas foram criadas alterando temporariamente as disposições da lei 

consumerista, justamente no sentido de dar a ela uma leitura e interpretação de acordo com o 

contexto de crise que se instalou. 

Nesse sentido, dirige-se à discussão do tema, cujo problema pautou-se nas 

consequências da COVID-19 nas relações de consumo. 

 
Implicações causadas pela COVID-19 nas relações de consumo 

 

A pandemia causada pela COVID-19 atinge os mais diversos setores da economia, em 

maior ou menor proporção, gerando dificuldades de todas as ordens, seja na entrega ou execução 

de um produto/serviço, seja no seu pagamento. Tal situação se deve principalmente à decretação 

de quarentena e medidas de afastamento social mundialmente impostas. 

Para a maioria da população foi necessária a readequação de suas relações de trabalho, 

amizade e família. Muitos brasileiros passaram a trabalhar por meio de home office, consumir de 

 
 
 

7 Sobre a cláusula rebus sic stantibus e o risco negocial, vide: VELENCOSO, Luz M. Martínez. Riesgo negocial v. 
cláusula “rebus sic stantibus”. Revista Para El Análisis del Derecho, Barcelona, v. 1, n. 1, p. 1-17, jan. 2011. 
Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1762779. Acesso em: 21 jun. 2020. 
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lojas virtuais, conversar com amigos, parentes, clientes, funcionários etc., somente por vídeo- 

chamadas. E, quando tudo se normalizar, a realidade não será mais como era antes. 

No Brasil, a partir do reconhecimento do estado de calamidade pública com a edição do 

Decreto Federal nº 06, de 20 de março de 2020, se iniciou uma rápida produção legislativa, em 

todos os âmbitos, no sentido de regular as medidas de enfrentamento à pandemia, o que gerou 

uma retração na economia. 

A preocupação agora, além de proteger o consumidor de oportunismos, é proteger a 

economia como um todo, minimizando os impactos financeiros para empresas e prestadores de 

serviços que, devido a essa situação, não podem honrar seus compromissos. 

Como se trata de uma situação imprevisível, na qual está sendo necessário o isolamento 

social, barreiras de locomoção, diminuição do fluxo comercial e, em localidades mais afetadas, a 

paralisação total do comércio considerado não essencial, é fato que os mais diversos tipos de 

relação de consumo estão sendo afetadas. 

Uma das primeiras situações adversas que se observaram com a instauração da 

pandemia é o cancelamento de eventos de todas as naturezas que causem aglomeração de 

pessoas. E aqui entram não só os shows e eventos culturais, mas também reuniões, congressos, 

hospedagem em hotéis e resorts e, ainda, as viagens de ônibus e avião. 

Esta medida se relaciona diretamente com as diretrizes de distanciamento social impostas 

pela Organização Mundial da Saúde e, em regra, o Código de Defesa do Consumidor impõe, por 

interpretação do seu art. 20, inciso II (BRASIL, 1990), o dever de devolução do valor total pago 

pelo ingresso do evento, estadia no hotel ou passagem. 

Tal disposição foi mitigada pela Medida Provisória nº 948, editada em 08 de abril de 2020, 

a qual, visando assegurar um reequilíbrio do mercado e dos contratos, estabelece em seu art. 2º a 

possibilidade de o fornecedor de serviços não reembolsar os valores pagos desde que: i) 

remarque os serviços, reservas ou eventos cancelados; ii) disponibilize o valor na forma de crédito 

para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, ou iii) formalize outro 

acordo com o consumidor, sem a cobrança de qualquer taxa, multa ou valor adicional (BRASIL, 

2020). 

A medida emergencial objetiva a viabilização da sobrevida das empresas e prestadores 

de serviços. De acordo com as palavras do Ministro do Turismo Álvaro Antonio: “É necessário 

pensar no depois também e garantir o direito dos consumidores e empreendedores e esse 

conjunto de medidas é para garantir o futuro do nosso turismo e da nossa cultura” 

(NASCIMENTO, 2020). 

Nota-se que, embora seja importante a defesa dos direitos do consumidor, como premissa 

de dignidade e justiça social, a atual situação de calamidade levou à mitigação de sua fragilidade 

nas relações contratuais, exigindo do Estado uma posição diferenciada quanto às relações de 

consumo, já que a força motriz do direito do consumidor é o equilíbrio da relação de consumo. 

Outra situação que se verificou foi um aumento na demanda por produtos não perecíveis 

essenciais – desde álcool em gel até alimentos – o que gerou o superfaturamento no preço 
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desses produtos. Essa prática sempre existiu. Todavia, houve um aumento vertiginoso nos casos 

nestes últimos meses. 

Sabe-se que a dinâmica de precificação de produtos deve sempre considerar a 

racionalidade expressa na lei da oferta e procura. De fato, a procura aumentou, contudo, não se 

pode fechar os olhos para o que dispõe a legislação consumerista. 

Antes mesmo da decretação de calamidade pública, o Código de Defesa do Consumidor 

já previa tal situação como prática abusiva (art. 39, inciso X combinado com o art. 51, incisos IV e 

X). E, neste mesmo sentido, a Lei nº 12.529/2011, que estrutura o sistema de concorrência no 

Brasil, em seu art. 36, inciso III considera o aumento arbitrário de lucros uma infração contra a 

ordem econômica. 

Ocorre que o aumento dos lucros, por si só, não configura o abuso, conforme se verifica 

nas palavras de Bruno Miragem (2019, p. 407), “em princípio, numa economia estabilizada, 

elevação superior aos índices de inflação gera uma presunção – relativa, é verdade – de carência 

de justa causa”. O autor prossegue esclarecendo que, tratando-se de um regime de livre-iniciativa, 

não se pode impedir o fornecedor de readequar os preços para aumentar seu lucro. A abusividade 

repousa no elemento qualitativo, quando o fornecedor se aproveita de sua posição dominante 

frente ao consumidor, em verdadeira deslealdade negocial. 

Sobre o tema, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça Criminais – CAOCRIM, publicou em seu site uma 

orientação intitulada “Aumento abusivo de preços em situação de calamidade”, na qual apresenta 

seu entendimento de que: “um aumento significativo do preço em tempos de calamidade pública e 

escassez do bem não configura justa causa, mas sim insensibilidade para com os mandamentos 

emanados da solidariedade social” (CAOCRIM, 2020). 

Além da multa altíssima (que pode chegar a R$ 10 milhões), essa prática é considerada 

crime contra a economia popular nos termos do art. 3º, VI, da Lei nº 1.521/51, sendo que a pena 

para tal prática é a prisão, de 2 a 10 anos. 

Verifica-se que, ante a imprevisibilidade do atual e global cenário de calamidade, é 

perfeitamente aplicável o instituto jurídico do caso fortuito e da força maior, como exceção 

imperativa ao princípio do pacta sunt servanda, no sentido de justificar eventual disparidade no 

tratamento consumerista, que somente é aceitável enquanto busca o reequilíbrio da situação 

financeira de empresas e prestadores de serviços. 

Desde março de 2020, a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), vinculada ao 

Ministério da Justiça vem editando notas técnicas sobre os efeitos jurídicos da pandemia nas 

relações de consumo. Cabe destaque à Nota Técnica nº 8/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ8, 

editada em 19 de março, disponibilizando diversas orientações aos consumidores sobre 

abusividade na elevação dos preços. 

Dois atos Importantes da SENACON se deram por meio das Portaria nº 14, de 19 de 

março, e nº 15, de 27 de março. A primeira propôs a redução de 25% no valor de suas multas e a 

 

8 Disponível em: https://www.defesadoconsumidor.gov.br/portal/biblioteca/95-notas-tecnicas. Acesso em 27 jun. 2020. 

http://www.defesadoconsumidor.gov.br/portal/biblioteca/95-notas-tecnicas.Acessoem27jun.2020
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segunda implantou um sistema de cadastro para empresas de serviços públicos e atividades 

essenciais no sentido de gerenciar os conflitos de consumo de forma remota9. 

Além da farta produção legislativa, o judiciário tem enfrentado a elevação no número de 

demandas no que se refere a relações de consumo, principalmente, pela temporária flexibilização 

dos processos de cobrança dos inadimplentes. 

Para os casos em que o inadimplemento contratual é acometido por causas 

supervenientes, quando existe perfeita subsunção do fato ao caso fortuito e força maior, o STJ já 

vinha adotando posição no sentido de afastar a responsabilidade da parte, com exceção para os 

casos em que a parte assume expressamente tal risco contratual. É o que se extrai do julgamento 

do REsp nº 1.564.705/PE (BRASIL, 2016) e AREsp nº 1.347.713/SP (BRASIL, 2018). 

Dentro deste cenário de crise epidemiológica, ressalta-se a função do Poder Judiciário de 

observar e fiscalizar a realização dos direitos fundamentais, igualmente a legalidade e a 

efetividade das ações públicas, sempre zelando para que os agentes se pautem nos princípios do 

ordenamento jurídico como corolário principal de suas ações.10 

É importante entender que, neste contexto de calamidade pública, as ações 

governamentais visam sempre o reequilíbrio das relações de consumo, com medidas tomadas 

para resguardar direitos, tanto dos fornecedores, quanto dos consumidores, devendo as partes 

procurar a composição de forma extrajudicial, que se mostra sempre menos morosa e menos 

danosa para as partes. 

 
Conclusões 

 

O Direito do Consumidor, assim como outros ramos do direito, sofreu impactos com a 

pandemia causada pela COVID-19. Desta maneira, é possível dizer que a hipótese do trabalho foi 

confirmada, já que as consequências da COVID-19 nas relações de consumo foram sentidas, não 

só com o aumento abusivo dos preços de determinados produtos no mercado, mas, 

principalmente, na interpretação dos contratos travados em relações consumeristas. 

Com efeito, o Direito do Consumidor, surgido como resposta histórica ao desmazelo com 

a classe consumidora, erige-se como instrumento para garantir a proteção desta, sendo que, no 

Brasil, é tratado como Direito Fundamental. 

Como consequência da previsão constitucional, foi sancionado, em 1990, o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Lei com forte caráter principiológico, um deles é o da 

vulnerabilidade do consumidor, segundo o qual, numa relação de consumo, este é o mais 

vulnerável. 

Em decorrência desse princípio, a interpretação dos contratos deve considerar a 

vulnerabilidade dos consumidores, com novos contornos exigidos pela pandemia da COVID-19. 

 
 

9 Disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-14-de-19-de-marco-de-2020-249243178. Acesso em 27 jun. 
2020. 
10 Disponível em: http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Muito-alem-do-novo-coronavirus-a- 
jurisprudencia-do-STJ-em-tempos-de-epidemia.aspx. Acesso em 27 jun. 2020. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-14-de-19-de-marco-de-2020-249243178.Acessoem27jun
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Muito-alem-do-novo-coronavirus-a-
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Isso porque, além do referido princípio, a pandemia consiste em caso fortuito, seguindo-se a teoria 

de Sílvio Salvo Venosa e Caio Mário Pereira, para os quais o caso fortuito advém de causas 

naturais, alheias à vontade humana. 

De qualquer forma, considerando que a legislação não diferencia os institutos “caso 

fortuito” e “força maior”, insta consignar que a caracterização da pandemia como sendo causadora 

deles é bastante para revisões contratuais, em contratos firmados anteriormente ao vírus. Isso 

porque os contratos firmados anteriormente não previam que uma pandemia pudesse assolar o 

mundo, o que pode ter alterado significativamente a situação do contrato. 

Ademais, nos casos de relações contratuais travadas durante o contexto da pandemia, os 

princípios do Direito do Consumidor também não devem ser olvidados, devendo ambas as partes, 

fornecedores e consumidores, atentarem-se às circunstâncias atuais, mantendo sempre a boa-fé 

na conclusão dos contratos. 
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CAPÍTULO 27 

JUDICIALIZAÇÃO VIRTUAL: AS AUDIÊNCIAS DURANTE A MAZELA PANDÊMICA DO 

COVID-19 NO BRASIL 
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RESUMO: A realidade vivenciada no meio jurídico em decorrência da pandemia do vírus covid-19 
no Brasil transformou a rotina e as metodologias tradicionais de trabalho, inserindo técnicas 
contemporâneas no desempenho do ofício. É diante desta perspectiva que origina-se a 
problemática: O hodierno cenário judiciário digital traz maiores efeitos e possibilidades? Com a 
pesquisa pretende-se identificar os fatos reacionários com a disseminação do vírus e, 
especificamente, tratar sobre as audiências na pandemia, apontar o bônus e o ônus da realização 
das audiências virtuais e delimitar os aspectos jurídicos das modalidades de instrução e 
julgamento conforme a legislação especial. A investigação metodológica será bibliográfica com 
consulta em leis, jurisprudências, doutrinas e demais fontes acessíveis e confiáveis. O intuito do 
trabalho busca a atualização intelectual dos profissionais e estudantes da área e informar a 
sociedade a respeito da vigente situação do judiciário na resolução dos litígios. 
Palavras-chave: Direito. Processos. Pandemia. 

 
ABSTRACT: The reality experienced in the legal environment due to the pandemic of the covid-19 
virus in Brazil transformed the routine and traditional work methodologies, inserting contemporary 
techniques in the performance of the craft. It is in this perspective that the problem originates: Does 
today's digital judicial scenario bring greater effects and possibilities? The research aims to identify 
the reactionary facts with the spread of the virus and, specifically, deal with the hearings in the 
pandemic, point out the bonus and the burden of holding virtual hearings and delimit the legal 
aspects of the modalities of instruction and judgment according to the special legislation. The 
methodological investigation will be bibliographic with consultation in laws, jurisprudence, doctrines 
and other accessible and reliable sources. The purpose of the work seeks the intellectual updating 
of professionals and students in the area and inform society about the current situation of the 
judiciary in the resolution of disputes. 
Keywords: Right. Processes. Pandemic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento do novo normal nos mais diversificados setores do trabalho veio modificar e 

desafiar os indivíduos a uma conjuntura inédita, no entanto, já prevista por especialistas para ser 

implementada daqui alguns anos, visto a revolução digital feroz no mundo. Todavia, é válido 

ressaltar que tal circunstância atual origina-se de um método eficaz de prevenção e combate ao 

vírus nunca antes estudado ou conhecido até seu aparecimento e contágio em massa, o novo 

corona vírus, cientificamente conhecido por covid-19, de fácil disseminação e que causa sequelas 

drásticas e fatais aos contaminados. 

A nova realidade vivenciada no meio jurídico em decorrência da pandemia do vírus covid- 

19 no Brasil e transformou completamente a rotina e as metodologias tradicionais de trabalho e 

1 Acadêmica do V Bloco do Curso de Bacharelado em Direito na Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. Graduada 
em Administração pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. 
2 Acadêmica do V Bloco do Curso de Bacharelado em Direito na Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. 
3 Acadêmica do V Bloco do Curso de Bacharelado em Direito na Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. 
4 Especialização em Direito Penal e Processo Penal – 2018. Especialização em Docência Superior - 2014. Bacharel 
em Direito – Chrisfapi – 2011. 
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inseriu técnicas contemporâneas, modernas e tecnológicas para o desempenho do ofício. 

Sistemas e programas jurídicos antes utilizados com certa frequência, recebem milhares de 

informações, demandas, petições, despachos, entre outros processos judiciais com maior 

intensidade e diariamente a fim de alcançar otimização e continuidade nos serviços jurídicos 

mesmo no período de pandemia do vírus. 

É diante desta perspectiva que origina-se a problemática da presente pesquisa: O 

hodierno cenário judiciário digital traz maiores efeitos e possibilidades? Com o estudo da temática 

pretende-se identificar os fatos reacionários com a disseminação do vírus e, especificamente, 

tratar sobre as audiências na pandemia, apontar o bônus e o ônus da realização das audiências 

virtuais e delimitar os aspectos jurídicos das modalidades de instrução e julgamento conforme 

prevê a legislação especial. 

Pois não apenas permanecem as tecnologias do judiciário já manuseadas, mas surge 

outras tantas para oferecer maior celeridade no cumprimento de etapas e prazos dos processos e 

também preencher as lacunas que se manifestaram com o novo estilo de trabalho, home office. As 

plataformas e aplicativos digitais que proporcionam vídeo chamadas, comunicação efetiva e 

completude das incumbências processuais. 

Sendo assim, a investigação metodológica é bibliográfica através da consulta em leis, 

jurisprudências, doutrinas e demais fontes acessíveis e confiáveis, que corroboram de forma 

eficaz para construção desse estudo. O intuito do trabalho busca a atualização intelectual dos 

profissionais e estudantes da área, como também informar a sociedade a respeito da vigente 

situação do campo judiciário na resolução dos litígios, e repassar informações de como o meio 

jurisdicional vem realizando seu devido processo legal. 

 
2 AUDIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Todo o mundo encontra-se em aflição em decorrência da pandemia do vírus covid-19, 

enfermidade que tem contágio rápido e se dissemina a cada dia mais, levando milhares de vítimas 

a óbito. Uma das melhores providências até então encontrada é o isolamento social, o menor fluxo 

de pessoas em ruas, fechamento de fronteiras, de serviços não essenciais e, quando necessário, 

o isolamento total como foi instalado em alguns locais o chamado “lockdown”. Com isso, vem 

paralelamente uma crescente crise econômica como também uma paralisação dos processos 

judiciais, estes que por já viverem com grande demanda em serviço costumam retardar por um 

maior período de tempo. 

É indiscutível que a imposição do covid-19 quanto as novas condutas e formas dos 

indivíduos exercerem suas atividades pessoais e profissionais põe em xeque as rotinas e 

metodologias de trabalho tradicionais e insere técnicas contemporâneas, modernas e tecnológicas 

para o desempenho do ofício. O ambiente jurídico foi transformado completamente, principalmente 

os processos judicias, audiências, casamentos civis, entre outros eventos jurídicos que estão 

sendo realizados por meio de plataformas e aplicativos digitais. 
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Para evitar o colapso do poder judiciário e a paralisação dos procedimentos e processos 

de justiça a virtualização foi à medida mais eficaz encontrada e que já vem sendo praticada, antes 

mesmo do período pandêmico, no entanto, no momento de maneira efetiva e total. Encontra-se 

nos meios remotos procedimentos eficientes que em tempo de pandemia tentam amenizar os 

grandes problemas que vão sendo deixados. Os novos métodos estão sendo utilizado pela justiça, 

educação, vendas empresariais e até mesmo em consultas médicas virtuais, pois contam com 

programas de captação de imagens ao vivo e imediata, que propiciam uma imagem online de 

pessoas em locais diferentes. 

Com a declaração de emergência da saúde pública internacional feita pela Organização 

Mundial da Saúde – OMS em 30 de janeiro de 2020 o Ministério da Saúde lança no dia 03 de 

fevereiro de 2020 a portaria nº188 decretando emergência da saúde pública em âmbito nacional. 

No dia 20 de janeiro de 2020 no Brasil foi detectado o primeiro caso do novo corona vírus, como é 

popularmente conhecido o vírus, e desde então os casos se alastraram cada vez mais. O país 

teve suas festividades carnavalescas mantidas em diversas cidades, com grande fluxo de 

pessoas, aeroportos lotados e isso acrescido com outras circunstancias fez com que em pouco 

tempo o Brasil estivesse entre um dos países com mais casos de covid-19 do mundo, alcançando 

picos de contaminados e mortos pela mazela pandêmica. 

Dessa forma, de acordo com a as orientações da OMS e recomendações de prevenção 

fica claro que o funcionamento normal dos departamentos de justiça iria contra as determinações 

devido ao exagerado fluxo de pessoas e aglomerações, o que menos é desejado em tempo de 

pandemia. Sendo assim, as audiências e tramitações de processo de modo presencial foram 

suspensas por certo lapso temporal, e logo depois foram aos poucos readaptadas, na medida do 

possível, e adequadas ao formato virtual, apenas aquelas que de acordo com as normas legais 

podem usufruir deste instrumento. No entanto, o procedimento de videoconferência que vem 

sendo utilizado em audiências e tramitações judiciárias não foi uma novidade trazida pelo 

isolamento da pandemia e sim um aprofundamento de táticas e técnicas que já vinham sendo 

utilizadas em diversos locais, por exemplo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 

2017, julgou em meios virtuais 4.317 processos em decisões finais. 

Tendo em vista a grande desigualdade social e financeira que vive o país, diversas 

pessoas não tem acesso à internet e tecnologias na mesma proporção. Com isso, deve ser 

analisado de acordo com o princípio da igualdade e da proporção, o alcance desse novo modo de 

procedimento aos devidos casos. Não pretendendo, de modo algum, prejudicar nenhuma das 

partes do processo e sim trazer benefícios como a celeridade processual e eficiência em tramites 

processuais. 
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3 BÔNUS E ÔNUS DAS AUDIÊNCIAS VIRTUAIS 

 

As pessoas aderiram ao sistema remoto de trabalho e o poder judiciário não foi diferente, 

tendo em vista que vários trabalhos na justiça já funcionavam nessa modalidade, tal como os 

processos eletrônicos usados pelo programa PJE, assim pode-se perceber que nessa pandemia 

houve apenas uma intensificação e abdicação das audiências presenciais com adaptação das 

virtuais. Certamente, com essas mudanças rapidamente a forma home office utilizada pelo poder 

judiciário tem seus lados positivos e consequentemente os negativos. 

Em primeiro plano destaca-se os pontos positivos relacionado ao assunto, podendo 

mencionar a economia de tempo, tanto para os profissionais e aos litigantes do processo levando 

em consideração que não há necessidade de deslocamento até as repartições do poder judiciário. 

A ampliação de renda, pois esse quesito possibilita que o profissional realize várias audiências em 

localidades diferentes, sem a necessidade de arcar com as custas de transporte. A pontualidade, 

bastante importante, pois viabiliza uma melhor programação de tempo, tendo em vista, que as 

audiências via conferência raramente atrasa. A praticidade, pois permite ao profissional uma 

grande flexibilidade em poder escolher e participar das audiências em qualquer lugar que esteja, 

permitindo que seja no conforto de sua casa, escritório, onde achar melhor. A facilidade, sem 

dúvidas é um ponto muito importante, pois a audiência pode ser realizada através do uso de 

notebook, celular, computador, desde que haja acesso à internet, microfone e câmera. 

Em segundo plano, aborda-se os pontos negativos, onde destaca-se a instabilidade da 

internet, portanto, esse problema na conexão pode causar microfonia, corte nos áudios, atraso ou 

congelamento nas imagens, além do risco de cair a conexão e o profissional ou as partes não 

conseguirem mais se conectar. A energia elétrica também pode causar problemas, os picos de 

energia ou sua queda podem prejudicar a realização ou andamentos das audiências. Logo 

também, a falta de equipamento pode ser um interpasse, muitos profissionais trabalhar em home 

office, sem escritório próprio infelizmente muitos não possuir um bom acesso à internet e 

equipamento, principalmente os jovens na área. A fragilidade dos cliente pode também ser um 

problema, levando em consideração que muitos não possuir acesso à internet, nem mesmo a 

computador, apesar de viver uma constante evolução tecnológica nem todos tem disponível os 

meios, ficando claro a desigualdade social no país. 

Desde o dia 1º de maio, as audiências de instrução no âmbito da Justiça de 1° Grau, 

envolvendo, principalmente, processos criminais com réus presos, representações da Infância e 

Juventude e audiências de conciliação, estão sendo realizadas por meio de plataforma de 

videoconferência: o Web Ex-Cisco, o sistema homologado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) é a ferramenta padrão das audiências virtuais durante o período de distanciamento social, 

ocasionado pela pandemia do corona vírus. 

Em virtude de todos os bônus e ônus expostos é possível considerar que a nova 

circunstância excepcional veio instalar uma nova configuração ao Direito, seja mais atual e 
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tecnológica, ainda é revestida pela desigualdade social existente no país, podendo configurar uma 

barreira para a classe baixa e média na busca pelos seus direitos e pela justiça. 

 
 

4 ASPECTOS JURÍDICOS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

 

Muitas são as fases e estágios que um processo transcorre, desde a petição inicial até a 

sentença do juiz, todas as etapas são legalmente descritas no Código de Processo Civil, devendo 

ser obedecidas suas formas e prazos, sendo essencial a execução correta para evitar 

procedimentos que protelam o andamento do processo, dentre os ciclos a serem cumpridos estão 

as audiências de instrução e julgamento, que em momento precedente a pandemia eram 

realizadas presencialmente, os procedimentos da audiência de instrução e julgamento estão 

devidamente expressos nos artigos 358 ao 368 do atual Código e serem expostos a seguir. 

A audiência de instrução e julgamento trata-se de uma sessão presidida pelo juiz, que 

conta com a participação das partes, advogados e demais envolvidos no processo. Podem ser 

chamados, assim, para participar da audiência de instrução e julgamento, as testemunhas, peritos 

e as demais pessoas que tenham envolvimento com a causa. Certamente, a audiência de 

instrução e julgamento tem como objetivo a produção de provas orais, que servirá para a instrução 

do processo. Sendo assim, durante a audiência o juiz deve tentar fazer uma conciliação entre os 

envolvidos conforme reza o artigo 359 do NCPC, mesmo já tendo havido outras tentativas 

anteriores, tais como a mediação e a arbitragem. 

O artigo 358 do NCPC, refere-se a questão do horário, ou seja, é importante que as partes 

estejam cientes da hora correta e chegue com antecedência para melhor ocorrer os autos, se 

introduzirmos tal normativa para o meio digital, dificilmente seria possível o alcance da 

pontualidade requerida. 

Sabrina Noronha (p. 292) ressalta que a audiência poderá ser adiada em três situações: 

por convenção das partes; se não puder comparecer, por motivo injustificado, qualquer pessoa 

que dela deva necessariamente participar e por atraso injustificado de seu início em tempo 

superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado. Todavia, durante o período em que deve ser 

empregados os meios tecnológicos é necessário maior cautela e compreensão dos sujeitos do 

processo, visto que essas ferramentas são suscetíveis e vulneráveis a falhas de rede e conexão 

de internet, tais disposições estão dispostas no artigo 362 do NCPC e traz as possibilidades de 

requerer o adiamento do ato processual. 

É pertinente discutir sobre o artigo 365 do NCPC que intitula sobre a audiência e sua 

excepcionalidade: 

“Art. 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente 
cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das 
partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do 
debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data 
mais próxima possível, em pauta preferencial.” (BRASIL, 2015) 
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Tal dispositivo carrega a eventualidade da audiência ser dividida em partes, caso não seja 

viável a sua continuidade por falta de um dos sujeitos ou outro motivo, podendo encaixar as 

condições de impossibilidade da execução da audiência por meio eletrônico em devido momento. 

A conciliação e o registro de ata são indispensáveis, sendo que o NCPC, em seu artigo 

359, fez inclusão de formas alternativas de resolução, a conciliação é a primeira etapa da 

audiência, caso não gere resultado passa para a próxima etapa, sendo a produção de provas 

orais, para finalizar, com ou sem o acordo, tudo que acontecer durante a audiência tem que ficar 

registrado. Novamente tentando inserir no âmbito virtual seria difícil visto a possibilidade de falha 

com a rede de internet e consequente perda de informações importantes da audiência, que deve 

ser registrada. Ainda assim, não havendo uma conciliação entre as partes, a etapa seguinte vai 

tratar sobre a produção de prova oral, porém, é preciso ter atenção na ordem das provas pelo fato 

de a audiência de instrução e julgamento ser um ato formal, conforme relata a redação do artigo 

361 do NCPC, percebe-se que os primeiros a fazerem o depoimento, desse modo, serão os 

peritos, em seguida, o autor e o réu prestam seu depoimento pessoal, por fim, as testemunhas 

devem falar, trabalhoso seria obedecer essa ordem em uma videoconferência, em vista dos 

obstáculos de conexão das partes, podendo causar situação protelatória. 

Destarte, vem a finalização da audiência de instrução e julgamento, consequentemente, 

juntadas as provas orais, o juiz abri o prazo para as alegações finais, isso é o que menciona o 

artigo 364 do NCPC. Em seguida logo após as apresentações, terá uma formalização de um 

documento registrando toda a audiência, segundo o artigo 367 do NCPC. 

É inegável que o novo normal na área jurídica e processual foi implantada e sentida 

fortemente, as mudanças obriga os profissionais do Direito e os sujeitos do processo se 

adaptarem a nova revolução digital forçada, momento que a desigualdade social transparece 

nitidamente e que a atualização constante dos advogados, juízes e demais técnicos é requerida 

para o manuseio das novas tecnologias, fator poderoso na seleção no mercado de trabalho. 

 
 

5 CONCLUSÕES 

 

Devido a hodierna realidade atípica vivenciada é laborioso todo o processo que deve ser 

seguido segundo tipifica o Código de Processo Civil, estando suscetível a erros e equívocos 

processualísticos. 

Todavia, não tão somente a execução efetiva das etapas do processo são afetadas, mas 

toda a celeridade processual que é prometida aos litigantes, podendo perdurar por toda pandemia 

sem a resolução justa da lide, possibilitando que os autores da demanda tenham mais direitos 

violados e menor segurança jurídica, incorrendo na conformação da situação acometida dentro da 

sociedade. 

Ademais, o momento é propício para o descumprimento de medidas protetivas e outras 

impostas pelo jurisdicionado, visto a ineficiência nesta ocasião dos órgãos jurídicos, por exemplo, 
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não cumprir com a pensão alimentícia ao alimentando, desacatar as medidas socioeducativas e 

não prestação de serviços à comunidade, dentre outros. 

Em virtude do que fora exposto a pandemia do covid-19, veio para tornar mais incisivo o 

contraste social dos indivíduos, as imperfeições do Poder Judiciário, a instabilidade no 

processamento das ações e fissura quanto a efetividade da decisão de mérito justa. 
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CAPÍTULO 28 

NECROPOLÍTICA EM TEMPOS DE PANDEMIA, ESTARIA O ESTADO BRASILEIRO 

DECIDINDO QUEM VIVE E QUEM MORRE? 

NECROPOLITICS IN TIMES OF PANDEMIC, WOULD THE BRAZILIAN STATE BE DECIDING WHO LIVES AND 
WHO DIES? 

Marcos Rodrigues Ferreira1 

Sandra Suely Lurine Guimarães2 

 

RESUMO: O presente trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica, busca abordar o conceito de 
necropolítica, do filósofo camaronês Achille Mbembe, para que através deste conceito perfaça 
uma análise dos fatos sociais que se tornaram ainda mais visíveis no Brasil durante a pandemia 
do COVID-19, e no decorrer deste estudo fazer correlação entre a forma que o Estado brasileiro 
conduz a crise, as mazelas sociais que assolam a população mais vulneráveis e o conceito 
abordado pelo autor. Para que, mediante esta pesquisa se responda o seguinte questionamento: 
estaria o Estado brasileiro decidindo quem vive e quem morre neste cenário pandêmico? 
Palavras-chave: Necropolítica; Pandemia; Estado de Exceção. 

 
ABSTRACT: The present work based on bibliographical research, seeks to approach the concept 
of necropolitics, by the Cameroonian philosopher Achille Mbembe, so that through this concept it 
permeates an analysis of the social facts that have become even more visible in Brazil during the 
COVID-19 pandemic, and in the course of this study to correlate the way the Brazilian State leads 
to the crisis, the social ills that plague the most vulnerable population and the concept addressed 
by the author. For the following question to be answered through this research: is the Brazilian 
State deciding who lives and who dies in this pandemic scenario? 
Keywords: Necropolitic; Pandemic; Exception State. 

 

INTRODUÇÃO: 

 
O necropoder é conceituado e ganha repercussão escrito pelo filosofo camaronês, Achille 

Mbembe. Na sua obra o autor traça uma relação entre o conceito de biopoder de Foucault com 

estado de exceção e estado de sítio de Agamben, demonstrando como a criação de um inimigo 

fictício é utilizado para esvaziar a figura do “oponente” de humanidade e justificar o extermínio de 

indesejáveis. 

A necropolítica é instituída a partir de uma divisão em blocos sociais, onde estes são 

submetidos a análise do Estado que possui o poder de fazer viver e deixar morrer. 

Para Foucault a ausência de zelo estatal, quando o Estado se abstêm de implantar 

políticas públicas que garantam a inserção e o acesso conjunto à um Estado de Bem Estar Social, 

está selecionando quem vive e quem morre. Ademais, para Achille Mbembe, o poder do Estado 

sob a vida e a morte não está limitado a passividade de se abstrair ou deixar de praticar uma 

ação, mas se trata de políticas públicas ativas e intencionadas a promover a morte de 

comunidades indesejadas e de menor valor. 

Os efeitos da necropolítica produzem esse ideal de soberania que possui a “capacidade 

de decidir quem importa e quem não importa, quem é ‘descartável’ e não é.” (MBEMBE, 2016, p. 
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135). Ou seja, Mbembe defende que o Estado necropolítico não apenas descumpre sua função 

primordial de proteger a vida, mas também faz o oposto, produzindo a morte e tornando a 

violência uma regra aparentemente irracional, mas que é racionalmente elaborada. 

O termo necropolítica apresenta várias facetas e muitas são as alternativas utilizadas pelo 

Estado para eliminar o inimigo produzido, o que perpassa pela concepção de quem deve viver, e 

quem deve morrer. Cabe questionar: De que forma o Estado necropolítico se comporta diante de 

uma pandemia? quais parâmetros são utilizados para destituir a humanidade das pessoas e 

delimitar quais grupos irão ter acesso a serviços básicos e necessários para sobrevivência? 

Veremos que no Brasil, raça, classe e gênero são marcadores significativos de vulnerabilidade 

para a necropolítica. 

 
DESEVOLVIMENTO: 

 

Na província de Hubei, República Popular da China, no dia 01 de dezembro de 2019 foi 

identificada a doença que rapidamente se espalhou por vários países e mudou os rumos do 

mundo, chamada COVID-19, popularmente conhecida como coronavírus, palavra que refere-se ao 

grupo que o vírus pertence. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou no dia 30 de janeiro 

de 2020 o surto uma PHEIC, pedindo aos governos e autoridades que traçassem uma ação 

coordenada de combate à doença. 

O vírus causa alterações respiratórias, provocando tosse, febre, dores, perda de paladar, 

olfato, apetite, e nos casos mais graves a morte. É transmitido principalmente pelo contato com 

pessoas contaminadas, por meio de inalação de gotículas de saliva e secreções respiratórias que 

facilmente são despejadas através de tossidos, espirros, ou da fala. 

Neste cenário de contágio desenfreado, buscando reduzir a rede de infecção do vírus, 

diversos países implantaram medidas promovendo o isolamento social, o uso de máscaras e a 

higienização com água, sabão e álcool. Os governos elaboraram planos de combate ao inimigo 

invisível amparados pelos estudos científicos. Porém, o Estado brasileiro seguiu a linha contraria e 

usou do negacionismo para driblar a realidade. 

O líder do Poder Executivo, Presidente Jair Messias Bolsonaro, em entrevista, ao ser 

questionado sobre a crise do COVID-19, afirmou: 

“Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, posso 

até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia” 

(BOLSONARO, 2020). 

Em outra entrevista, novamente ao ser questionado o presidente, afirmou: “o grupo de 

risco é das pessoas acima de sessenta anos, então porque fechar as escolas?” (BOLSONARO, 

2020). Ignorando o fato de que ao sair e voltar para casa membros da família podem contaminar 

pessoas idosas, condenando esse grupo à morte. Porém, essas não são vidas que representem 

valor para o Estado neoliberal. Afinal, pessoas acima de sessenta anos já não trabalham da 

mesma forma que jovens, e neste sentido, essas vidas são “dispensáveis”. 
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O líder de Estado incentivou e participou de manifestações públicas sem máscara de 

proteção, ignorando as regras de higiene e distanciamento social, e chegou a afirmar em 

entrevista: "Alguns vão morrer, vão morrer, lamento, é a vida. Não pode parar uma fábrica de 

automóveis porque tem mortes no trânsito" (BOLSONARO, 2020). 

No Brasil capitalista e com os avanços neoliberais, alguns grupos são constantemente 

sacrificados, sob o argumento de que a economia precisa ser salva e a sociedade progredir. Neste 

sentido, é notório nas falas do presidente acima identificadas, um desprezo pelas vidas que não 

movimentam o capital. A desumanização das pessoas também é parte do processo capitalista, 

aqui se consolida na perspectiva de eliminação de um determinado grupo, para a idealização 

neoliberal de salvação do sistema. Afinal, neste cenário a economia ocupa um espaço de 

privilegio em detrimento da vida. 

A pandemia do COVID-19 torna a face necropolítica do Estado neoliberal mais evidente, 

ao mesmo tempo em que é repetida a falácia de que, o vírus seria “democrático” e todos sofrem 

os efeitos da mesma forma. É comum ouvirmos a expressão “estamos todos no mesmo barco” 

quando o assunto é a crise causada pelo novo coronavírus, será que estamos? 

Um caso específico ganhou repercussão nacional quando três empresários de Belém do 

Pará, após ignorarem as medidas de proteção contra o COVID-19, contraíram o vírus e 

escaparam do colapso dos hospitais do estado através de uma UTI aérea, que custou em torno de 

R$120 mil reais. Um dos empresários que buscaram atendimento em unidades como Albert 

Einstein e Sírio-libanês, falou em entrevista para a Revista Época: 

“Estava trabalhando todos os dias no escritório, sem home-office, passeava pela cidade e 

ia às compras mesmo sendo dono uma rede de supermercado. Adoro visitar mercados pelo país 

afora" (RODRIGUES, 2020). 

Contrapondo-se a esta realidade, é necessário lembrarmos da primeira morte em virtude 

do contagio pelo COVID-19 no Rio de Janeiro, dia 17 de março de 2020, veio a óbito a primeira 

vítima fatal, uma empregada doméstica que teve contato com sua patroa infectada, que contraiu o 

vírus durante uma viagem na Itália. A idosa que ocupava o grupo de risco e era portadora de 

diabetes e hipertensão, não teve acesso à UTI aérea. Nesta perspectiva não há como abordar os 

efeitos da necropolitica no cenário pandêmico sem levar em consideração os recortes de classe, 

raça e gênero. 

Neste sentido, Mbembe afirma que: “Qualquer relato histórico do surgimento do terror 

moderno precisa tratar da escravidão, que pode ser considerada uma das primeiras instâncias da 

experimentação biopolítica.” (MBEMBE, 2016, p. 130). 

O Brasil apresenta um histórico de três séculos de escravidão, onde pessoas negras 

foram destituídas de humanidade e consideradas mercadorias, e mesmo após a abolição da 

escravatura não foram implantadas políticas públicas de inclusão, e a necropolítica continuou 

atuando como regra, segregando, impedindo pessoas negras de chegarem aos locais de poder, e 

desta forma, produzindo desigualdades de raça que perpetuam efeitos até a contemporaneidade. 
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A Constituição de 1824, por exemplo, colaborou diretamente para a concretização do 

racismo estrutural contemporâneo, produzindo leis que excluíam pessoas negras dos espaços 

sociais e criminalizavam a cultura africana, tal como, podemos citar a lei de terras de 1850, o 

dispositivo regulamentava que só poderia possui terras quem às comprassem do Estado. Neste 

sentido, cabe questionar: quem tinha capital para comprar terras? 

É inegável que esse sistema autoritário gerou um regime de desigualdades que recaem 

sob os marcadores de raça ainda na atualidade. Neste sentindo, temos os números apresentados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrando que 03 de cada 04 pessoas 

dos 10% da população mais pobre do país são negros ou pardos. Através da análise histórica de 

exclusão social e negação da humanidade de pessoas negras associada aos dados de pesquisas 

contemporâneas podemos notar que raça é um fator decisivo na vicissitude de que classe ocupar. 

Assim sendo, em um cenário pandêmico decisões políticas perpassam de forma muito 

mais significativa a vida daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, que como 

vimos acima, majoritariamente é formado em razão de raça e classe. Por conseguinte vamos 

entender o terceiro marcador agravante de insegurança social para a necropolítica, o gênero. 

Durante o processo de formação da sociedade brasileira mulheres historicamente foram 

subalternizadas em favor dos anseios de homens brancos, com o passar dos anos, com a luta 

feminista e o movimento de “libertação feminina” mulheres conseguiram alcançar alguns espaços 

que antes eram inimagináveis. Porém, cabe ressaltar que neste processo mais uma vez o 

marcador de raça vai designar diferenças fundamentais. 

Neste sentido, é importante citar, por exemplo, o fato de que enquanto mulheres brancas 

lutavam para trabalhar, mulheres negras já trabalhavam desprovidas de dignidade, e sem serem 

reconhecidas como seres humanos. É imprescindível a observação de que até a 

contemporaneidade mulheres negras permanecem ocupando locais de subalternização, e 

dificilmente operando os espaços de poder. 

Nesta perspectiva, o Governador do Estado do Pará, Hélder Barbalho, publicou decreto 

estadual n° 729/2020 no Diário Oficial adotando o lockdown como medida de combate ao vírus, o 

termo é utilizado para designar a paralização parcial ou total da circulação de pessoas. Porém, o 

que gerou repercussão nacional foi que a lista publicada inicialmente previa na posição 58 a 

atividade doméstica como essencial, portanto empregadas domésticas não teriam direito ao 

isolamento social. Isto posto, cabe destacar a primeira morte decorrente de covid-19 no Brasil, 

uma mulher, empregada doméstica. 

Na ação, ao usar de decreto legal para taxar como atividade essencial o trabalho de 

empregadas domesticas, o Governador do Pará não apenas reproduziu a herança escravista, 

como também está conduta se alinha ao conceito de necropolítica. Após a repercussão negativa o 

decreto foi alterado. Perceba, como já apresentado neste texto, para Achille Mbembe o Estado 

não apenas exerce o poder sob a morte na conduta de se ausentar ou pela falta de zelo, mas 

também ao produzir políticas públicas que funcionam como extermínio para determinados grupos, 

e que podem até parecer irracionais, mas na verdade estão muito bem pensadas. 
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Neste contexto de vulnerabilidade, a fome e a necessidade tornam-se superiores ao medo 

de contrair o vírus. Afinal, para ter acesso ao auxilio emergencial existe a necessidade de efetuar 

um cadastro via internet, em um país em que o acesso à internet ainda é extremamente desigual, 

e quando por ventura o cadastro é aprovado existe a necessidade de se expor à aglomeração em 

filas na porta de banco. 

A precarização das relações de trabalho e o avanço do neoliberalismo agem em 

alinhamento com a necropolítica, pois neste processo pessoas são destituídas de humanidade e 

ocorre a transformação do valor de vidas apenas em força de trabalho. É fundamental precisar 

que os trabalhos precarizados são majoritariamente ocupados por pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, englobando evidentemente os recortes de classe, raça e gênero. 

Desde 2018, com a Reforma Trabalhista as relações de trabalho foram repensadas, 

houve um crescimento desenfreado do trabalho informal, e ganhou popularidade a falácia de que 

seria melhor aniquilar os direito do trabalhador para garantir um maior número de empregos. 

Ademais, a falta de condições dignas de trabalho e a exploração até exaustão, também são 

formas de submeter pessoas à sacrifícios que muitas vezes adoecem e causam a morte, visando 

que esses indivíduos apenas satisfaçam as necessidades econômicas do mercado. 

Enquanto parte da sociedade discute home office as empregadas domésticas 

permanecem deixando os filhos sozinhos em casa para pegar conduções, enfrentam 

aglomerações, seguram na barra de veículos, para limpar a casa dos seus patrões e voltar para 

casa carregando o risco de estarem contaminadas e contaminarem a própria família. No momento 

em que alguns reforçam a corrente da campanha “fique em casa”, por outro lado existem 

entregadores realizando atividades sem qualquer amparo da empresa, graças a lógica do “menos 

direitos, mais empregos”. No que concerne ao alcance do vírus e a forma de contágio, estaria o 

Estado brasileiro garantindo igualdade de proteção a todos os grupos sociais? 

É evidente que o vírus não possui capacidade de fazer distinções sociais para contagiar, 

mas é notório também que a maneira que ocorre a contaminação e as consequências que surgem 

a partir dela afetam de formas diferentes os corpos, estando inteiramente ligada aos marcadores 

de desigualdade social, atenuados pelo Estado, que ao produzir um cenário de insegurança e 

exposição contribui para lançar grupos vulneráveis ao extermínio, aspirando o desenvolvimento da 

economia e desvalorizando vidas. 

Desde a primeira morte ocorrida no Brasil em virtude do COVID-19 o número apenas 

cresce, já são milhares de vidas perdidas e de pessoas contaminadas, ao ponto de tornar inviável 

usar como dados da pesquisa o número de mortes, tendo em vista que, no momento em que esse 

trabalho é escrito ainda choramos os mortos, até então, alguns grupos ainda são lançados à 

própria sorte, enquanto ocorre uma barbara alteração no número de mortos. 
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Diante do exposto, nota-se que o Estado brasileiro durante a pandemia mundial não 

apenas se absteve do zelo pela vida de determinados grupos, mas também produziu políticas 

públicas capazes de ameaçar e causar a morte dos que seriam “vidas descartáveis”, se 

encaixando ao conceito trabalhado por Achille Mbembe, chamado de necropolítica. 

Desde a escravidão o brasil constrói uma sociedade em alinhamento com a necropolítica, 

vimos que com o avanço do neoliberalismo e o cenário de pandemia mundial, essas relações 

tornaram-se ainda mais evidentes, é urgente que essas desigualdades que hoje apresentam-se de 

forma mais conspícua deixem de ser ignoradas, a falácia do “menos direito e mais empregos” 

precisa ser combatida. O Estado neoliberal não pode mais retirar direitos, destituir a humanidade 

das pessoas e reduzi-las a massa de trabalho. 

É imprescindível o rompimento da lógica escravista, que segrega e mantem indivíduos em 

trabalhos subalternizados, para isso, é necessário assumir as responsabilidade de erros do 

passado, é fundamental o entendimento que após mais de 300 anos de escravidão o Estado 

brasileiro seguiu produzindo a necropolítica contra o povo negro. Afinal, não é possível enfrentar a 

necropolítica no Brasil sem reconhecer as desigualdades e os marcadores sociais de raça, classe 

e gênero. 
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CAPÍTULO 29 

O “NOVO NORMAL” PÓS COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO: REFLEXÕES SOBRE 

CIDADES INTELIGENTES E INDÚSTRIA 4.0 

THE “NEW NORMAL” POST COVID-19 IN THE CITY OF SÃO PAULO: REFLECTIONS ON SMART CITIES AND 
INDUSTRIE 4.0 

 

Paulo Silva Nhemetz 1 

RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar aspectos do cotidiano do Município de São 
Paulo à luz da 4ª Revolução Industrial e Cidades Inteligentes no período em que a crise 
pandêmica do COVID-19 se estender; trazer reflexões sobre a crise pandêmica, considerando 
índices e posicionamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Nações Unidas 
(ONU), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Banco Mundial; como resultado do estudo, 
relacionar probabilidades e expectativas para o “novo normal” pós-pandêmico na cidade de São 
Paulo; verificar como aspectos das cidades inteligentes podem contribuir para o controle da 
pandemia e, igualmente, verificar como aspectos de implementação e investimento na 4ª 
Revolução Industrial poderiam mitigar os efeitos pandêmicos na cidade de São Paulo. 
Palavras-chave: COVID-19; cidades inteligentes; indústria 4.0. 

 
ABSTRACT: This study aims to analyze aspects of daily life in the city of São Paulo in the light of 
the 4th Industrial Revolution and Smart Cities in the period when the pandemic crisis of COVID-19 
is to extend; bring reflections on a pandemic crisis, considering indexes and positions of the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), United Nations (UN), World Health 
Organization (WHO) and World Bank; as a result of the study, relate probabilities and expectations 
for the post-pandemic “new normal” in the city of São Paulo; to verify how aspects of smart cities 
can contribute to the control of the pandemic and, also, to verify how aspects of application and 
investment in the 4th Industrial Revolution could mitigate the pandemic effects in the city of São 
Paulo. 
Keywords: COVID-19; smart cities; industrie 4.0. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Em dezembro de 2019 ocorreu na cidade de Wuhan, China, os primeiros efeitos da crise 

sanitária que impactou tanto o modo de viver e conviver como a economia global, a pandemia do 

vírus da estirpe Sars-Cov-2, o coronavírus, gerador da doença definida pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) como COVID-19. 

Em 30/01/2020, a Organização Mundial da Saúde declara estado de emergência de 

saúde pública e, posteriormente, eleva o estado de contaminação da doença para o nível de 

pandemia em 11/03/2020, orientando para que os países intensificassem medidas emergenciais 

em resposta ao surto do coronavírus, evitando a contaminação em massa. 

No Brasil, a Emergência em Saúde Pública de importância Nacional, foi declarada pela 

Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 03/02/2020, se desdobrando em diversas medidas 

preventivas para se evitar a contaminação em massa, como exemplo, a ampliação das medidas 

de higienização e orientação para diminuir contatos físicos, culminando na necessidade de aderir 

ao procedimento de isolamento social, este último, gerador de outras consequências reflexas, 

como: nos relacionamentos sociais; nas relações negociais, contratuais, consumeristas e 
 

1 Mestrando em Direito na linha de pesquisa: justiça e o paradigma da eficiência – UNINOVE/SP; Especialista em 
Prevenção ao uso indevido de drogas (2020) – UAB-UNIFESP/SP; Especialista em Direito, Políticas Públicas e 
Controle Externo (2019) – UNINOVE/SP; Aperfeiçoamento em Legislativo, Controle Externo e Políticas Públicas no 
Brasil (2019) – Escola de Contas e Escola do Parlamento/SP. 
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trabalhistas; nas finanças e na economia a nível privado e público; entre outras. 

Do mesmo modo, no campo das informações, o processo de globalização produziu e 

produzirá uma quantidade considerável de conteúdos que circulam rapidamente pela rede mundial 

de computadores, por onde trafega e se acumula cerca de 40 trilhões de Gigabytes (GANTZ; 

REINSEL, 2012). 

Neste viés tecnológico, corriqueiramente apresentam-se uma quantidade considerável de 

novas tecnologias e tendências de consumo, sejam estas advindas de equipamentos eletrônicos, 

programas para computadores, aplicativos para smartphones e todo tipo de atualizações 

(upgrades). 

Instigante e novel cenário de oportunidades revelados pela 4ª Revolução Industrial, 

também referenciada como Indústria 4.0 ou simplesmente I4.0. Parques industriais migram seus 

processos, plantas fabris são modificadas e surgem investimentos para erigir estratégias rumo à 

transformação digital (BRASIL, 2018). Ainda, que a Indústria 4.0 abre dezenas de novas 

oportunidades de trabalho e campos de estudos, ao mesmo passo que centenas de postos de 

trabalho ficam obsoletos e campos de estudos ficam desatualizados, se instaurando uma 

verdadeira torre de babel digital, os novos conhecimentos se alastram para todos os lados, onde 

cada indivíduo deve tentar encontrar seu caminho. 

Noutro mote, as políticas públicas para as grandes cidades cada vez mais tentam se 

materializar pelas políticas de governança pública já difundidas pela União por meio do Decreto nº 

9.203/2017, no Estado de São Paulo pelo Decreto nº 62.349/2016 e no âmbito do Município de 

São Paulo pelo Decreto nº 57.653/2017, alinhando-se os planos estratégicos municipais aos 

modernos conceitos de cidades inteligentes e sustentáveis. 

Os efeitos da crise econômica e sanitária pelo surto de coronavírus, até junho de 2020, 

instaura a necessidade de se buscar meios alternativos de viver e conviver; a necessidade de 

aumentar a utilização de recursos tecnológicos para se manter conectado as outras pessoas e 

seus meios de trabalho e subsistência, acelerando as modificações do cotidiano e contribuindo 

para a quebra de paradigmas ou implementação de novos conceitos. 

 
O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 

 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2019), em seu relatório anual sobre 

preparação global para emergências em saúde, o COVID-19 faz parte de uma extensão da família 

viral infecciosa denominada coronavírus, capazes de gerar doenças em animais e humanos, o 

coronavírus são comumente relacionados às infecções respiratórias que podem variar de um 

simples resfriado para doenças mais severas, as estirpes mais conhecidas do coronavírus são a 

síndrome respiratória aguda grave (SARS) e a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) . 

O mundo não está preparado para uma pandemia de patógenos respiratórios 
virulentos e em movimento rápido. A pandemia global de influenza de 1918 adoeceu 
um terço da população mundial e matou até 50 milhões de pessoas - 2,8% da 
população total (16,17). Se um contágio semelhante ocorresse hoje com uma 
população quatro vezes maior e tempos de viagem em qualquer lugar do mundo com 
menos de 36 horas, 50 - 80 milhões de pessoas poderiam perecer (18,19). Além dos 
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níveis trágicos de mortalidade, essa pandemia pode causar pânico, desestabilizar a 
segurança nacional e impactar seriamente a economia e o comércio global. (WHO, 
2019, p. 15) 

 

Análoga ao COVID-19, a pandemia por gripe espanhola em 1918, alastrou-se 

rapidamente em São Paulo, primeiramente porque no cenário mundial os países ainda estavam 

envolvidos com a primeira grande guerra mundial e as notícias que mais interessavam os 

paulistas, há época, além da grande guerra, era sobre a Missão Médica Brasileira que estava 

partindo para colaborar na assistência aos combatentes aliados e questões sobre a agricultura 

nacional (DA SILVA, 2014, p. 97). 

Os jornais daquela época mobilizavam-se abordando notícias sobre a gripe espanhola, 

também conhecida como influenza, mas pouco se deu atenção, e jamais pensariam que países 

tão distantes como o Brasil, poderia ser atingido. 

A maior epidemia da história, uma pandemia. Ao passo que a Primeira Guerra Mundial, 
de 1914-1918, matou, aproximadamente, 8 milhões de pessoas, a gripe espanhola foi 
fatal para mais de 20 milhões de seres humanos em todo o mundo. Nada matou tanto 
em tão pouco tempo. Quanto ao total de enfermos: para uma parcela significativa de 
estudiosos, 600 milhões de pessoas teriam sofrido com a pandemia gripal [...] 
(BERTUCCI-MARTINS, 2003 p, 105-106) 

 

Igualmente à atual crise por COVID-19, em 1918, foi difundido orientações de cuidados 

preventivos para reduzir o contágio por gripe espanhola, consistindo-se principalmente em evitar 

as aglomerações públicas, a higienização constante, evitar o contato físico e a visitação de 

pessoas contagiadas, entre outras medidas. 

Voltando para a atualidade, o relatório de situação nº 161 de 29/06/2020, sobre COVID- 

19, da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2020, p. 1) alerta para o registro de um marco 

sombrio, qual seja, o de 10 milhões de casos confirmados de infecção por COVID-19 e 500 mil 

mortes no mundo. 

A primeira vista não parece um número tão expressivo quanto ao da gripe espanhola, 

principalmente em relação ao número de habitantes no planeta, porém, deve-se levar em conta 

que a expectativa de vida em 1910 era de 33,4 anos (IBGE, 2006, p. 38) e em 2018 foi estimada 

em 76,3 anos (IBGE, 2019), sopesando também os sofisticados meios de produção; a mobilidade 

mundial tanto no transporte físico como o de produção e disseminação de conteúdos por meios 

virtuais; a estruturação, capacitação e avanços da medicina e seu amplo leque de equipamentos e 

medicamentos entre outros fatores. 

Por sua vez, projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que a 

população mundial crescerá em mais de 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, passando 

dos atuais 7,7 bilhões de indivíduos para 9,7 bilhões; ainda, que até 2050, uma em cada seis 

pessoas no mundo terá mais de 65 anos (16%) - um aumento na comparação com a taxa de uma 

em cada onze (9%) em 2019, por fim, que 65% dos habitantes viverão em cidades (ONU, 2019). 

As perspectivas globais sobre a dramática aglomeração urbana representam 
importantes desafios para a gestão pública. Tais desafios, decorrentes da pressão por 
efetividade no atendimento às demandas sociais, exigem, portanto, novas abordagens 
para seu planejamento, projeto, financiamento, execução e operação (WEISS; 
BERNARDES; CONSONI, 2015, p. 311). 
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Neste sentido, sendo o COVID-19 uma doença que atinge com maior severidade as 

pessoas mais idosas, existe grande preocupação futura quanto às aglomerações e conurbações 

urbanas, sobre a composição das grandes cidades e dos serviços e recursos que elas poderão 

oferecer aos seus ocupantes. 

A atualização das cidades para que estas possam atender plenamente seus ocupantes já 

ocupa as agendas dos Poderes Executivo e Legislativo, onde existe uma preocupação não só 

com a população que vive na cidade, mas da parcela social transitória que utiliza e utilizar-se-á 

dela para interações sociais e negociais dentro do conceito de tornar o meio urbano mais 

inteligentes e sustentável. 

Se em 1990 cidade digital era compreendido como ter o acesso a computadores e a 

implantação da Internet no espaço urbano, o termo inteligente para as cidades passou-se a referir 

sobre os processos informatizados ligados ao volume de dados que circula e se mantém na rede, 

por onde também é possível acessar recursos tecnológicos a distância. Inteligente aqui é sinônimo 

de uma cidade na qual tudo é sensível ao ambiente, produzindo, consumindo e distribuindo um 

grande volume de informações em tempo real. (DAMERI, 2013, p. 2546) 

[...] cidade sustentável é o assentamento humano constituído por uma sociedade com 
consciência de seu papel de agente transformador dos espaços e cuja relação não se 
dá pela razão natureza-objeto e sim por uma ação sinérgica entre prudência ecológica, 
eficiência energética e equidade socioespacial. (ROMERO, 2007 p. 51) 

 

Neste processo existe um problema inerente ao avanço exponencial das grandes cidades, 

a exemplo da capital paulista, a urbanização desordenada, que faz com que as cidades sofram 

consequências por este desenfreado e desordenado crescimento, cumulados ainda pelas 

migrações internas de áreas que se valorizam e espaços que se degradaram. 

A mais recente crise deflagrada pela expansão do vírus SARS-CoV-2 demonstrou, 
mais uma vez, que as cidades estão no centro dos grandes temas contemporâneos, ao 
mesmo parte como parte do problema e de sua solução. Há décadas elas concentram 
boa parte da população e da produção da América Latina, concentrando 81% das 
pessoas e dois terços do PIB. Do mesmo modo, são um grande foco de  
vulnerabilidade climática e social, sendo responsáveis por mais de 70% das emissões 
de GEE. (FACCHINA, 2020, p. 3) 

 

Do exposto, em meio a pandemia COVID-19, grande parte da população que aderiu ao 

isolamento social, de certo percebeu o quanto uma cidade inteligente poderia contribuir com mais 

efetividade para a mitigação e resolução de alguns problemas cotidianos urbanos. Por um lado, 

pela atuação dos governantes, por outro, pela cumplicidade que a sociedade deve ter com o “novo 

normal”. 

Deve-se levar em conta a produção mundial de bens e serviços, no Brasil, avaliada pelo 

Produto Interno Bruto (PIB), levantamento este aferido pelo IBGE de acordo com metodologia 

definida pela Organização das Nações Unidas, onde, o PIB do Brasil em 2019 foi de 7,3 trilhões, 

com crescimento de 1,1% em relação ao ano de 2018, o IBGE ainda destaca que o crescimento já 

ocorre em três anos seguidos, porém que ainda não foi recuperado as quedas no crescimento de 

2015 e 2016 (IBGE, 2020a). 

O PIB do Estado de São Paulo perfaz 28,77% do PIB nacional com 2,1 trilhões, o PIB do 

Município de São Paulo atinge o montante de 699,2 bilhões sendo 28,57% do PIB estadual e 
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8,22% do PIB nacional (IBGE, 2020b). 

Com a crise pandêmica, no relatório semestral do Banco Mundial para a Região da 

América Latina e Caribe, de 12/04/2020, intitulado: A Economia nos Tempos de COVID-19, 

expõem que a América Latina nos últimos cinco anos teve um crescimento decepcionante com 

taxas de crescimento pouco satisfatórias, apontando para os altos preços de mercadorias e que 

ao longo de 2019 as expectativas populares frente as realidades econômicas e sociais geraram 

distúrbios sociais na região e, que pela crise pandêmica do COVID-19, se prevê, para o Brasil, 

uma redução de 5% no PIB de 2020. 

Brazil is expected to contract by 5.0 percent in 2020, facing three shocks: weak 
external demand, oil prices (Brazil is a net oil exporter), and the economic disruption 
from virus-containment. These shocks will reduce private consumption and may impact 
labor productivity, while unemployment is expected to rise. The global and domestic 
demand shock prompts a significant drop in investment. To counter the crisis, the 
government may require putting in place additional measures, not least to support 
struggling states. Some further monetary loosening is expected, although the policy 
rate is already significantly below the neutral rate. Assuming that the external and 
domestic shocks remain transitory, the economy is expected to rebound by the end of 
2020 and in 2021, resulting in a growth rate of 1.5 percent in 2021 and 2.3 percent in 
2022 - still low overall, limiting room to accelerate poverty reduction. (WORLD BANK, 
2020, p. 53) 

 

Um estudo sobre Geomarketing intitulado “Potencial de Retomada da Economia: Cenários 

de Pós Quarentena” da empresa privada de Mapfry Geomarketing Company, destaca que “o 

coronavírus está atacando as cidades em sua maior virtude, seu movimento, suas interações” 

(MAPFRY, 2020, p.1). 

O estudo utilizou de alguns referenciais para sua elaboração subdividindo as cidades em 

7 segmentos principais e 30 subgrupos, entre eles as metrópoles, que representam as maiores 

cidades brasileiras, grandes centros de atratividades para o comércio e serviços, define-se o 

seguinte perfil de recuperação: 

Com grandes populações vivendo em proximidade, são focos de aceleração na 
epidemia. Sendo também polos de alta atratividade, servidas por aeroportos 
internacionais e completa rede de serviços de saúde e recursos adicionais para um 
vigoroso combate à epidemia. Bem por isso permanecem pressionadas pela 
população de municípios menores e moradores de regiões carentes. (MAPFRY, 2020, 
p. 7) 

 

Ao perfil definido, o estudo sugere uma proposta de desafio para as metrópoles, norteado 

por um conjunto de curvas de recuperação que, conforme o caso, sinaliza o que esperar na pós 

pandemia; sugere-se que um dos principais desafios para as metrópoles é a de “conter a geração 

de novos casos, uma vez que suas economias são dinâmicas o suficiente para uma boa 

retomada.” (MAPFRY, 2020, p. 12) 

Deduz-se que pelos levantamentos que as expectativas do novo normal, em relação a 

cidade de São Paulo (à luz de cidades inteligentes), é que a pós pandemia trará uma cidade mais 

endividada, que utilizará com mais afinco os ambientes virtuais e recursos tecnológicos, cada vez 

mais de forma criativa. 

Quanto às eleições municipais previstas para 2020, sem previsão de data até o 

fechamento deste estudo, é provável que os possíveis candidatos incluam em suas propostas de 

governo algumas formas de continuidade do combate pandêmico; de elementos para recuperar a 
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economia; de projetos de avanços tecnológicos para mitigar novos riscos e da utilização de meios 

alternativos caso ocorram outras intervenções socias como esta. 

 

INDÚSTRIA 4.0 PAULISTANA 

 
Indústria 4.0 ou simplesmente I4.0 é o caminho natural da economia global rumo ao 

desenvolvimento, pelo aumento da produtividade advinda das tecnologias digitais, e que segundo 

o portal do governo brasileiro industria4.0.gov.br, ela se caracteriza por um conjunto específico de 

tecnologias que permitem a fusão dos mundos físico, digital e biológico, como: a Manufatura 

Aditiva (impressão 3D), a Inteligência Artificial (IA), a Internet das Coisas (IoT), a Biologia Sintética 

(SymBio) e os Sistemas Ciber-Físicos (CPS) (BRASIL, 2018). 

O marco simbólico que deu origem ao conceito de Indústria 4.0 foi a Hannover Messe em 

abril de 2011, feira de tecnologia alemã, de onde surgiu um conjunto de recomendações para 

implementação ao Governo Federal Alemão, sendo fixado para todas as edições posteriores de 

um Grupo de Trabalho para tratar especificamente do tema. 

No Brasil, o estopim foi o Fórum Econômico Mundial para a América Latina que ocorreu 

em março de 2018, na cidade de São Paulo onde o governo brasileiro apresentou a Agenda 

brasileira para a Indústria 4.0, com o subtítulo: O Brasil preparado para os desafios do futuro. A 

Governança da agenda brasileira ficou assim definida: um Conselho Governamental composto por 

alguns Ministérios2, a Entidade Gestora, a cargo da Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI), responsável pela mobilização e articulação operacional da Agenda I4.0, ainda, 

um Comitê de Monitoramento, Grupos de Trabalho e Comunidades de Especialistas (BRASIL, 

2018). 

Mais o que a Indústria 4.0 tem a ver com a pandemia de COVID-19? A pandemia e o 

isolamento social evidenciaram o quão importante é o uso de tecnologias, de maneira mais 

simples como o de manter contato com familiares e estreitar os laços com amigos, as reuniões 

virtuais, o trabalho remoto e, de maneira mais complexa: o gerenciamento de aglomeração de 

pessoas pelos dispositivos móveis (utilizados pelos governos); as indústrias com produção 

mecanizada/robotizada; o comércio eletrônico; enfim, a pandemia interferiu pouco nos ambientes 

virtuais ou gerenciados por máquinas inteligentes. 

Neste sentido, de certo não se pode, em tempos de pandemia, responsabilizar ou infringir 

a maior parcela das perdas à indústria e ao comércio, quer seja pelo desemprego, estagnação do 

mercado, falta de investimento, o que seria irracional. O PIB da Região Metropolitana de São 

Paulo corresponde a 54,3% do PIB do Estado de São Paulo, sendo seus setores estratégicos3: o 

químico; farmacêutico; material de transporte; borracha e plástico; máquinas e equipamentos, 

sendo que 76,6% dos empregos formais se encontram nestes setores estratégicos. 

Se a Indústria 4.0 estivesse totalmente implantada nestes setores estratégicos da região 
 

 

2 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, Ministério da 
Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministério da Saúde, Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Presidência da República. 
3 Os setores estratégicos foram definidos pelo Governo do Estado de São Paulo. 
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metropolitana de São Paulo, deduz-se que a economia continuaria circulando com menores 

perdas, porém, o grande paradigma ou problema paradoxal está quanto aos efeitos desta 

implantação total. 

Em virtude da pandemia muitos postos de trabalho foram suprimidos, onde verifica-se que 

é possível realizar o mesmo trabalho com menos funcionários e que muitas atividades poder-se- 

iam ser escutadas de maneira virtual ou por autoatendimento. 

Afere-se então um novo dado, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) 

estabeleceu um indicador com intuito de servir como parâmetro de mensuração do grau de 

desenvolvimento humano dos municípios, o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), 

que serve como base para orientar as políticas públicas municipais. Neste sentido, a região 

metropolitana de São Paulo, locomotiva do Estado, embora tenha o índice alto quanto ao item 

Riqueza, os itens Escolaridade e Longevidade são mais baixos, enquadrando a região no grupo 

definido como desiguais. (SÃO PAULO, 2020d) 

Deduz-se quanto ao novo normal (cenário pós pandêmico), que pelos índices 

apresentados a “desigualdade” dever-se-á aumentar tanto na região metropolitana quanto na 

cidade de São Paulo, com a retomada gradativa da produção e circulação de bens, mantendo-se 

uma taxa alta de desemprego, que segundo (IBGE, 2020) a taxa de desocupação perfaz 12,9%. 

 
PERSPECTIVAS PARA O NOVO NORMAL: Conclusões 

 
Existe uma guerra mundial silenciosa onde o inimigo se reveste da invisibilidade, da 

discrição, do ataque com efeitos posteriores, da letalidade que destrói as forças amigas. Suas 

ofensivas não destroem mais que seus recursos (principalmente os econômicos); destroem as 

estruturas sociais, culturais, afetivas e de saúde; não fazem coligações com nações, pois todos 

são inimigos, uma guerra que não perdoa, que não tem preconceitos de idade, gênero, classe 

social, religião, cultura. Agride sem piedade. 

De certo existe um tom de exagero, pois não é novidade a humanidade ser assolada por 

outros eventos e infortúnios, como as guerras, outras doenças e pragas, conflitos sociais e a 

própria manifestação do planeta, como furacões, terremotos, enchentes, deslizamentos, vulcões, 

etc. Sempre se tem algo a aprender com estes eventos, seja de forma regionalizada ou a nível 

global. 

Para se pensar neste novo normal há de se pensar e refletir sobre o seu ponto de saída, 

qual seja: que se vive em um momento de crise sanitária, cumulado com a redução da renda 

pessoal; do desemprego; do isolamento social; da minoração das relações de contato com o 

próximo e demonstrações de afetividade; da mudança de paradigma quanto ao teletrabalho e 

trabalho remoto; da desnecessidade de manter alguns postos de trabalho; da substituição de 

postos de trabalho por tecnologia; da insegurança jurídica; entre outros fatores balizadores. 

Por sua vez, para este novo normal, é preciso sopesar que tanto a União e 

especificamente o Estado e o Município de São Paulo redirecionaram e utilizaram um grande 
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volume de recursos e verbas públicas para o enfrentamento da crise pandêmica, combinado com 

a arrefecimento da arrecadação tributária; por onde também suportaram as instabilidades nas 

relações públicas e privadas; das pressões políticas e midiáticas; a potencialização dos problemas 

de ordem social assistencialista; e, toda a sorte de conflitos políticos, jurídicos e sociais. 

Lembrando-se que fazemos parte de um cenário maior, global, e neste entendimento é 

possível deduzir que o processo de globalização ofertou um mundo sem fronteiras onde a 

circulação de produtos e pessoas geraram impactos consideráveis às culturas e economias 

mundiais, facilitando também, a propagação exponencial de patógenos, bem como o 

desenvolvimento de antígenos. 

É possível deduzir que houve o enfrentamento da crise pandêmica pelo Estado em suas 

três esferas de Poder e divisão de competências, vezes até de maneira dissonantes. Percebe-se 

que no primeiro semestre de 2020 houve a legiferação de milhares de leis provenientes das 

câmaras municipais brasileiras e tantos outros milhares de projetos de leis que transitam por todo 

o território nacional, de certo, muitas destes novos dispositivos legais e projetos de lei confrontar- 

se-ão com outras normativas já existentes, colidindo entendimento e direitos, contudo, sempre 

fundadas na intenção de acolher parcela do eleitorado ou de demanda social latente. 

As novas tecnologias são bem-vindas, mas existem pontos que não estão tão claros para 

a sociedade sobre os reais ganhos para esta, o isolamento social, modificou a forma com que 

poder-se-á viver ou continuar vivendo, mas não traçou os custos que a sociedade deverá 

absorver. Existe uma perspectiva de maior concentração de pessoas nos centros urbanos e que a 

expectativa de vida projete cidades mais “velhas”, ensejando o aumento de medidas preventivas 

cada vez maiores para atender a população mais idosa. 

Quanto à economia, São Paulo ainda é capaz de gerar recursos para manter sua 

população, porém como observa-se no estudo, existe um grande desequilíbrio entre Riqueza, 

Escolaridade e Longevidade, onde a riqueza propriamente dita não é empregada em quantidade 

suficiente nos outros dois pilares do Índice Paulista de Responsabilidade Social. 

A crise por COVID-19 evidenciou que ninguém está a salvo, nivelando a todos, e que é 

preciso ter olhar mais abrangente. A Indústria 4.0 trouxe a impressão que humanos seriam 

descartados em detrimento das novas tecnologias, mas a pandemia fez cair por terra que não é 

possível existir apenas um lado da moeda, que existem oportunidades, mas será necessário se 

adaptar e ao mesmo tempo saber viver com este novo mundo que se desperta. 
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CAPÍTULO 30 

O CRIME DE ESTUPRO MARITAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19 
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RESUMO: Este trabalho objetiva realizar a análise do crime de estupro nas relações conjugais, 
diante do período pandêmico que o Brasil está enfrentando. Utilizando-se do método qualitativo, 
foi essencial a realização de pesquisas bibliográficas e documentais para que fosse possível 
chegar a um entendimento a respeito do crime de estupro marital, tem-se que um crime de 
violação sexual é cometido no Brasil a cada 10 minutos, e que os índices de denúncias são 
baixos. E esta situação está pior, pois em decorrência da pandemia e do isolamento social, a 
vítima precisa estar confinada com o seu abusador, se vendo agora em uma situação mais 
complicada ainda, pois a mesma não pode sair, e nem se esquivar do estuprador, o que dirá 
tentar denunciar o crime. Conclui-se que é de suma importância uma maior fiscalização do Poder 
Público, bem como, a realização de políticas públicas que visem difundir o que vem a ser o 
estupro marital, pois muitas vítimas que sofrem o abuso sexual dentro da instituição do 
casamento, não sabem que de fato estão sendo violentadas, isso porque pensam que a relação 
sexual é um dever ou um débito, e que precisam estar sempre à disposição dos seus 
companheiros, e esse pensamento é fruto de uma herança patriarcal enraizada, e que ainda hoje 
deixa marcas de prejuízo e dor. 
Palavra-chave: Estupro marital. Covid-19. Isolamento social 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Muitos países do mundo estão enfrentando uma grande crise na saúde e o Brasil não 

ficou de fora, e toda essa problemática iniciou-se com a chegada do coronavírus. Este faz parte de 

uma família de vírus que causa infecções respiratórias e que surgiu em 1937 (ALBUQUERQUE, 

2020). 

Desde então, encontrava-se poucos casos, no entanto, no final de dezembro de 2019, o 

governo Chinês divulgou publicamente os primeiros casos da doença. O Covid-19 é a doença do 

coronavírus, que pode gerar problemas respiratórios gravíssimos, causando a morte das pessoas 

infectadas pelo mesmo (FIOCRUZ,2020). 

Segundo o Ministério da Saúde, o vírus chegou no Brasil em janeiro, e desde então o 

número de infectados aumenta continuamente, passando da marca de 1 milhão. Como se vê, o 

novo Covid-19 está deixando marcas profundas no Brasil e no Mundo, e todas as áreas estão 

sendo grandemente prejudicadas (NOGUEIRA,2020). 

Logo, pode-se falar em prejuízo econômico, tendo em vista que o Brasil precisará de 

muitos anos para se recuperar, no entanto, o maior prejuízo e abalo para o Brasil diz respeito às 

inúmeras mortes, e os inúmeros novos casos de transtornos de ansiedade e depressão. 
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Além dessas problemáticas, um crime muito comum na sociedade também vem 

aumentando diante da pandemia, trata-se do estupro marital, um crime perverso e silencioso que 

dissipa muitas vidas desde muito tempo atrás. 

A pandemia trouxe consigo o isolamento social, onde a sociedade deve manter-se em 

casa, não sair, não trabalhar e evitar qualquer contato físico, tendo em vista o alto grau de 

contágio do covid-19, e por essa razão, vítimas de estupro marital foram “obrigadas” a permanecer 

em casa juntamente com seus companheiros violentadores. 

Nesta modalidade de estupro o cônjuge se aproveita da união matrimonial para ameaçar e 

obrigar sua parceira a manter relações sexuais contra sua vontade, esta conduta criminosa está 

tipificada no artigo 213 do Código Penal e traz uma pena máxima de 12 a 30 anos de reclusão. 

Ademais, o estupro marital está ganhando força na sociedade brasileira, é, portanto, um 

crime silencioso, pois são cometidos no âmbito familiar, e o abusador, por sua vez, é aquele que 

deveria cuidar e proteger a família. Ficando a vítima a mercê deste crime, pois na grande maioria 

dos casos ela se cala e decide não notificar, pois sente vergonha e medo do que o agressor possa 

fazer com ela ou com os filhos, pois o fato de conviver com o abusar aumenta bastante a chance 

de violência física e até a morte. 

O sujeito passivo deste crime pode ser qualquer pessoa, no entanto, as mulheres são 

claramente mais afetadas. Isso ocorre porque o estupro marital vem de uma herança patriarcal 

muito forte, e em tempos passados o Código Civil dava direito ao débito conjugal, onde os 

companheiros podiam forçar suas esposas a manterem relação sexual com eles sem sua vontade, 

e isso não configuraria crime, pois era um direito matrimonial. 

E até hoje, muitos homens e mulheres tem esse entendimento, de que os homens tem o 

direito de exigir, e que as mulheres devem acatar as vontades do marido, praticando a relação 

sexual sem sua vontade. E muitos doutrinadores renomados, como Magalhães de Noronha e 

Nelson Hungria defendem que o cônjuge varão não comete o crime de estupro marital, pois 

apoiam a ideia que a relação sexual é um direito constituído com o casamento. 

E como já dito, o estupro marital está se agravando em decorrência da pandemia, pois 

antes a vítima podia sair ou ir trabalhar, e assim se afastar do abusador, ou o abusador estava 

trabalhando e ficava o dia fora, então a vítima podia ficar mais aliviada e pelo menos por algumas 

horas ela não estava correndo riscos, no entanto, agora ambos estão em casa, e o cônjuge 

abusador claramente optou por passar o seu tempo praticando atos sexuais com suas parceiras, 

elas por sua vez, diante do confinamento, se veem obrigadas a praticar o ato. Logo, essas vítimas 

de uma vez por todas, perderam sua liberdade sexual. 

Dessa forma, este estudo tem como objetivo analisar o crime de estupro marital frente a 

nova situação que o Brasil está vivendo, com o Covid-19, além disso, através do método 

qualitativo, e com o auxílio de pesquisas documentais e bibliográficas buscou-se alcançar o maior 

número de informações possíveis acerca desta problemática, com a finalidade de difundir 

conhecimento acerca deste crime, tendo em vista ser esta, uma conduta pouco estudada no meio 

social brasileiro. 
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2 BREVE ANÁLISE DO ESTUPRO MARITAL DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL 

 
Em tempos de pandemia, onde as pessoas são obrigadas a ficar em suas residências, 

muitas mulheres estão correndo um grande perigo dentro de suas próprias casas, isso porque a 

mesma convive com aquele que mais oferece ameaça a sua integridade física e moral. É notório 

que a violação sexual de uma pessoa não ocorre apenas na rua, com estranhos, desde o tempo 

dos primórdios tem-se o pensamento que a mulher deve servir seu parceiro mesmo que essa não 

seja sua vontade naquele momento, e se o mesmo obriga-la não poderá configurar como crime, 

pois trata-se de um casal, onde deve haver a servidão de um para o outro. 

Mas é preciso afirmar de maneira específica que, dentro do espectro das violências 
que acontecem dentro de casa e são cometidas por familiares no sentido amplo 
conferido pela Lei Maria da Penha, não se inclui apenas as violências física, moral ou 
psicológica, mas também a violência sexual, que acomete as mulheres e meninas de 
maneira desproporcional ao oposto masculino (89% das sobreviventes de estupro são 
do gênero feminino), e cuja a qual o estupro assume sua forma mais contundente 
(MENEZES, 2020). 

 

Por se tratar de uma relação no âmbito familiar, tem pessoas que não acreditam que pode 

haver essa possibilidade do abuso sexual, contudo, os índices de abuso sexual dentro de casa 

são alarmantes. Nesse caso é concreto afirmar que o estupro é cometido de forma majoritária por 

pessoas conhecidas das vítimas, como nesse caso, o próprio marido. Por se tratar de um cenário 

tão delicado, o silencio é intensificado. Em algumas hipóteses ao tentar denunciar, até mesmo as 

autoridades podem não acolher a vítima por acreditarem ser um simples desentendimento do 

casal, não vindo a se tratar de um crime, levando a vítima, dessa forma, a não ter a assistência 

que merece. 

Não só isso, pois em muitos casos nem mesmo a vítima sabe que está sendo violentada, 

pois ela não tem o conhecimento que a conduta é criminosa, pois culturalmente isso foi passando 

de geração em geração como uma coisa comum. 

Outrossim, a pandemia causada pelo assolamento do vírus covid-19, fez com que as 

vítimas ficassem praticamente 100% do seu dia ao lado do seu agressor, que devido a 

convivência , o tédio, poucas coisas a se fazer dentro de casa, acha que pode forçar a parceira a 

ter relação com ele. E como se livrar e conseguir denunciar, já que não pode sair de casa, e muito 

menos ter contato com outras pessoas? 

Dessa forma, a vítima se vê sem saída, pois nem procurar abrigo na casa de um 

conhecido ela pode, até mesmo porque em muitos dos casos, a esposa tem filhos o que torna 

mais complicado a saída de casa. 

Com isso, tem-se que o lar nem sempre se trata de um lugar seguro, onde a esposa no 

caso, pode se sentir amada e protegida, pois a maior ameaça está dentro da sua coabitação. Em 

torno de 70% dos casos de violência sexual são cometidos por conhecidos das vítimas, o que leva 

a fazer a análise, que mais da metade dos dados desse crime são cometidos nessas condições, o 

que é um absurdo, por se tratar de pessoas que deveriam oferecer proteção e cuidado. Esse tipo 

de crime pode vim a ocorrer por anos e anos de forma consecutiva, pois se trata da instituição do 
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casamento, o que muitas vezes envolve além da vida do casal, a vida de mais pessoas, como dos 

filhos. 

Para as mulheres que já sofriam violência, ficar em casas é um terror. É um risco muito 
maior para o agravamento de situações pré existentes. A gente tem que lembrar que o 
vírus não torna ninguém agressor. Mas a situação de confinamento em casa é um 
gatilho para novos episódios de agressão. Temos o que chamamos de efeito adverso 
da pandemia. A mulher que fica em casa está protegida do vírus, mas não da 
violência. Se sair o vírus pega. Se ficar o agressor mata. Estamos em situação de 
pandemia de Covid-19, mas temos uma epidemia silenciosa de violência contra a 
mulher há muito tempo. Isso não acontece só no Brasil, mas no mundo todo 
(LEMOS,2020). 

 

Além do aumento nos índices de agressão, teve-se um aumento nos índices de morte, 

pois assim como a Dra. Maria Ivete relata, se sair a mulher vai ser infectada pelo vírus, mas se 

ficar em casa o agressor pode matá-la. O isolamento já passa dos três meses, situação que 

acarreta em uma grande crise econômica nos lares, mesmo o governo oferendo um auxílio para a 

população mais carente, a fim de que as pessoas fiquem em casa, não é o suficiente para suprir 

toda a demanda do lar, o que leva a desentendimento e maior ira, principalmente por parte do 

cônjuge varão. 

Deste modo, diante do período pandêmico e do isolamento social, criou-se medidas para 

ajudar as vítimas, por exemplo, o uso de gestos durante o home office, que sinalizam que aquela 

mulher está sofrendo algum tipo de violência, a vítima também pode ligar para denunciar, e usar o 

termo “eu quero uma pizza”, e imediatamente ela será compreendida, e atitudes como essa,  

foram capazes de aumentar em mais da metade as denúncias, pois com o acolhimento a mulher 

se sente mais segura para denunciar tal situação (LEMOS,2020). 

No estado do Piauí, de acordo com dados coletado pela TV Cidade Verde, apenas no 

período da pandemia quase 300 mulheres buscaram os canais de teleatendimento em razão de 

violência doméstica em Teresina. O número foi contabilizado pelo Centro de Referência 

Esperança Garcia (CREG), vinculado à Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as 

Mulheres (SMPM). 

Fica o questionamento, o porquê de se falar tanto em violência doméstica, já que o 

enfoque principal do presente artigo é o estupro marital. Tal fato, dá-se pelo motivo primordial de 

que o estupro marital em boa parte das ocorrências, nunca vem sozinho, o mesmo sempre vem 

acompanhado de outras violências, dentre elas a violência física e a psicológica que se torna a 

mais difícil de se manter uma resistência por parte da vítima, pois é impossível bloquear os 

pensamentos para que tais coações psicológicas venham a deixar de afeta-la. Antes de forçar a 

agredida a manter uma relação sexual com ele, o agressor, bate, chuta, fala coisas como por 

exemplo, que a mesma depende dele e que precisa aguentar aquela situação. 

 
3 METODOLOGIA 

 

Foi utilizado o método de pesquisa descritiva com a finalidade de analisar todo o atual 

contexto ao qual está acontecendo em todo o mundo, partindo de uma revisão bibliográfica 
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composta pelos principais autores e especialistas da área. A finalidade é traçar um “padrão” que 

possa ser trabalhado como exemplo e aplicado junto aos objetos empíricos. 

Para isso, a pesquisa será baseada em estudos de autores, como por exemplo Maylo 

Menezes e Maria Ivete Boulos. Entretanto, é importante salientar que o corpus de autores tende a 

aumentar na medida em que a leitura foi sendo desenvolvida. 

Como objeto empírico, foram selecionados três objetos primordiais, como o estupro 

marital, que nunca vem sozinho, na maioria dos casos vem acompanho de outra violência, como a 

psicológica. O aumento dos casos de agressão no período de pandemia e como o isolamento 

social afeta diretamente tal crime. 

O estudo teve um caráter essencialmente qualitativo, com ênfase na observação e estudo 

documental, ao mesmo tempo foi necessário o cruzamento dos levantamentos com toda a 

pesquisa bibliográfica já feita. 

 
4 RESULTADOS 

 

Como resultado do presente artigo observou-se a grande problemática que as mulheres 

brasileiras estão vivendo durante este período pandêmico. O Estupro não é algo atual, esta 

conduta já acompanha a sociedade por muitos e muitos anos, mas nos últimos tempos este crime 

está se intensificando em decorrência do isolamento social. 

Em síntese, como abordado no tópico 2, o estupro marital é herança de uma sociedade 

patriarcal, onde as mulheres eram tidas como um objeto de propriedade do marido, devendo 

assim, realizar todas as suas vontades, e a relação sexual era uma obrigação, logo, se a esposa 

se negasse a praticar o ato, e não tivesse um justo motivo para isso, o marido tinha o direito de 

obriga-la, e essa conduta não seria tida como um crime, pois o marido não podia ser sujeito ativo 

do crime de estupro. 

Tempos passaram, e a mulher conquistou um grande espaço na sociedade, e hoje, muitas 

normas tratam dos direitos da mulher. Tem-se que a Constituição Federal de 1988 foi um grande 

marco e avanço no tocante aos direitos da mulher, posterior a Constituição Federal de 1988, 

muitas legislações aumentaram o seu rol de direito e proteção a mulher. 

No entanto, no decorrer das pesquisas, notou-se que na teoria tudo está funcionando 

muito bem, e as mulheres vivem felizes e com seus direitos garantidos, mas na prática a história é 

bem diferente, isso porque os direitos da mulher são violados constantemente. 

E frente a pandemia, os índices estão aumentando alarmantemente, só no estado de São 

Paulo, o número de violência contra a mulher aumentou em 44,9 %, e além desse percentual 

também deve-se levar em consideração as mulheres que estão sofrendo violência dentro de suas 

casas, e que não denunciam, que estão sofrendo coladas, por medo, vergonha e insegurança 

(BOND,2020). 

É notório a crise mundial diante da pandemia do covid-19, e o Brasil está sofrendo 

demasiadamente, pode-se falar em crise política, econômica, jurídica e na saúde, percebe-se que 



A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19 
   300  

 

 

 

todas as áreas estão sendo atingidas e a cada dia a situação piora, o que estava indo bem entrou 

em colapso, e o que já estava indo mal ficou ainda pior. 

E como fora estudado, a violência contra a mulher cresce constantemente, e em especial 

o estupro marital. O estupro é um crime hediondo, reprovável e que deixa marcas profundas nas 

vítimas, e o pior de tudo e mais assustador é que este crime se tornou naturalizado, sim, este 

crime é tido como comum, normal ou até mesmo um direito do cônjuge. 

Isso ocorre em decorrência do pensamento retrógrado e machista dos homens, e 

pasmem, das mulheres também, pois esta linha de raciocínio já está tão pacificada na sociedade, 

que as mulheres acreditam que de fato tem o dever de total submissão aos homens, e este é o 

fator que mais dificulta a quebra do ciclo de violência. 

Ademais, diante do isolamento social, alguns homens que foram educados para 

“comandar” e para “mandar”, se veem em uma situação conflitante, onde eles perderam o controle 

da situação, não podendo sair, não podendo socializar, sem trabalhar, e vendo-se sem dinheiro, 

tornaram-se mais ainda agressivos e perigosos, e por essas circunstâncias descontam tudo na 

parceria, a violentando de todas as formas, seja física ou sexual, e elas por sua vez, vivem um 

drama silencioso. 

Um silêncio sufocante, elas gritam por dentro, elas pedem por socorro através do olhar, 

pois elas não podem exteriorizar o que estão passando, pois se contar algo elas correm um 

grande risco de morte, logo, elas temem por suas vidas e também pela vida de seus filhos, filhos 

estes que durante o isolamento social estão presenciando todo o ciclo de violência, e que também 

desenvolverão muitos traumas. 

Finalmente, diante de toda pesquisa realiza pode-se encontrar pontos centrais para 

resolução deste conflito, de forma que amenize a dor e o crescente aumento de vítimas, de fato, 

pode-se dizer que é impossível chegar a uma solução completa do problema enfrentado por 

muitas mulheres, mas existem algumas medidas, que se seguidas podem ajudar na luta constante 

das mulheres vítimas de estupro marital, e consequentemente de violências físicas e psicológicas. 

E o maior obstáculo a ser superado é a falta de informação, pois muitas vítimas não 

sabem que estão sofrendo violência sexual, e algumas mulheres tem o pensamento de que o ato 

sexual é um dever e que ela tem a obrigação de pratica-lo, e por isso o cônjuge varão pode 

obriga-la a praticar o ato, pois ele tem esse direito. Algumas mulheres tem esse pensamento 

porque os pais ou os avós as educaram assim, porque elas cresceram ouvindo dos mais velhos 

que devem ser totalmente submissas ao marido, e caso não fossem, e o casamento fracassasse, 

a culpa seria delas, que não cuidaram bem do marido. 

Então é preciso difundir conhecimento, as crianças e os adolescentes precisam aprender 

acerca dos crimes contra a mulher, as meninas precisam saber que existe o estupro, elas 

precisam compreender que o não, é de fato não, e se alguém a forçar a fazer algo é crime. Tem- 

se que somente com a difusão de conhecimento será possível abandonar o pensamento 

retrógrado que ainda paira na sociedade. 
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Além disso, a família e os amigos da vítima têm um papel importante na quebra do ciclo 

de violência, a vítima de estupro marital precisa ter um núcleo de apoio, pessoas que ela possa 

confiar e se sentir segura, pois na maioria das vezes a vítima se depara com pessoas que as 

culpa pela violência, e em razão dessas atitudes ela não denuncia, mas ao passo que ela tem o 

apoio da família e dos amigos, ela se sente mais segura para denunciar. 

Não só isso, a criação e manutenção de políticas públicas voltadas a vítima do estupro 

marital, bem como, a capacitação dos profissionais e a escuta ativa e humanizada, são medidas 

essenciais para ajudar a vítima, e com todo esse aparato, consequentemente elas se sentirão 

mais seguras, e assim assumiram o papel de suas vidas e se libertarão de todo tipo de violência. 

 
5 CONCLUSÃO 

 

Diante do que fora pesquisado, pode-se concluir que durante a pandemia do covid-19 

houve um crescente número de violência sexual, tendo como sujeito ativo o próprio marido da 

vítima, logo, é possível afirmar que neste momento, o lugar mais perigoso para a mulher é dentro 

de sua própria casa. 

Assim, pode-se afirmar que o Estado precisa criar e manter políticas públicas voltadas as 

vítimas de violência sexual, bem como, capacitar os profissionais para melhor atender as vítimas. 

Frente ao período pandêmico e de isolamento social, é de suma importância a difusão do maior 

número de informação a respeito da violência sexual e demais crimes contra a mulher, para que 

assim, a vítima possa sentir-se encorajada a denunciar. 

Levando em consideração que o conhecimento liberta, e que a sociedade precisa libertar- 

se do pensamento patriarcal, de que a mulher é um objeto e propriedade de seus maridos, é 

essencial a realização de ações que mobilizem as mulheres a conhecerem os seus direitos. 

Não somente as mulheres, mas os homens também precisam aprender sobre os direitos 

da mulher, para que assim, o direito de igualdade seja de fato, usufruído por todos. O Poder 

Público tem uma grande função na resolução dessa problemática, pois com o empenho do 

mesmo, direitos que são perfeitos na teoria, passarão a ser perfeitos na prática também. 

Portando, como já citado anteriormente, é impossível existir um mundo ou um Brasil 

perfeito, no entanto, pode-se amenizar as problemáticas vivenciadas. Esta amenização surgirá 

com ações positivas do Estado e da Sociedade, pode-se afirmar então, que o amor ao próximo é 

capaz de mudar a realidade atual e assim, diminuir o sofrimento não só das mulheres vítimas de 

estupro marital, mas de toda uma sociedade, pois é um fato que atingi milhares de famílias. 
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CAPÍTULO 31 

O DIREITO À EDUCAÇÃO E O ENSINO REMOTO 

(Pandemia Covid- 19) 

 
Priscila Ramos de Moraes Rego Agnello1 

 

RESUMO: O artigo descreve algumas disposições constitucionais sobre o Direito à Educação e 
normativos editados durante os tempos de pandemia do novo coronavírus (COVID-19). O objetivo 
é conhecer alguns normativos e as alterações no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, 
utiliza-se a metodologia descritiva e exploratória, por meio de estudo bibliográfico e documental 
em que se discute as alterações no contexto escolar. Percebe-se que, as adaptações podem ser 
favoráveis, por meio da utilização de tecnologias (como as plataformas Google Meet e Zoom), e 
do Ensino Remoto e Assíncrono, mas ainda necessitam de novas articulações governamentais 
para a ampliação do acesso. 
Palavras- chaves: Direito; Educação; COVID-19, Acesso; Tecnologias 

 
ABSTRACT: The paper describes some constitutional provisions on the Right Education and 
regulations issued during the pandemic times of the new coronavirus (COVID-19). The goal is to 
know some regulations and changes in the teaching and learning process. For that, the descriptive 
and exploratory methodology is used, through bibliographic and documentary study in which the 
changes in the school context are discussed. It can be seen that adaptations may be favorable, 
through the use of technologies (such as the Google Meet and Zoom platforms), and Remote and 
Asynchronous Education, but they still need new government articulations to expand access. 
Keywords: Law; Education; COVID-19, Access; Technologies 

 

Introdução 
 

A educação é um Direito Fundamental que possui previsões em documentos 

internacionais, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos- CADH2 (art. 26) e o Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais- PIDESC3 (art, 13 e 14). Esses 

normativos reconhecem o Direito à Educação e as suas dimensões específicas. 

O PIDESC prevê que os signatários têm a obrigação de adotar medidas concretas e 

direcionadas para a efetivação do Direito à Educação. Essa previsão pode ser compreendida 

como o acesso a toda a comunidade, principalmente por aqueles que são incapazes de realizarem 

o direito por eles mesmos. 

Por meio dessas disposições, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos- CIDH, 

elaborou a Resolução nº 01/2020 que prevê que os Estados devem considerar as ameaças 

globais à saúde e se preparar para a eventualidade do ensino a distância. 

Consta ainda, na resolução, que os Estados devem garantir a disponibilidade de sistemas 

de ensino e currículos flexíveis para as adequações à situação de pandemia. O que significa  

dizer, investir em tecnologias e telecomunicações essenciais para remover os obstáculos 

estruturais que impedem a plena implementação do Direito à Educação. 

Por meio dessas recomendações, o Brasil editou alguns normativos que tratam sobre o 

tema, com a finalidade de resguardar a saúde da comunidade como um todo. 
 

1 Professora de Direito do Instituto Federal de Brasília- IFB. Mestra em Direito e Políticas Públicas (Centro 
Universitário de Brasília- UNICEUB). Autora de diversos artigos jurídicos. 
2 Ratificada pelo Decreto nº 678/1992 
3 Ratificado pelo Decreto nº 591/1992. 
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Assim, torna-se Objetivo Geral do trabalho conhecer alguns normativos e as  alterações 

no processo de ensino e aprendizagem durante o período da Pandemia COVID-19. São Objetivos 

Específicos: Identificar os normativos que tratam sobre a Educação durante a pandemia; e 

Exemplificar as adaptações que foram realizadas no contexto escolar. A metodologia será 

descritiva e exploratória, por meio de estudo bibliográfico e documental. 

 
1. A previsão na Constituição Brasileira de 1988 

 

O Direito à Educação está previsto no art. 205 da Constituição Federal-CF de 1988, 

constando, ainda, no art. 206 os princípios que orientam a oferta. A respeito do tema, dá-se o foco 

ao inciso I, que prevê a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola 

(BRASIL, 1988). 

Ressalta-se que, o ensino público e gratuito é ofertado em regime de colaboração pela 

União, Estados, o Distrito Federal e Municípios (art. 8º, CF). Além disso, o texto constitucional 

garante o ensino público formal (art. 208), podendo o Estado e a autoridade administrativa serem 

responsabilizados pela falta de oferta ou caso essa seja feita de maneira irregular. 

Na situação de pandemia, ocasionada pelo vírus Covid-19, houve a necessidade de 

suspensão das aulas presenciais nas instituições de ensino de todo o país, para a preservação da 

saúde de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, e também de toda a 

coletividade, em virtude do alto risco de transmissibilidade. 

 
2- As suspensões das aulas presenciais 

 

Desde março de 2020, o MEC editou portarias4 com a finalidade de manter a suspensão 

das aulas presenciais nas instituições de ensino. Dentre as medidas adotadas, houve a 

possibilidade do ensino não presencial e a flexibilidade dos dias letivos. Para exemplificar, c ita-se 

a Portaria nº 345 de 19 de março de 2020: 

Art, 1º Fica autorizada, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas 
presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação 
e comunicação, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de 
ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2020) 

 

Assim, percebe-se dois direcionamentos: a possibilidade das instituições de ensino 

suspenderem as aulas presenciais e a educação remota5. Essas disposições podem propiciar um 

aumento da desigualdade na educação, pois alguns estudantes não possuem acesso à internet e 

às tecnologias necessárias para o acompanhamento das aulas. 

 
 
 
 
 

 

4 As portarias podem ser acessadas pelo link: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=88631. 
5 Andrea Ramal diferencia Ensino a Distância que tem como característica a criação de comunidade com a toda a 
contextualização do ambiente virtual e o Ensino Remoto cujos materiais são pensados ainda seguindo os modelos de 
ensino pressencial, (PERELLÓ, Danilo. ‘Ensino remoto não é ensino à distância‘, diz especialista em educação. 
[S. l.], 30 jun. 2020. Disponível em:https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ensino-remoto-nao-ensino-distancia-diz- 
especialista-em-educacao-1-24501996. Acesso em: 30 jun. 2020). 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=88631
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A partir dessa portaria, algumas instituições públicas optaram pela suspensão das aulas 

para a preservação da saúde da comunidade acadêmica, mas também para a realização de 

estudos sobre as possíveis formas de retorno.6 

Outras, principalmente as particulares, escolheram dar continuidade às aulas no formato 

não presencial, utilizando as tecnologias de acesso remoto 

 
2.1 O Ensino Remoto 

 

Com a suspensão das aulas presenciais, algumas escolas particulares optaram por dar 

continuidade nas atividades educacionais, por meio de plataformas de ensino remoto. A intenção 

era também o prosseguimento do pagamento das mensalidades escolares, para a manter a 

infraestrutura utilizada na prestação do serviço educacional (corpo docente, colaboradores que 

fazem parte da instituição; estrutura predial, etc). 

Para a adaptação das aulas, que inicialmente eram presenciais, houve a utilização de 

várias plataformas como o Google Classroom, Zoom, Google Meet para a utilização de 

webconferências, entre outras, cujo o objetivo era aproximar o modelo utilizado em sala 

presencial. Em algumas instituições manteve-se o horário das aulas por meio do acesso a essas 

plataformas (ZHAO, 2020). 

A qualidade do Ensino Remoto tem sido questionada, uma vez que alguns modelos 

podem tornar a aula cansativa e com pouca interação.7 Porém, essa foi a alternativa encontrada 

por educadores e instituições, que precisaram pensar, de forma célere, no modelo de ensino a ser 

utilizado. 

 
2.1.1 Atividades Assíncronas 

 

Dentre as adaptações possíveis para os estão habituados ao modelo de ensino 

presencial, surgem as Atividades Assíncronas. São aquelas atividades que são disponibilizadas 

em determinadas plataformas (Moodle, por exemplo) mas que são elaboradas em momento 

anterior ao disponibilizado ao estudante. 

A facilidade é que os participantes não precisam se comunicar simultaneamente. O 

trabalho assíncrono oferece aos professores flexibilidade na preparação de materiais de aula e 

permite que os alunos atendam às demandas de maneira remota, de acordo com o horário que 

lhe convier (SANTOS JÚNIOR, 2020). 

No aprendizado assíncrono os professores não precisam entregar o material em um 

horário fixo; ele pode ser publicado on-line para acesso sob demanda; os alunos podem se 

envolver usando wikis, blogs e e-mail para adequação às suas agendas. Os professores podem 

6 Cita-se como exemplo o Instituto Federal de Brasília-IFB, autarquia federal, que editou a Resolução nº 10/2020 
suspendendo o calendário acadêmico e as aulas presenciais por tempo determinado. INSTITUTO FEDERAL DE 
BRASÍLIA (Brasília). Resolução nº 10/2020. Suspende o calendário acadêmico. [S. l.], 2 abr. 2020. Disponível em: 
https://www.ifb.edu.br/attachments/article/22990/resolucao%2010.pdf. Acesso em: 10 jun. 2020 
7 Algumas notícias retratam as dificuldades enfrentadas por professores e alunos durante a pandemia (CORREIO 24 
HORAS (BA). Aulas online na pandemia: Veja por que a escola não vai ser mais a mesma. In: Aulas online na 
pandemia: Veja por que a escola não vai ser mais a mesma. [S. l.], 23 jun. 2020. Disponível em: 
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/aulas-online-na-pandemia-veja-por-que-a-escola-nao-vai-ser-mais-a- 
mesma/. Acesso em: 23 jun. 2020). 

http://www.ifb.edu.br/attachments/article/22990/resolucao%2010.pdf
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/aulas-online-na-pandemia-veja-por-que-a-escola-nao-vai-ser-mais-a-
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verificar a participação dos alunos periodicamente e marcar consultas on-line para alunos com 

necessidades ou perguntas específicas. Criar uma sala de aula digital assíncrona dá a 

professores e alunos mais espaço para reflexão. Nessa abordagem, as aulas são mais curtas 

(duram em média 5 a 10 minutos). Trata-se de um ensino otimizado para aprendizado remoto que 

equilibram acessibilidade e eficácia (DANIEL, 2020). 

Em virtude da flexibilidade do Ensino Assíncrono e a possibilidade de complementação 

pelo meio presencial (ensino híbrido), entende-se que esse pode ser um tipo de ensino adotado 

no pós-COVID-19, pois as escolas se organizarão de forma mais sistemática para utilizarem 

tecnologias que considerem mais úteis. 

 
2.1.2 Repercussões no Contrato de Consumo 

 
A questão também envolveu o Direito do Consumidor (Lei 8.078/1990), uma vez que o 

serviço que foi inicialmente contratado estaria sendo “parcialmente prestado”. O contrato firmado 

entre as instituições de ensino particulares e os consumidores, para o ensino presencial, foi 

alterado para atender às necessidades de aulas remotas. 

Em virtude da situação de imprevisibilidade instaurada pela pandemia, alguns 

consumidores entenderam que deveriam ter a redução de suas mensalidades durante o período. 

Dentre os argumentos utilizados, estavam a redução da renda familiar e a falta de prestação do 

serviço, nos moldes inicialmente avençados, versus os descontos que as instituições de ensino 

poderiam ter com os seus fornecedores (como contratos de aluguéis, por exemplo). 

Por outro lado, as instituições de ensino argumentam a necessidade de pagamento das 

obrigações financeiras, como as folhas salariais e a existência de alto índice de evasão escolar, o 

que impossibilitaria a redução das mensalidades de todos os estudantes). 

Assim, a sugestão é que cada caso seja analisado e as partes se utilizem da possibilidade 

de entrarem em acordo para a manutenção da relação contratual. Cita-se como exemplo o caso 

julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo-TJSP (BRASIL, 2020), em que não houve a 

concessão de liminar para a redução das mensalidade, pois não existiu prova de desequilíbrio 

econômico, uma vez que houve a redução de renda do consumidor, mas as contas da escola 

permaneceram durante o período. 

 

3- Planos de Retorno das aulas 
 

No caso das instituições públicas, inicialmente, houve uma suspensão das aulas, mas, por 

meio da observação sobre o cenário pandêmico locais, e os prejuízos que poderiam ser 

ocasionados aos estudantes, houve a determinação dos Governadores e Prefeitos para a 

utilização do ensino remoto. Para isso, a necessidade de parcerias entre os Estados e Municípios 

com as operadoras de telefonia se tornaram essenciais. 

Cita-se o caso de São Paulo e do Distrito Federal (FRAGA, 2020), que providenciaram o 

fornecimento de pacotes de internet para que os estudantes pudessem acessar as aulas pelos 

celulares. Além dessa parceria, também foram disponibilizadas aulas pela TV aberta, 
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Como alguns estudantes ainda apresentavam dificuldade para acesso, foram entregues 

materiais impressos das aulas e algumas cestas básicas com o recurso que seria utilizado para a 

merenda escolar. 

No âmbito federal, as Universidades Públicas e os Institutos Federais de Ciência e 

Tecnologia, suspenderam as aulas, mas também elaboraram planos de retorno às aulas. As quais 

se darão, inicialmente, no modelo remoto, utilizando as plataformas de ensino para a inserção de 

materiais, vídeos e a utilização de webconferências. Houve, ainda, o planejamento sobre a 

impressão de materiais e a concessão de auxílios emergenciais, já que nessas instituições 

existem recursos financeiros destinados à assistência estudantil. 

No caso das instituições públicas, percebe-se uma dificuldade para a inserção do Ensino 

Remoto. Isso ocorre porque, mesmo existindo diversas plataformas, alguns estudantes podem 

não conseguir o acesso, o que pode ocasionar a evasão nos bancos escolares. 

Trata-se de questão complexa, que não pode ser decidida apenas no âmbito institucional. 

A pandemia COVID-19 mostrou de forma abrupta como são estruturadas as desigualdades sociais 

no país. Assim, para a promoção do acesso ao ensino há a necessidade de implementação de 

políticas públicas que não se limitem aos atuais recursos que são postos às instituições públicas 

de ensino. 

 

Considerações finais 
 

A Pandemia COVID-19 ocasionou a suspensão das aulas presenciais em todo o mundo. 

Porém, faz-se necessário lembrar que a educação é um Direito Humano, e os Estados devem 

empregar todas as medidas necessárias para garantir sua continuidade em tempos de crise. 

Planejar e reformar os sistemas educacionais são medidas que se impõem para impedir 

as interrupções na educação. Segundo a Constituição Federal de 1988, a educação também é 

considerada um direito fundamental e uma ferramenta para que todos os indivíduos participem e 

contribuam plenamente para a sociedade. 

Verifica-se que, para a manutenção do ensino durante os tempos de calamidade pública 

da saúde foram utilizadas várias estratégias, como o Ensino Remoto e Assíncrono, em conjunto 

com plataformas tecnológicas (Zoom, Google Meet, Google Classroom, etc). Ensino esse que 

precisa ser aprimorado para a manutenção da qualidade. 

Com relação às instituições públicas de ensino, houve a necessidade de articulação com 

ações governamentais, como as parcerias com operadoras de telefonia (para promover a acesso 

à internet) e a disponibilização de aulas na TV aberta. Essas medidas tornaram-se essenciais para 

tentar amenizar as consequências das desigualdades sociais. 

Percebe-se, ainda, um potencial positivo no uso das tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem. O entendimento científico do ensino e da aprendizagem podem contribuir para a 

ampliação das políticas e práticas educacionais. O que numa situação pós- COVID 19 pode 

colaborar para o desenvolvimento no espaço escolar. 
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CAPÍTULO 32 

O DIREITO À VIDA E A RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO ESTADO DIANTE DO 

REGULAMENTO SANITÁRIO INTERNACIONAL (RSI) 

THE STATE'S RIGHT TO LIFE AND INTERNATIONAL RESPONSIBILITY IN RELATION TO INTERNATIONAL 
HEALTH REGULATION (RSI) 

 

Marli Aparecida da Silva Siqueira1 

Vanessa Rodrigues Bentos2 

Danielle Karolinne Weiler de Siqueira3 

Eduarda Paola Weiler de Siqueira4 

 
RESUMO: O Regulamento Sanitário Internacional (RSI) corresponde a um acordo fixado no 
âmbito da Organização Mundial da Saúde (OMS). Estabelece conceitos e estratégias a serem 
usadas pela comunidade internacional para, de modo antecipado, detectar, informar, preservar e 
responder os casos graves de saúde que possam colocar em risco vários Países. Além disso, o 
referido Regulamento também indica as medidas não farmacêuticas (práticas de higiene pessoal, 
distanciamento social, fechamento de comércio e escolas) bem como, as medidas de restrição à 
liberdade individual (como o isolamento e a quarentena), ou seja, as formas de evitar a 
propagação da doença e o colapso do sistema de saúde dos Estados – Membros. 
Palavras–chave: Regulamento Sanitário Internacional. Organização Mundial da Saúde. 
Responsabilidade Internacional. 

 

ABSTRACT 

The International Health Regulations (IHR) correspond to an agreement established within the 
scope of the World Health Organization (WHO). It establishes concepts and strategies to be used 
by the international community to, in advance, detect, inform, preserve and respond to serious 
health cases that could put several countries at risk. In addition, the aforementioned Regulation 
also indicates non-pharmaceutical measures (personal hygiene practices, social distance, closing 
shops and schools) as well as measures to restrict individual freedom (such as isolation and 
quarantine), that is, ways to prevent the spread of the disease and the collapse of the health 
system in the Member States. 
Keywords: International Health Regulations. World Health Organization. International 
Responsibility. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo, baseado em pesquisas bibliográficas, artigos científicos, leis e notícias 

veiculadas pela imprensa, busca reconhecer que o Regulamento Sanitário Internacional (RSI - 

2005) é um mecanismo de proteção internacional no âmbito da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). O referido regulamento vincula todos os Estados – Partes da OMS, com a finalidade de 

informar, prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta à saúde pública em face à propagação 

internacional de doenças realizando isso, através de procedimentos internacionais ao 

enfrentamento das doenças. 

O artigo analisará os dispositivos legais brasileiros que tratam da proteção do direito à 

vida e da responsabilidade dos Estados, no cumprimento e respeito as normas legais. Além disso, 

caso não seja garantido o direito à vida não existirão os demais direitos relacionados ao homem. 

Por conseguinte, será examinado à responsabilidade internacional dos Estados – Partes 

da OMS. Isto é, quando ocorre um ato internacionalmente ilícito o sujeito causador será 

responsabilizado pelos prejuízos e danos causados aos demais entes. 

 
1 REGULAMENTO SANITÁRIO INTERNACIONAL (RSI) 

O Regulamento Sanitário Internacional (RSI) representa um instrumento jurídico 

internacional. É um acordo firmado no âmbito da Organização Mundial da Saúde (OMS), que 

vinculou 1196 países, incluindo todos os Estados – membros da OMS. 

Ressalta-se que, a finalidade do RSI é auxiliar à comunidade internacional a se informar, 

esclarecer e prevenir diante de riscos de saúde. Posto que, na hipótese de ultrapassar as 

fronteiras estatais acaba por ameaçar a vida das pessoas de todos os Países. 

Salienta-se que, em 1851 houve a Primeira Conferência Sanitária Internacional e vigorou 

até a criação da OMS (em 1948). Conforme previsão nessa Conferência Sanitária Internacional 

(1851), o auxílio internacional, por meio de convenções internacionais, objetivava controlar 

doenças infecciosas e doenças especificais. 

Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) conta com diversos regulamentos 

sanitários internacionais. Cita-se como exemplo: a) o regulamento de 1951 - aplicável a 6 (seis) 

doenças: cólera, peste negra, varíola, febre amarela, tifo e febre recorrente; b) o regulamento de 

1969 (substituiu o regulamento de 1951) e destinava-se apenas à cólera, à peste, a febre amarela 

e à varíola e; c) o regulamento de 1981 que modificou o regulamento de 1969 erradicando a 

varíola e mantendo as demais doenças (RSI – 1969). 

Contudo, no ano de 1980 a Organização Mundial de Saúde, identificou a insuficiência no 

sistema de vigilância e controle global das doenças infecciosas e, iniciou um processo de revisão 

em 1995. 

Assim, o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) teve, pela OMS, sua última 

atualização em 2005 e, entrou em vigor em 15 de Junho de 2007. Exigindo que os Países 

vinculados, a notificação em 24 horas de determinados surtos de doenças e circunstâncias 

excepcionais de saúde pública, com vistas à preservar e defender a segurança pública mundial no 
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tocante a vida humana. Ademais, as normas do Regulamento Sanitário (RS) têm força vinculante 

para os Estados – Partes. 

Destarte, o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) – 2005 trouxe novos conceitos, 

como: doença; evento; risco para a saúde pública; Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) e etc. Todas abordagens que abarcam os riscos possíveis, sem vinculação 

com a origem ou a fonte. 

Outrossim, observa-se que a inovação do conceito Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) apresenta uma categoria aberta que envolve doenças 

existentes, emergentes e em potenciais. Diferentemente dos Regulamentos Sanitários 

Internacionais anteriores, vai além das aplicações de medidas nas fronteiras, prevendo, também, 

meios de contenção, na origem, dos riscos de saúde pública (Art. 1° do referido regulamento). 

Neste sentido, menciona-se a análise feita pela pesquisadora Bárbara Frossard Pagotto 

(2018, p. 204 a 205), após estudar as Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII) e os Regulamentos Sanitários Internacionais, destacou o papel essencial do diretor – geral 

da OMS: 

O diretor-geral da OMS desempenha papel importante nessa vigilância global de 
emergências, uma vez que o RSI confere prerrogativas à OMS que reforçam sua 
autoridade e autonomia no controle internacional de doenças. Cabe ao diretor-geral 
decidir sobre o início e o fim de uma ESPII (RSI, artigo 12), podendo utilizar, para isso, 
informações de outras fontes, para além das consultas e das notificações estatais 
(RSI, artigo 9). Dessa forma, o diretor-geral pode declarar uma ESPII 
independentemente da notificação e do consentimento do Estado afetado, apoiando-se 
na opinião de um Comitê de Emergência, cujos membros são recrutados de modo 
autônomo pela Organização (RSI, artigo 48). 

 

Para declarar uma ESPII, o diretor-geral da OMS deve levar em consideração: (i) as 
informações recebidas pelo Estado Parte; (ii) o instrumento de decisão do Anexo 2; (iii) 
o parecer do Comitê de Emergências; (iv) os princípios e evidências científicas e 
outras informações disponíveis; (v) uma avaliação de risco para a saúde humana, do 
risco de propagação internacional da doença e do risco de interferência com o tráfego 
internacional (RSI, artigo 12). 

 

Quando uma ESPII é declarada, o diretor-geral tem, ainda, a prerrogativa de emitir 
recomendações temporárias, que poderão incluir medidas de saúde a serem 
implementadas pelo Estado Parte vivenciando a emergência em saúde ou por outros 
Estados Partes em relação a pessoas, bagagens, cargas, meios de transporte e 
mercadorias. Essas recomendações têm os objetivos de evitar ou reduzir a 
propagação internacional de doenças e evitar interferências desnecessárias sobre o 
tráfego internacional (RSI, artigo 15). 

 

Assim, ao diretor – geral da OMS cabe o papel de decidir sobre o início e o fim de uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Contudo, antes de declarar 

uma ESPII ele deve convocar um Comitê de Emergências que emitirá parecer referente ao evento 

notificado bem como, as recomendações temporárias correspondentes à situação. 

Ressalta-se que desde a entrada em vigor do atual Regulamento Sanitário Internacional 

(RSI), em 2007, ocorreram quatro emergências de saúde pública de importância internacional, 

com as seguintes doenças: 1) Gripe H1N1 (25 de Abril de 2009 a 10 de Agosto de 2010); 2) 

poliomielite (05 de Maio de 2014, sem término ainda); 3) Ebola (08 de Agosto de 2014 – 29 de 

Março de 2016) e, 4) Zika (1º de fevereiro de 2016 – 18 de Novembro de 2016). Por outro lado, os 
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casos de microcefalia em Pernambuco, após informações em 23 de outubro de 2015, à 

Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou como evento incomum ou inesperado. 

Salienta-se que é do Diretor – Geral da OMS a responsabilidade de informar se um evento 

constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Cabendo a ele ainda, 

requer a convocação de um comitê de especialistas (Comitê de Emergências do RSI). Ao comitê 

compete elaborar um parecer sobre as medidas recomendadas que deverão ser promulgadas em 

caráter de emergência. 

Nesta perspectivas, em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde classificou a 

COVID-19 como uma pandemia, ou seja, que a doença estava distribuída geograficamente em 

vários países e regiões do mundo. 

Outrossim, importante evidenciar a relevância da Organização Pan- Americana da Saúde 

(OPAS) que, ligada a OMS, tem função de por meio de ações informar e preservar a saúde 

internacional. Assim sobre esse tema, cita-se o artigo sobre o Regulamento Sanitário Internacional 

(RSI), de 29 de Junho de 2020 que aborda sobre as principais ações das OPAS/OMS no Brasil: 

Apoia a implementação das recomendações da OPAS/OMS relativas ao Regulamento 
Sanitário Internacional (RSI 2005), em consonância com as resoluções da Assembleia 
Mundial da Saúde; 

 
Apoia o país no fortalecimento da capacidade para enfrentar doenças emergentes e 
reemergentes no contexto do RSI 2005, assim como das redes de laboratórios de 
saúde pública; 

 

Coopera com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) e 
a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde e parceiros, bem 
como com as secretarias estaduais e municipais da saúde, na detecção e análise de 
eventos que ocorram em território nacional, a fim de classificá-los como emergências 
nacionais ou internacionais e comunicar à OMS quando evidenciado o risco de 
disseminação para outros países; 

 
Mantém uma rede de comunicação e conhecimento entre os países do que pode 
configurar risco de saúde pública para a população das Américas e de outros 
continentes; 

 
Atua em parceria com a Anvisa na qualificação de capacidades humanas para 
abordagem do RSI, com ênfase nos que atuam nos pontos de entrada – portos, 
aeroportos e fronteiras terrestres; 

 

Atua em parceria com a SVS/MS no planejamento e execução dos planos operacionais 
de saúde para eventos de massa, ou seja, eventos definidos como atividades coletivas 
de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo 
predeterminado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de origem 
nacional ou internacional – segundo a Portaria MS nº 1.139, de 10 de junho de 2013; 

 
Coopera na implementação nacional do Plano de Ação Global sobre a Resistência aos 
Antimicrobianos da OMS, em consonância com a resolução da Assembleia Mundial da 
Saúde; 

 

Fomenta e fortalece o intercâmbio e a cooperação técnica nacional e internacional, 
especialmente no âmbito da cooperação sul-sul; 

 
Sistematiza, produz conhecimentos e dá visibilidade a experiências bem-sucedidas 
relativas ao Regulamento Sanitário Internacional. 

 

Posto isto, conclui-se que o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), vinculado a OMS, 

é o principal meio utilizado para proteção contra a propagação internacional de doenças. Desta 

forma, esse regulamento promoveu a cooperação no âmbito regional, em especial dos Estados – 

Membros do Mercosul. Além disso, a Organização Pan – Americana de Saúde (OPAS) 
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conjuntamente com a Organização Mundial de Saúde (OMS) busca prestar apoio técnico a todos 

os Países – membros para fins de solucionar os problemas internacionais de saúde. 

Nesse sentido, válido mencionar a nota publicada, dia 29 de Junho de 2020, no site da 

OPAS Brasil (PAHO, 2020): 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o 
surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência 
de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da 
Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de 
março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. 

 
Foram confirmados no mundo 10.021.401 casos de COVID-19 (178.328 novos em 
relação ao dia anterior) e 499.913 mortes (4.153 novas em relação ao dia anterior) até 
29 de junho de 2020. 

 

Na Região das Américas, 2.128.481 pessoas que foram infectadas pelo novo 
coronavírus se recuperaram, conforme dados de 28 de junho de 2020. 

 
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS estão prestando apoio 
técnico ao Brasil e outros países, na preparação e resposta ao surto de COVID-19. 

 
Medidas de proteção: lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em 
gel e cobrir a boca com o antebraço quando tossir ou espirrar (ou utilize um lenço 
descartável e, após tossir/espirrar, jogue-o no lixo e lave as mãos). 

 

Se uma pessoa tiver sintomas menores, como tosse leve ou febre leve, geralmente 
não há necessidade de procurar atendimento médico. O ideal é ficar em casa, fazer 
autoisolamento (conforme as orientações das autoridades nacionais) e monitorar os 
sintomas. Procure atendimento médico imediato se tiver dificuldade de respirar ou 
dor/pressão no peito. 

 

Deste modo, o Ministério da Saúde declarou em fevereiro a Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em razão do novo Coronavírus e, em março declarou a 

Transmissão comunitário no país todo. Além disso, a Lei N° 13.979 foi promulgada para dispor 

sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública. 

Salienta-se que, a Organização Pan – Americana de Saúde está auxiliando o Brasil 

através da: a) compra de 10 milhões de testes do tipo RT – PCR; b) disponibilização de cursos 

virtuais (em português) para profissionais da saúde. C) fortalecendo a capacidade de vigilância 

(com enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, técnicos de enfermagem, datilógrafos e profissionais 

de biotecnologia) no Município de Manaus e no Estado do Amazonas (OPAS, PAHO, 2020). 

A Organização Mundial de Saúde, por sua vez, está ajudando diversos países ao redor do 

mundo a buscar soluções para o Coronavírus através de medidas sanitárias eficientes e, com 

vistas a preservar o maior número possível de vidas humanas. 

Ademais, a referida organização disponibilizou várias ferramentas para auxiliar os 

governos na tomada de decisões de medidas não farmacológicas, ou seja, endurecimento ou 

afrouxamento das medidas de distanciamento social. Outrossim, está promovendo a saúde mental 

no contexto da pandemia de COVID-19 e, tem conduzido vários seminários virtuais com 

especialistas da China, Espanha, Itália e Japão – com o fim de apoiar os profissionais da saúde 

brasileiros a desenvolver protocolos bem como, manter informadas as autoridades. Salienta-se 

que o último seminário abordou sobre à identificação de sinais e sintomas do COVID-19, ou seja, 

lesões de pele e síndrome inflamatória multissistêmica em crianças e adolescentes. Assim, o 
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objetivo é adotar medidas preventivas e protetivas tanto para o agora quanto para o futuro (OPAS, 

PAHO, 2020). 

Posto isto, percebe-se que apesar de todas as medidas adotadas acima a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) considera as medidas de distanciamento social como as mais eficazes. 

 
2 O DIREITO À VIDA E A RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS 

 
A Constituição Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 5° fixa que “todos são iguais 

perante à lei; sem distinção de qualquer natureza, garantindo –se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, etc.”. Bem como, a 

proteção à vida, referindo-se a um direito inviolável, compreendendo igualmente o direito de 

continuar vivo ou ter uma existência digna. 

Ressalta-se que essa preocupação com o direito à vida consta também na Declaração da 

Constituição Americana de 1786, na Declaração dos direitos do homem e do Cidadão de 1789, e 

universalizou com a Declaração dos Direitos dos Humanos da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1948, além de tratados internacionais, os quais o Brasil é signatário. 

Destarte, o direito à vida têm caráter fundamental, por ser impossível sua restrição. Além 

disso, impossibilita o gozo e o usufruto dos demais direitos atribuídos ao homem, como por 

exemplo, direito à liberdade, à crença, à segurança, ao trabalho, a prosperidade e, assim por 

diante. 

Assim, o Estado deverá garantir o direito à vida, desde a concepção (nascituro) até a 

morte do corpo físico, sendo que o Código Civil Brasileiro de 2020 em seu artigo 2° fixa que: “a 

personalidade civil do homem começa do nascimento com vida, mas no direito brasileiro a le i 

destaca que desde a concepção os direitos do nascituro estão a salvo”. 

Por outro lado, o Pacto de São José da Costa Ricas, por sua vez, em seu artigo 4°, n°1, 

estabelece que “toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Este direito deve ser 

protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção”. 

Neste sentido, percebe-se que o direito à vida possui amparo legal em diversas normas 

legais e tanto à nível nacional quanto internacional. 

 
3 RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO ESTADO – PARTE 

 

A Responsabilidade Internacional do Estado representa um instituto jurídico, no qual o 

Estado responde perante um organismo internacional, por um ato ilícito, que lhe é imputado. 

Assim, será responsabilizado por uma reparação adequada e proporcional, contra o ato cometido. 

Neste sentido,   o Antônio Trovão pondera que   os elementos essenciais da 

responsabilidade internacional são divididos em objetivos, ato ilícito, imputabilidade e dano e, 

subjetivos, nexo de causalidade (DN, 2006). Além disso, o estudioso define cada um dos 

elementos anteriormente citados, alegando que responsabilidade civil guarda uma similaridade 

com o direito internacional, a saber: 
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(...) conduta ilícita aquela que afronta ou viola uma norma de caráter cogente, 
pressupondo-se uma ação cuja orientação esteja em desarmonia com o direito posto, 
que pode ser, no caso estudado, uma norma de direito internacional. 

 
Imputabilidade corresponde à indicação da pessoa ou agente a quem se deve atribuir 
ou impor a responsabilidade ou autoria do ato tido como ilícito. 

 

Dano é o resultado ou fruto do ato praticado e tido como ilícito e que se reveste da 
figura romana do quase-delito, ou aquiliano, podendo ainda ser resultado de uma ação 
ou de uma omissão, e gerando perante todos a obrigação de ser reparado, sendo certo 
que tal reparação, tanto em direito civil como em internacional, adota contornos 
inicialmente e nitidamente patrimoniais. 

 
(...) nexo de causalidade que subsiste como elo de ligação entre a causa, ou melhor, o 
fato e o resultado (dano), de tal modo que reste inequívoca a responsabilidade do 
agente que deu causa ao dano. Isto representa a responsabilidade civil objetiva. 

 
Todavia, em direito internacional não se busca a responsabilidade subjetiva, mas 
apenas e tão somente a objetiva, pela qual caracteriza-se o ato ilícito (autoria típica de 
violação de norma de direito internacional) e que pode ser levada a efeito tanto por um 
chefe de Estado ou de Governo, um diplomata, um ministro ou ainda e também um 
representante dos demais órgãos componentes do poder legislativo ou judiciário, 
incorrendo, assim, na possível imputação. 

 

Deste modo, ao tratar da responsabilidade internacional, necessita-se que o ato 

internacional seja ilícito (violação de uma obrigação internacional), haja a imputabilidade 

(possibilidade de atribuir a conduta ilícita a um sujeito internacional) e do dano (qualquer prejuízo 

a um sujeito de direito internacional). 

Assim, observa-se que as principais normas jurídicas internacionais referentes à saúde e 

a propagação global de doenças bem como, as estratégias de controle e contenção estão 

estabelecidas no Regulamento Sanitário Internacional (RSI). 

As referidas normas objetivam: prevenir, proteger, controlar e proporcionar respostas de 

saúde pública em face a propagação internacional das doenças. Ademais, vincula todos os 

Estados – Partes da OMS, exceto os que comunicarem sua rejeição ou reservas (artigos 21 e 22 

da Constituição da OMS). 

Neste sentido, importante salientar a pontuação feita pelo Juiz Federal Drº Anderson Silva 

em seu artigo sobre: COVID-19 e Responsabilidade Internacional, pontua acerca do foro 

competente para solucionar a controvérsia internacional e a posição e responsabilidade jurídica da 

China: 

Logo, se a China não cumpriu tempestivamente a obrigação de notificar o Secretariado 
da OMS sobre o surgimento do novo coronavírus, cometeu um ato internacionalmente 
ilícito, o que pode ensejar a sua responsabilidade internacional, já que a imputabilidade 
e o dano, nesse caso, não oferecem dúvidas. 

 

Diante disso, qual o foro competente para declarar essa responsabilidade e impor a 
obrigação de reparar o dano? 

 
(...) 

 

O foro competente para solucionar a controvérsia é estabelecido pelo próprio RSI em 
seu art. 56: primeiro, os Estados devem recorrer aos meios diplomáticos, como 
negociação, bons ofícios, mediação e conciliação. 

 
Se os meios diplomáticos não forem suficientes, os Estados envolvidos podem 
submeter a controvérsia ao Diretor-Geral da OMS. 

 
E, se nada disso resolver, a controvérsia pode ser submetida ao Tribunal Permanente 
de Arbitragem, situado na Haia, cuja decisão sobre o litígio será vinculante e final. 
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Deste modo, conclui-se que a China por não notificar tempestivamente a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) sobre o surgimento do Coronavírus (Sars-Cov-2) cometeu um ato ilícito 

internacional. Assim, caso os Estados – Membros queiram responsabilizá-la devem, a priori, 

recorrer aos meios diplomáticos por meio de soluções consensuais. Se esses meios não forem 

suficientes poderão, então, submeter a controvérsia ao Diretor – Geral da OMS. E, caso a 

situação perdure, será possível submeter ao Tribunal Permanente de Arbitragem que emitirá uma 

decisão final e vinculante sobre a situação. 

Sendo assim, como percebe-se, a pandemia de COVID-19, doença originada pelo novo 

coronavírus (SARS-COV-2), surpreendeu o mundo no início de 2020. Os primeiros casos dessa 

doença foram registrados no final de 2019 na cidade de WUHAN, na China e, a disseminação 

ocorreu rapidamente gerando um colapso nos sistemas de saúde de todos os países atingidos. 

Ressalta-se que a China foi refratária em oferecer informações sobre os casos de 

coronavírus a nível internacional perante a Organização Mundial de Saúde (OMS). Entretanto, 

apesar de ser responsável internacionalmente pelo início da propagação do vírus acredita-se que 

os Estados – Partes não irão insurgir-se contra esta vez que, todos os países se sujeitam, a um 

dia, serem responsáveis por surtos de epidemias ou pandemias. 
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CAPÍTULO 33 

O PAPEL DO DIREITO DO CONSUMIDOR PARA O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo principal, analisar os impactos causados pela 
pandemia do COVID-19 nas relações de consumo, haja vista que os reflexos da atual crise 
sanitária extrapolam a área da saúde, vindo a atingir outros setores como a economia, a qual 
entrou em uma dispendiosa recessão devido a paralisação das atividades industriais e comerciais. 
Neste cenário, com a redução da circulação de bens e serviços, verificou-se casos de aumentos 
exorbitantes do preço sobre os produtos e serviços, cancelamentos de viagens e eventos, bem 
como suspensões de contratos de serviços. Ademais, com o fechamento de diversas lojas físicas, 
houve um grande crescimento nas relações de consumo pela internet, evidenciando-se a 
responsabilidade das empresas administradoras das plataformas online ante a vulnerabilidade dos 
consumidores. Deste modo, através das diretrizes trazidas pelo Direito do Consumidor, o presente 
trabalho visa encontrar soluções que possibilitam equilibrar as relações de consumo afetadas pela 
pandemia. 
Palavras-chave: Consumidor. E-commerce. Pandemia. Responsabilidade civil. 

 

ABSTRACT: The main objective of this study is to analyze the impacts caused by the pandemic of 
COVID-19 on consumer relations, given that the reflexes of the current health crisis go beyond the 
health area, reaching other sectors such as the economy, which entered in an expensive recession 
due to the paralysis of industrial and commercial activities. In this scenario, with the reduction in 
the circulation of goods and services, there were cases of exorbitant price increases on products 
and services, cancellations of trips and events, as well as suspensions of service contracts. In 
addition, with the closure of several physical stores, there was a great growth in consumer relations 
over the internet, showing the responsibility of companies that manage online platforms in the face 
of consumers' vulnerability. Thus, through the guidelines brought by Consumer Law, the present 
work aims to find solutions that make it possible to balance the consumption relationships affected 
by the pandemic. 
Keywords: Consumer. E-commerce. Pandemic. Civil liability. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos meses o mundo tem sofrido com os impactos causado por uma doença 

infecciosa causada por um novo vírus, o coronavírus, conhecido cientificamente como síndrome 

respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2) (GORBALENYA, 2020). Neste cenário pandêmico de 
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isolação social e paralização das atividades industriais e comerciais, a economia global entrou em 

uma dispendiosa recessão, cujo efeitos refletem diretamente nos direitos do consumidor 

individual, o qual será objeto de pesquisa do presente trabalho. Deste modo, em razão do 

desequilíbrio das relações jurídicas consumeristas afetadas pela pandemia, o presente artigo terá 

como objetivo geral a análise do impacto da pandemia nas relações de consumo no país. 

Destarte, em primeiro momento, realizar-se-á uma analise acerca da responsabilidade civil dos 

envolvidos na cadeia de fornecimento em meio ao comércio eletrônico, tendo em vista o 

crescimento de vendas online em meio a crise sanitária. Por fim, serão apresentadas soluções 

que o direito do consumidor evidencia para equilibrar as relações afetadas pela pandemia, 

exemplificando a aplicação do direito do consumidor ao caso concreto para resolução de conflitos. 

 
METODOLOGIA 

 

Em relação a metodologia, a fim de atingir os objetivos do trabalho, aplicou-se o método 

dedutivo e a metodologia descritivo analítica, como técnica de pesquisa, empregou-se a pesquisa 

bibliográfica, valendo-se da legislação, doutrinas e artigos científicos em meio eletrônico. 

 
MARKETPLACE: A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE 

FORNECIMENTO EM MEIO AO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 
O Coronavírus já era antigo conhecido do mundo científico. No entanto, foi no dia 31 de 

dezembro de 2019, que começou a fazer vítimas, primeiro na China; depois no mundo inteiro 

(FREITAS, 2020). Deste modo, para buscar evitar que toda a população se contamine ao mesmo 

tempo, os governos têm estimulado e até exigido a prática do isolamento social, sob o argumento 

de que os sistemas de saúde não possuem o necessário suporte para assistir a todos, ao mesmo 

tempo, sobretudo, aqueles que necessitarem de internação em unidade de terapia intensiva e uso 

de respiradores mecânicos. 

Em meio a este cenário pandêmico, os microempreendedores que atuam no setor de 

vendas e prestações de serviços, são afetados de tal forma, que aqueles comerciantes que 

trabalham apenas em lojas físicas, se veem forçados a migrar para o varejo online. 

Deste modo, as vendas no e-commerce por meio de plataformas no Marketplace, surgem 

como uma solução para os comerciantes contornarem a crise. 

Assim, o Marketplace online ou e-Marketplace, consiste em uma plataforma online 

administrada por uma empresa intermediadora, a qual os lojistas podem se registrar e alienarem 

seus produtos e  serviços  (MASCARENHAS, 2018, p.39). A título de exemplificação, pode-se  

citar as empresas Mercado Livre, iFood, Magalu, Amazon, entre outras, como atuantes na 

intermediação no e-Marketplace. 
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No que tange a responsabilidade civil dos envolvidos na cadeia de fornecimento, em 

primeiro momento, é importante salientar a definição jurídica de fornecedor, a qual é trazida pelo 

Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (BRASIL, 
2019a). 

 

Analisando o referido dispositivo, pode-se afirmar que para os efeitos do CDC, fornecedor 

são todos os membros da cadeia de fornecimento, sendo que tal definição, será de fundamental 

importância a fim de compreender a extensão de seus deveres jurídicos, sobretudo em matéria de 

responsabilidade civil. 

Em relação aos intermediadores que administram as plataformas no comércio eletrônico, 

estes podem ser identificados como fornecedores por equiparação, pois, conforme a doutrina 

esclarece, tais intermediadores, embora atuem apenas como ajudantes na relação comercial 

principal, frente ao consumidor, atuam como se fornecedores fossem (MARQUES; BENJAMIM; 

BESSA, 2007, pág. 83, apud APOITIA, 2019 ). Ademais, a doutrina ainda faz distinção de mais 

três espécies de fornecedores, são eles: I) fornecedor real, ou seja, aquele responsável pela 

fabricação, produção ou construção; II) fornecedor presumido, o qual embora não participe do 

processo de fabricação, atua como intermediário entre o fabricante e o consumidor, sendo assim, 

o importador do produto industrializado ou in natura; III) fornecedor aparente, sendo aquele que 

coloca o sua marca no produto final (THEODORO JÚNIOR, 2017, p.79). Deste modo, os 

pequenos comerciantes que disponibilizam os seus produtos em plataformas online do 

Marketplace, podem ser considerados fornecedores presumidos, ou, ainda, fornecedores reais, 

caso tenha participado no processo de fabricação/montagem/produção. 

A responsabilidade das empresas administradoras das plataformas no Marketplace 

encontra respaldo na Teoria do Risco, segundo a qual os fornecedores devem suportar os riscos 

advindos da atividade econômica que exercem. Em razão disto, e considerando a vulnerabilidade 

do consumidor no espaço virtual, deve a empresa intermediadora, adotar medidas mais criteriosas 

de gerenciamento e administração do seu cadastro de fornecedores, visando evitar eventuais 

embaraços entre estes e o consumidor, bem como, desenvolver estratégias de resolução interna  

a fim de dirimir tais conflitos (MASCARENHAS, 2018, p.45/46). Desta forma, espera-se que as 

plataformas no e-commerce forneçam segurança apropriada aos consumidores, pois, em se 

tratando de responsabilidade objetiva, ou seja, cuja aferição independente de dolo ou culpa, caso 

o administrador da plataforma deixe de adotar as medidas de segurança mencionada alhures, o 

nexo de causalidade far-se-á presente em eventuais falhas ou defeitos nos serviços ou produtos 

delas decorrentes, e, por consequência, a responsabilidade civil emergirá. 

Destarte, conclui-se que, havendo vícios ou defeitos que venham a afetar o produto ou 

serviço, e, encontrando-se ausentes as excludentes do nexo de causalidade (culpa exclusiva da 

vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito e força maior), ao consumidor, nasce o direito de 

demandar em juízo em face daqueles que participam da cadeia de fornecimento, oportunidade em 
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que poderá exercitar sua pretensão indenizatória em face de todos fornecedores, ou, apenas 

contra alguns deles, em razão de comodidade e conveniência. Deste modo, sejam fornecedores 

reais, presumidos, aparentes ou por equiparação, todos responderão de forma objetiva e solidária. 

[...] consumidor tem o direito de pedir, se assim desejar, o cancelamento do contrato 
desse tipo de serviço, sem multa, e sugere às academias que suspendam a cobrança 
de mensalidades pelo período em que estiverem fechadas para evitar ações judiciais e 
reclamações nos órgãos de defesa do consumidor (G1, 2020). 

 

Assim, assistirá ao consumidor, o direito de cancelamento do contrato sem a cominação 

de multa em razão resilição contratual. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos efeitos desta crise sanitária, foi o crescimento de vendas online, muito em razão 

do impulsionamento ocasionado pelo fechamento das lojas físicas. Assim, como meio de 

contornar a crise, muitos microempreendedores se viram compelidos a migrar para o varejo online 

através de plataformas no Marketplace. Deste modo, visando a proteção do consumidor, os 

administradores destas plataformas devem fornecer segurança apropriada aos usuários, pois, 

sendo identificados como fornecedores por equiparação, estes responderão de forma objetiva e 

solidária com todos os participantes na cadeia de fornecimento. 

Por fim, além das soluções jurídicas que o direito do consumidor evidencia para equilibrar 

as relações afetadas pela pandemia, também será necessária uma maior compreensão do 

coletivo, visando a ordem pública e o interesse social, sendo o Direito do Consumidor a 

ferramenta ideal para conquistar tal finalidade. 
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CAPÍTULO 34 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS NAS RELAÇÕES DE 

CONSUMO E SEUS REFLEXOS PARA OS CONSUMIDORES: CANCELAMENTO DE 

PASSAGENS AÉREAS E PACOTES TURÍSTICOS 
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Palavras-chave: direito do consumidor; corona vírus; pandemia; passagem aérea; pacote 
turístico. 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

A chegada do Corona Vírus gerou uma pandemia de nível mundial, fazendo com que a 

população alterasse sua rotina e estilo de vida para adequação da situação atual. Com isso surgiu 

alguns problemas, entre eles o fato de que os consumidores que adquiriram passagens aéreas e 

pacotes turísticos viram a necessidade de cancelar ou remarcar tais fornecimentos como forma de 

proteção. 

O cancelamento e a remarcação de passagens aéreas e pacotes turísticos já são 

permitidos no Direito do Consumidor, entretanto, para que isso ocorra, são necessários alguns 

requisitos, e em grande parte dos casos é cobrada uma taxa referente a multa. 

O que grande parte dos consumidores não sabem é que, por conta da pandemia, houve 

alteração no ressarcimento e cancelamento desses serviços. Sendo assim, como fica o 

consumidor que pagou pelo serviço, quer remarcar ou cancelar garantindo o ressarcimento do 

valor sem que haja incidência de taxas e multas? 

Por ser um assunto atual, em que se enfrenta o Brasil, a discussão acerca do tema se 

justifica por se fazer necessária levando em consideração que é a realidade e dúvida de muitos 

consumidores. Um problema que muitos enfrentam sem grande instrução e conhecimento, 

acabando sofrendo prejuízo por serem a parte frágil da relação de consumo. 

Tem como objetivo a análise das garantias constitucionais e o direito do consumidor no 

tocante a situação emergencial provocada pelo Coronavírus, observando o prisma da efetividade 

1 Estudante do Curso de Direito, FADIVALE, juliapaizante@icloud.com; 
2  Estudante do Curso de Direito, FADIVALE, ribeiro.lays@yahoo.com; 
3 Estudante do Curso de Direito, FADIVALE, dcludmila27@gmail.com; 
4 Estudante do Curso de Direito, FADIVALE, lumaclarindo@hotmail.com; 
5 Estudante do Curso de Direito, FADIVALE, luiza.maria05@hotmail.com; 
6 Advogado. Graduação em Direito pela Faculdade de Direito do Vale Do Rio Doce de Governador Valadares (2012). 
Pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho (2003). Pós-graduado em Direitos Direito e Processo Civil (2013) 
pela FADIVALE. Mestrado em andamento em Linguística Aplicada pela UNISINOS. 
E-mail: cristhiano_marinho@hotmail.com 
7 Advogada. Graduação em Direito pela FCH-FUMEC (2000).Pós Graduada em Direito Processual Grandes 
Transformações(2008).Mestrado em Gestão Integrada do Território (2019) e Pós Graduanda em Direito Médico 
(CERS),jmneta@yahoo.com.br 

mailto:cristhiano_marinho@hotmail.com
mailto:(CERS)%2Cjmneta@yahoo.com.br
mailto:(CERS)%2Cjmneta@yahoo.com.br


A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19 
   324  

 

 

 

da norma em relação aos consumidores que adquiriram passagens aéreas e pacotes turísticos 

nesse período. Além disso, tem-se como objetivo avaliar as medidas adotadas para alteração das 

formas de regulamentar o cancelamento, ressarcimento e remarcação desses serviços, quando 

requerido pelo consumidor. 

 
METODOLOGIA 

 

O presente estudo inicia-se com o método de abordagem dedutivo em razão da análise 

das garantias dispostas no Código de Direito do Consumidor. Utiliza-se, ainda, do método de 

procedimento interpretativo contando com apontamentos e análises de todos os componentes do 

grupo, sendo a produção textual aprimorada a cada encontro visando conferir maior clareza e 

objetividade ao texto. No tocante à técnica de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica e documental, em 

razão da utilização de doutrina e das leis. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O consumidor, antes mesmo da expansão do coronavírus, já havia garantido seu direito 

frente a relação de consumo. Como disposto no artigo 6° da Lei 8078, a proteção da vida, saúde e 

segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou nocivos é direito básico do consumidor, sendo assim, se expor a 

possibilidade de contaminação pelo novo vírus infringe esse direito. 

Com relação aos consumidores que adquiriram pacotes turísticos em agências de viagem, 

é cabível o cancelamento reembolsável do valor pago como previsto no artigo 51 da mesma lei, 

onde é considerado nula as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, tendo em vista o 

surgimento do novo vírus, que pode ser caracterizado como motivo de força maior cujo efeito não 

é possível evitar ou impedir, não sendo o devedor responsável pelos prejuízos resultantes, tendo 

base o artigo 393 caput e parágrafo único do Código Civil. 

Outro caso apontado é a relação de consumo em situações onde houve a aquisição de 

passagem aérea e há necessidade de cancelamento ou remarcação como forma e proteção a 

vida, saúde e segurança. Foi publicada no dia 18 de março de 2020 a Medida Provisória nº 925 

que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia, 

incluindo a regulamentação acerca do reembolso e penalidades contratuais. No dia 20 de março 

de 2020 firmou-se o Termo de Ajustamento de Conduta com a Associação Brasileira de Empresas 

Aéreas, como previsto em seu tópico 3: 

O passageiro que tiver adquirido bilhete de passagem até a dará de assinatura deste 
TAC e que possuir ticket de passagem para voo nacional ou internacional a ser 
operado entre 01 de março de 2020 a 30 de junho de 2020, poderá. Sem a aplicação 
de taxas ou de eventuais multas, CANCELAR a sua viagem, mantendo o valor integral 
do ticket em crédito que será validado por 01 (um) ano a contar da data do voo. 
Parágrafo segundo: No caso de solicitação de reembolso por parte do passageiro, 
aplicar-se-ão as multas e taxas contratuais previstas nas regras tarifárias e o valor 
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residual será reembolsado em até 12 (doze) meses, a contar da data da solicitação de 
reembolso feita pelo passageiro. 

 

Foi também emitida no dia 24 de março de 2020 pelo SENACON (Secretaria Nacional do 

Consumidor) uma Nota Teórica a respeito de transportes aéreo, garantindo o direito a informação 

aos consumidores. 

O assunto ainda é discutido por conta do aparecimento de novas informações sobre o 

novo vírus a cada dia. Não há certeza acerca do período que a pandemia se estenderá, mas 

sabe-se que, no tocante ao direito do consumidor em relação a compra de passagens aéreas e 

pacotes turísticos, a proteção a vida, saúde e segurança do consumidor sempre será 

resguardada, assim como seu direito de cancelar e remarcar viagens instituídas neste período. 

 
RESULTADOS 

 

Em meio à dificuldade que o consumidor encontra ao ter adquirido passagens aéreas e 

pacotes turísticos no período de pandemia, a solução encontrada é cancelar ou remarcar sua 

viagem, a fim de evitar maiores prejuízos. 

Como foi disposto, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas juntamente com a 

SENACON, emitiram notas regulamentando o fornecimento de serviço de passagem aérea dando 

a possibilidade ao consumidor de cancelar sua passagem com ressarcimento total do valor, ou 

remarcar a mesma sem que lhe seja cobrada tarifas e multas. 

A partir da análise, pode-se observar também que o cancelamento e remarcação dos 

pacotes turísticos possuem amparo na legislação vigente, em decorrência de ser uma questão 

que coloque em risco a proteção e saúde do consumidor. 

A melhor alternativa encontrada para equilibrar a relação contratual é adiar o fornecimento 

do serviço para data posterior, ficando o consumidor com saldo idêntico ao valor cobrado pela 

companhia ou hospedagem, e evitando também que haja prejuízo ao fornecedor de serviço. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos argumentos apresentados, conclui-se que o consumidor, sendo a parte mais 

frágil da relação de consumo, possui amparo dos seus direitos quanto a impossibilidade de 

realizar viagem ou hospedagem, visto que em tempo de pandemia as aglomerações e o 

deslocamento podem significar risco a proteção e saúde do consumidor e, assim sendo, houve a 

facilitação da remarcação para data posterior contendo o saldo correspondente ao valor inicial, 

bem como a possibilidade do cancelamento com a devolução da quantia cedida a companhia 

aérea ou hospedagem. 

Portanto, basta agora analisar se as companhias aéreas, juntamente com serviços 

turísticos, cumprirão com o indicado, para que assim não haja prejuízo tanto para o consumidor, 

quanto para o fornecedor de serviço. 
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CAPÍTULO 35 
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RESUMO 

Esta pesquisa questiona acerca da cobertura de exames e tratamentos pelos planos de saúde, 
notadamente sua obrigatoriedade diante do enfretamento da pandemia de coronavírus. Assim, 
tem como objetivo compreender até que ponto a cobertura de exames e tratamentos pelos planos 
de saúde tem o dever de cobrir as demandas advindas da COVID-19. Por intermédio da pesquisa 
bibliográfica, metodologia utilizada conclui-se que a saúde é um direito fundamental, com isso, 
diante da atual situação do país ocorreram mudanças pela ANS, de beneficiar os consumidores. 
Palavras-chave: planos de saúde; cobertura; tratamentos; COVID-19. 

 
ABSTRACT 
This research asks about coverage of exams and treatments by health plans, notably its 
mandatory in the face of the coronavirus pandemic. Thus, it aims to understand to what extent the 
coverage of examinations and treatments by health plans or the duty to cover according to the 
advanced demand of COVID-19. Through bibliographic research, the methodology used concludes 
that health is a fundamental right, therefore, in view of the current situation in the country that 
changes in ANS, beneficiaries and consumers. 
Keywords: health plans; roof; treatments; COVID-19. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho contempla o tema sobre a cobertura de exames e tratamentos do novo 

coronavírus pelos planos de saúde. 

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício, podendo ser ofertado tanto pela iniciativa pública quanto 

privada. 

Nomeadamente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Lei dos Planos de 

saúde regulamentam a cobertura mínima conforme cada tipo de plano, essa lista é válida para 

todos aqueles planos contratados depois de 02 de janeiro de 1999 que são reconhecidos como 
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planos novos são válidos também para todos aqueles contratados antes dessa data, desde que os 

mesmos sejam adaptados à Lei dos Planos de saúde. 

Sendo assim, questiona-se acerca da cobertura de exames e tratamentos pelos planos de 

saúde, notadamente sua obrigatoriedade diante do enfretamento da pandemia de COVID-19. 

Dessa forma, trabalha-se com a hipótese que os planos de saúde, por meio das operadoras, 

assumem a obrigação de prestar os serviços. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral compreender até que ponto 

a cobertura de exames e tratamentos pelos planos de saúde tem o dever de cobrir as demandas 

advindas da COVID-19. Especificamente, apresentar, de forma sucinta, os argumentos jurídicos 

relacionados ao direito à saúde, bem como os deveres dos planos de saúde, mesmo diante da 

crise provocada pela COVID-19. A dignidade da pessoa humana e do consumidor são garantidas 

nos dispositivos legais a fim de que iluminem princípios e normas que irão sistematizar toda a 

nossa soberana Carta Constitucional. Assim leciona Rizzato Nunes: 

Saúde e segurança são direitos que nascem atrelados ao princípio maior da dignidade, 
uma vez que, como dissemos, a dignidade da pessoa humana pressupõe um piso vital 
mínimo. A norma do CDC repete o princípio, para assegurar expressamente a saúde 
do consumidor e sua segurança. (NUNES, 2011, p. 363). 

 
Sendo assim, o tema se justifica porque os impactos referentes ao coronavírus e projetos 

que reajustam as relações entre consumidores e planos de saúde, englobam-se em princípios 

fundamentais e vitais inerentes aos seres humanos de forma que os consumidores não sejam 

prejudicados e não haja desequilíbrio nas relações de consumo. 

 
METODOLOGIA 

 

Utilizar-se-á o método dedutivo e como técnica de pesquisa a documentação indireta, 

valendo-se da pesquisa bibliográfica, como doutrina, artigo científico em meio eletrônico, além da 

legislação. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O direito à saúde está contido na Constituição Federal em seu artigo 6º, portanto é um 

direito inerente a todos os cidadãos. Todos os usuários dos planos merecem acesso integral e 

proteção ao seu direito a saúde, garantido por meio dos serviços oferecidos pelas instituições 

privadas, in verbis: 

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 
2020a, p. 6, grifo nosso). 

 

É responsabilidade do Estado manter um parâmetro digno de saúde a todas as 

populações, como também da iniciativa privada. O texto se encontra na Carta Magna que dispõem 

em seu art. 199 que: “A assistência à saúde é livre à iniciativa privada” (BRASIL, 2020a, p. 108) 
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A expansão dos serviços de saúde no âmbito privado, se deu pela falta de estrutura 

muitas vezes por parte do Estado, por isso houve a necessidade dos planos com melhores 

qualidades de atendimento para oferecer de serviços que possam atender às necessidades dos 

consumidores. 

Para que os planos pudessem ser regulamentados de uma melhor forma e evitar 

possíveis abusos, foi promulgada a Lei nº 9.656 que passou a entrar em vigor em 04 de janeiro de 

1999. Essa lei é aplicada em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/1990), conforme Súmula 608 do STJ que possui a seguinte redação, “Aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de 

autogestão” (BRASIL, 2018, p. 1) 

Dessa forma, há dois tipos de planos de saúde. O primeiro são os planos de saúde 

abertos e, o segundo os planos de saúde organizados por entidades de “autogestão”. A principal 

diferença é que a operadora de assistência à saúde na modalidade de “autogestão” é pessoa 

jurídica de direito privado, sem finalidades que visam a lucratividade, com vínculos ou não à 

entidades públicas ou particulares, operando plano de assistência à saúde de um determinado 

público específico de beneficiários, diferentemente dos contratos firmados de empresas que 

exploram essa atividade no mercado visando o lucro. As operadoras de “autogestão” não são 

amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor, por inexistência da relação de consumo. 

Nesse sentido, é nos planos de saúde ofertados para a população em geral, que a 

seguradora se apresenta como típica fornecedora dos seus produtos e serviços com o intuito de 

obterem lucros. 

De acordo com ANS (2020b) define uma lista de consultas, exames e tratamentos, é o 

“Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde” através da Resolução Normativa nº 428 de 7 de 

novembro de 2017, neste, demonstra quais procedimentos os planos de saúde são obrigados a 

oferecer, conforme cada tipo de plano de saúde, sendo: ambulatorial, hospitalar com ou sem 

obstetrícia, referência ou odontológico. 

Todavia, com a Pandemia, foi necessário uma atualização desse rol, e através da 

Resolução Normativa nº 453, de 12 de março de 2020 (ANS, 2020c) e da Resolução Normativa nº 

457, de 28 de maio de 2020 (ANS, 2020d), houve a regulamentação obrigatória e a utilização de 

testes diagnósticos para infecção pelo Coronavírus, sendo assim, conforme demonstra-se no 

Anexo I da RN nº 428, que todos os planos de saúde deverão ter testes específicos para detectar 

a doença disponíveis para seus consumidores, porém, os casos devem ser classificados como 

suspeitos ou prováveis para que haja o benefício (o paciente deve estar com os sintomas). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tendo em vista os aspectos observados no presente trabalho, o número de casos no 

Brasil tem aumentado em razão do COVID-19, as Resoluções Normativas nº 453 e 457, 

regulamentaram o dever legal das operadoras de planos de saúde de realizar as coberturas 
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previstas no rol de procedimentos, editado a cada 2 anos pela ANS, se aplica também a  

cobertura para o tratamento assim como as internações eventualmente necessárias. 

Entretanto, a cobertura será obrigatória apenas para casos classificados como suspeitos 

ou prováveis de doença pelo COVID-19 com a referida constatação médica. No caso de 

confirmação de contaminação, o tratamento já é assegurado pelos planos de saúde, conforme 

citado anteriormente. 

Nessa perspectiva, concluímos que, a necessidade dos serviços de saúde no âmbito 

privado se justifica pela fato da estrutura da atuação do Estado ser insuficiente ao combate da 

pandemia, por isso houve a adaptação dos planos com melhores qualidades de atendimento para 

oferecer serviços que possam atender às necessidades dos consumidores assegurando, o bem 

maior que é a vida e preservando o direito de cada indivíduo. 
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CAPÍTULO 36 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO E SEUS 

REFLEXOS: REVISÃO CONTRATUAL/TEORIA DA IMPREVISÃO NOS CONTRATOS DE 

OBRIGAÇÃO CONTINUADA 
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Victtor Aly Baraky5 

Cristhiano Alessi Rabelo Marinho6 
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RESUMO: Com os impactos econômicos da pandemia do coronavírus causados pelo 
distanciamento social, e as restrições das atividades empresarial, várias pessoas estão sendo 
afetadas em suas relações de consumo, assim nos deparamos com o seguinte questionamento: 
em tempos de pandemia como fica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação 
aos contratos de consumo, sobretudo contratos de prestação continuada, uma vez que o 
consumidor é a parte vulnerável da relação? Pretende-se demonstrar algumas alternativas 
jurídicas, tendo em vista a necessidade de revisão de contratos de consumo, causados pela 
imprevisibilidade da pandemia. O objetivo específico deste resumo é demonstrar em nossas 
normas jurídicas, precipuamente no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, além da 
doutrina, princípios e clausulas gerais do direito, as possíveis soluções jurídicas, diante dos 
impactos da pandemia nas relações de consumo e seus reflexos econômicos. 
Palavras-chave: pandemia; impactos; consumo; economia. 

 

ABSTRACT: With the economic impacts of the coronavirus pandemic caused by social 
detachment, and the restrictions on business activities, several people are being affected in their 
consumption relations, so we are faced with the following question: in times of pandemic how is the 
application of the Code of Conduct Consumer protection in relation to consumer contracts, 
especially contracts for continuous provision, since the consumer is the vulnerable part of the 
relationship? It is intended to demonstrate some legal alternatives, in view of the need to review 
consumer contracts, caused by the unpredictability of the pandemic. The specific objective of this 
summary is to demonstrate in our legal rules, mainly in the Civil Code and the Consumer 
Protection Code, in addition to the general doctrine, principles and clauses of the law, the possible 
legal solutions, given the impacts of the pandemic on consumer relations and their economic 
reflexes. 

Keywords: pandemic; impacts; consumption; economy 

 
INTRODUÇÃO 

 
O vírus teve início no final de 2019 na China e rapidamente se alastrou para Europa e 

cruzou as fronteiras das Américas e demais continentes com muitos contágios e mortes, 

impactando diretamente em nossa economia, com estabelecimentos fechados ou falindo, muitos 
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trabalhadores tendo salários reduzidos ou sendo demitidos. Refletindo em diversos setores, 

formais e informais. 

A pandemia além de atingir a saúde e a economia, atinge em cheio a relação 

consumerista, devido a rápida propagação do coronavírus, que sem cura até a presente data 

motivou o mundo todo a adotar o distanciamento social, afetando sobretudo os contratos de 

relações de consumo, de prestação de serviços ou entregas de produtos, sendo extintos ou 

modificados. 

O presente resumo tem por objetivo geral analisar a perspectiva do direito privado no que 

tange a revisão contratual e a teoria da imprevisão nos contratos de obrigação continuada em 

tempos de pandemia da coronavírus – COVID 19 que atingi a sociedade brasileira em termos de 

saúde e econômico e como objetivo especifico: a)identificar em nossa legislação, as possíveis 

soluções jurídicas positivadas diante dos impactos da pandemia nas relações de consumo b) 

analisar seus reflexos econômicos c) definir se seus efeitos, se caso fortuito interno ou externo d) 

explanar sobre os princípios da “pacta sunt servanda”, a cláusula “rebus sic stantbus” e a 

onerosidade excessiva, com a finalidade de satisfazer a função social dos contratos. 

O presente trabalho se propõe a responder essas e demais dúvidas diante da situação 

contemporânea que nos leva a uma análise mais aprofundada na revisão contratual por fato 

superveniente – teoria da imprevisão. 

Trataremos dos efeitos jurídicos nas relações contratuais de consumo em tempos de 

pandemia do coronavírus (COVID 19), à luz do CDC (Código de Defesa do Consumidor), CC 

(Código Civil), princípios gerais do direito, da boa-fé objetiva, ou seja, da interpretação da norma 

diante do momento histórico. 

 
METODOLOGIA 

 
Utilizou-se os métodos clássicos da pesquisa em doutrinas, vídeos de debates de 

doutrinadores sobre o tema, como também casos práticos referentes ao assunto, até mesmo 

experimentado pelos autores, além da pesquisa em artigos publicados na Internet. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O direito privado é um sistema jurídico milenar, por isso muito experimentado, tendo 

passado por guerras, crises econômicas e até mesmo pandemias como a gripe espanhola, 

portanto, elencaremos algumas possibilidades de soluções previstas no nosso ordenamento 

jurídico no que concernem as relações contratuais e consumeristas em tempo de coronavírus. 

Partindo da premissa que a natureza jurídica da COVID-19 para o direito é classificada 

como evento de caso fortuito, pela imprevisibilidade, e força maior por ser irresistível, existe assim 

a possibilidade de resolução do contrato diante da situação contemporânea, conforme previsto no 

Código Civil no artigo 393 “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não houver por eles responsabilizado e no Parágrafo único: o 
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caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis 

evitar ou impedir”. 

Em outras palavras, é possível resolver (extinguir) o contrato por inadimplemento, devido 

a evento de caso fortuito e/ou força maior, sem a necessidade de indenizar a parte contrária, pois 

nesta relação as partes estão no mesmo nível, sem privilégios. 

Todavia no CDC o caso fortuito e força maior não estão arrolados como causa de 

exclusão da obrigação de indenizar, mas a doutrina faz uma observação, quando o caso fortuito é 

imprevisível, mas inerente à própria atividade, isso é risco do negócio, mesmo tendo sido 

imprevisível, como é um evento que decorre da própria atividade existe obrigação de indenizar, 

somente se houvesse culpa da vítima ou culpa exclusiva de terceiros, porém, a doutrina faz uma 

distinção, se esse caso fortuito, esse evento imprevisível não for interno, não for inerente a 

atividade do empreendedor, no caso aqui o coronavírus, que é um caso fortuito externo, que não 

tem ligação com a atividade, ele exclui a obrigação de indenizar, obrigação de perdas e danos. 

Diante da pandemia do coronavírus, contratos foram extintos ou modificados. A teoria da 

imprevisão surgiu para suavizar o brocardo latino “pact sunt servanda”, que é inflexível e diz que 

os contratos têm que ser cumpridos, não importa o que venha acontecer. Essa cláusula “pact sunt 

servanda”, foi atenuada por outra clausula “rebus sic stantibus”, que diz: os contratos tem que ser 

cumpridos, desde que as condições existentes ao tempo de sua celebração permaneçam as 

mesmas, se houver uma maneira drástica nessas condições já não é mais o mesmo contrato e as 

partes tem direito a uma adaptação para que essas condições não sejam tão onerosas para uma 

delas, essa é a teoria da imprevisão. 

Nas relações contratuais em que as partes estão no mesmo nível, regidas pelo Código 

Civil, nenhum é mais protegido do que o outro, os contratos tem que ser cumpridos, enquanto as 

condições permanecerem as mesmas, se sobrevier alguma circunstância imprevisível, e esta 

circunstância futura alterar as condições do contrato, tem que reajustar o contrato à mesma 

proporção existente quando ele foi celebrado (Art. 317 e 478). 

As únicas exigências são de que o fato tenha sido imprevisível, ou seja, aconteceu algo 

imprevisível, não tinha como prever, e esse fato imprevisível mudou completamente a situação 

entre os contratantes. 

No CDC é diferente, os contratantes não estão em pé de igualdade, o consumidor tem 

privilegio, o consumidor é considerado por lei a parte vulnerável, artigo 4°, inc. I, “reconhecimento 

da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo”, se as circunstancias do contrato 

entre fornecedor e consumidor, forem alterados por um evento posterior, o consumidor tem direito 

a rever o contrato, mesmo que o evento posterior não seja imprevisível. 

O consumidor é a parte protegida, se as condições alterarem, mesmo que não seja por 

um fato imprevisível, artigo 6°, inciso v “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas”. Se houver alguma alteração no contrato que torne muito custosa 

aquela relação o consumidor tem direito a revisão contratual. 
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A Teoria da equidade contratual ou teoria da base objetiva do negócio, ao contrário da 

teoria da imprevisão do código Civil, não exige que o fato superveniente seja imprevisível, ou que 

haja vantagem excessiva, mas, sim um ponto de equilíbrio que o negócio celebrado deve atingir e 

ao que se denomina princípio da equidade contratual. 

Segundo Tartuce “a Teoria da equidade contratual ou Teoria da base objetiva do negócio” 

(Karl Larenz) e a revisão por simples onerosidade excessiva, não há exigência de um fato 

imprevisível, bastando um motivo superveniente, ou seja, um fato novo, a motivar o desequilíbrio 

do contrato”. 

A pandemia além de ser imprevisível, criou onerosidade excessiva para o consumidor, 

não foi ele que deu causa a interrupção do contrato, tem direito a extinção do contrato, esta é a 

solução jurídica. 

Por outro lado o doutrinador Anderson Schreiber assevera que o dever de renegociar 

exsurge da interpretação e aplicação do artigo 422 do Código Civil, o qual, como sabido, impõe, 

juridicamente falando, que a boa-fé objetiva seja observada em todas as etapas  do contrato,  

aqui, muito particularmente, na fase pós-contratual. 

A falta de diálogo (negociação) levará a uma judicialização que  poderia ser  evitada, 

como por exemplo noticiou o Jornal O Tempo edição on line de 30/05/2020; em que duas 

liminares da Justiça garantiram desconto de 50% no valor da mensalidade para alunos da 

educação infantil e 25% no ensino fundamental e médio do Colégio Santa Maria, em Belo 

Horizonte. O caso foi judicializado após várias tentativas de negociação diretamente com a escola. 

 
CONCLUSÃO 

 
O CDC não está preparado para aplicar a regra jurídica da teoria da imprevisão e 

onerosidade excessiva a todos os consumidores, se não estiver ao lado da viabilidade econômica. 

É um mero direito sem qualquer eficácia, sem respaldo social. 

Nos termos da lei, as empresas não sobreviveriam e o consumidor seria o maior 

prejudicado, além de levar a falência a maior parte das empresas, que traria como reação a 

judicialização. A justiça estaria preparada para milhões de demandas? As empresas poderiam 

também, alegar do seu lado, imprevisão, impossibilidade de cumprimento, um fato completamente 

inusitado, um fato do príncipe ou um caso fortuito externo. 

A revisão contratual através da teoria da imprevisão, traz outras possiblidades, desde que 

pautada nas clausulas gerais do princípio da boa-fé objetiva, o fim social do contrato e a ordem 

pública. 

. O que notamos é que a negociação traz bons resultados para a relação consumerista  

de prestação continuada, por exemplo, à instituição de ensino FADIVALE de Governador 

Valadares/MG, na qual os autores deste trabalho acadêmico são  discentes, depois  de  uma 

longa negociação com representantes de turma e diretório  acadêmico, aplicou  um desconto 

linear nas mensalidades de 12,5%, devido as aulas estarem sendo ministradas remotamente. 
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E ainda, o PROCON atento as necessidades excepcionais, com equilíbrio, bom senso e 

boa-fé, através da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão ligado ao ministério da justiça, já 

apresentou medidas provisórias, 925 e 948/2020, proibindo o reembolso imediato, de companhias 

aéreas, shows, eventos culturais e turísticos, porque evidentemente, se os órgãos de fiscalização 

não atuarem com equilíbrio, quem vai sofrer é o CDC para resolver esse problema. 

Portanto, é melhor trabalhar com a legislação vigente, usando o bom senso e a boa-fé 

objetiva, buscando a solução de acordo com os princípios gerais do direito. Evitando assim, mudar 

a legislação federal e tirar garantias históricas do consumidor. 
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CAPÍTULO 37 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS NAS RELAÇÕES DE 

CONSUMO E SEUS REFLEXOS PARA OS CONSUMIDORES: 

PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DAS DÍVIDAS QUANTO AO FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULOS E CASAS PERANTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 
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RESUMO: Este trabalho aborda os impactos provocados pela pandemia nas relações de consumo 
e seus reflexos para os consumidores, no que tange a prorrogação do vencimento das dívidas 
quanto ao financiamento de veículos e imóveis por pessoas físicas perante as instituições 
financeiras. A problemática será descobrir as consequências implicadas aos consumidores pelas 
instituições devido a prorrogação do vencimento das dívidas e as respectivas medidas a serem 
adotadas por estas instituições, diante os impactos causados pela pandemia, os quais 
desencadearam a possibilidade de prorrogação das dívidas. A hipótese em análise é a 
possibilidade do adiamento das parcelas vencidas no período da pandemia, sem cobrança de 
juros. O objetivo geral será compreender os desdobramentos desencadeados pela prorrogação. 
Já os específicos serão: analisar os procedimentos que serão realizados para que os 
consumidores prorroguem os vencimentos de suas dívidas; os fundamentos legais que viabilizam 
a medida adota pelas instituições; e identificar as consequências desencadeadas. 
Palavras-chave: impactos, pandemia, prorrogação dívidas. 

 
ABSTRACT: This paper addresses the impacts caused by the pandemic on consumer relations 
and its consequences for consumers, with regard to the extension of the maturity of debts in 
relation to the financing of vehicles and real estate by individuals before financial institutions. The 
problem will be to discover the consequences implied to consumers by the institutions due to the 
extension of the debt maturity and the respective measures to be adopted by these institutions, in 
view of the impacts caused by the pandemic, which triggered the possibility of extending the debts. 
The hypothesis under analysis is the possibility of postponing installments past due during the 
pandemic period, without charging interest. The general objective will be to understand the 
developments triggered by the extension. The specifics will be: to analyze the procedures that will 
be carried out for consumers to extend the maturity of their debts; the legal foundations that make 
the measure possible by the institutions; and identify the consequences triggered. 
Keywords: impacts, pandemic, debt extension. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda sobre os impactos da pandemia provocada pelo Corona Vírus 

nas relações de consumo e seus reflexos para os consumidores, especificamente no que tange a 

prorrogação do vencimento das dívidas quanto ao financiamento de veículos e imóveis por 

pessoas físicas perante as instituições financeiras. 
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Tendo como problemática o seguinte questionamento: quais as consequências serão 

implicadas aos consumidores pelas instituições financeiras com a prorrogação do vencimento das 

dívidas e quais as medidas a serem adotadas por estas instituições, diante das dificuldades dos 

consumidores em realizar o pagamento das parcelas perante a crise econômica provocada pelo 

coronavírus? 

Frente a pandemia causada pelo COVID-19, o Brasil segue enfrentando diversos 

impactos em todos os seus setores, dentre eles, no setor econômico especialmente no que tange 

a relação de consumo. Diante deste cenário, diversas instituições financeiras estão prorrogando o 

vencimento das dívidas de seus clientes, com intuito de amenizar os impactos financeiros 

causados pelo vírus. 

Com a prorrogação das dívidas uma hipótese a ser aferido no que concerne o 

financiamento de veículos e imóveis por pessoa física é a possibilidade do adiamento das 

parcelas vencidas no período da pandemia, jogando-as para o final do parcelamento sem 

cobrança de juros. 

Este resumo tem como objetivo geral compreender os desdobramentos da prorrogação do 

vencimento das dívidas principalmente no que tange o financiamento de veículos e imóveis por 

pessoa física e como objetivo específico será analisado quais as condições e políticas serão 

estabelecidas pelas instituições para que os consumidores prorroguem os vencimentos de suas 

dívidas e como os procedimentos serão realizados. Além disso, será apontado os fundamentos 

legais que viabilizam a prorrogação do vencimento das dívidas e por último, será identificada as 

possíveis consequências positivas e/ou negativas que serão desencadeadas com esta 

prorrogação. 

Por fim, será utilizado o método de abordagem dedutivo, partindo de uma premissa 

universal para atingir um caso específico, valendo-se de documentação indireta, dentre elas 

pesquisa bibliográfica e documental, documentação direta, fundada em observação direta 

extensiva. Assim, as conclusões que se chegarem serão apenas exemplificativas. 

 
METODOLOGIA 

 

Foi utilizado o método de abordagem dedutivo, pois a presente pesquisa se baseia na 

compreensão da prorrogação do vencimento de dívidas, especialmente quanto ao financiamento 

de veículos e casas, se valendo de documentação indireta, entre elas pesquisas bibliográficas e 

documentais, e documentação direta, fundada em observação direta extensiva. Assim, as 

conclusões que se chegarem são apenas exemplificativas. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Diante do cenário atual causado pelo COVID-19, diversas instituições financeiras com 

intuito de amenizar os impactos negativos causados pela pandemia, estão prorrogando o 
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vencimento das dívidas de seus clientes. São medidas que abrangem diversas dívidas inclusive 

financiamento de veículos e imóveis por pessoa física, porém algumas são excluídas, como por 

exemplo, boletos de consumo geral. 

O Conselho Monetário Nacional através da Resolução 4.782/2020 outorgou as instituições 

financeiras a negociarem com seus clientes e prorrogarem o financiamento de dívidas referentes a 

imóveis e veículos, ficando estas suspensas pelo prazo que será estipulado pela própria 

instituição. 

Cada instituição estabelece suas condições, políticas e prazos para tal prorrogação. Em 

alguns casos as instituições estabelecem como condição e política que as prestações do bem 

(imóvel e veículo) financiado não estejam atrasados, devendo suas parcelas estarem devidamente 

quitadas. 

Por outro lado, há instituições as quais aceitam que o bem esteja com até duas 

prestações em atraso, passado esse limite o pedido não será concedido, bem como não será 

possível nos casos em que o consumidor utiliza do FGTS para pagamento das prestações 

mensais. 

Tais instituições estão postergando essas parcelas com a intenção de que o consumidor 

deixe de pagá-las durante certo período e que sejam essas parcelas deslocadas para o final do 

financiamento, sem acréscimo de multa ou juros moratórios. 

No que tange aos fundamentos legais que viabilizam a prorrogação do vencimento das 

dívidas, antes de adentrar nesse mérito é preciso reconhecer a natureza jurídica do Código 

Protecionista. Assim, em apertada síntese é possível afirmar que a proteção dos consumidores 

está amparada pelas cláusulas pétreas (art. 60, parágrafo 4, inc. IV) previstas na Carta Magna, 

integrando os direitos individuais assegurados no art. 5º, XXXII, da Constituição de 1988, a qual 

dispõe, que o Estado promoverá, na forma da Lei, a defesa do consumidor. 

Tal amparo é essencial frente ao momento de instabilidade em âmbito global. Partindo 

para aplicabilidade da norma supramencionada, até então mediata, o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), trouxe em seu artigo 6º, a possibilidade de os consumidores modificarem as 

cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou revisarem das cláusulas 

contratuais avençadas, em razão de fatos supervenientes, que as tornem excessivamente 

onerosas, (BRASIL, 2019, pag. 786). 

Tal previsão diz respeito a teoria da base objetiva. Assim, por meio desse amparo 

legal, é possível que as instituições financeira prorroguem o vencimento das dívidas com a 

finalidade de o contrato cumprir seu fim social e a manutenção do ponto de equilíbrio no negócio, 

pois a ocorrência da pandemia foi superveniente à celebração do contrato e tem impedindo o 

adimplemento por parte dos consumidores em decorrência da mudança das condições iniciais 

quando da celebração do contrato. 

Segundo TARTUCE (2018), a revisão contratual prevista no CDC é facilitada em razão de 

prescindir da imprevisibilidade que desencadeia a oneração excessiva exigida na revisão do 

contrato civil. Segundo o STJ, a teoria da base objetiva, a qual foi induzida no art. 6º, inciso V, do 
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CDC, parte do pressuposto que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de 

determinadas circunstâncias e quando modificadas no curso da relação contratual, determinam 

consequências distintas das inicialmente estabelecida, repercutindo diretamente no equilíbrio das 

obrigações pactuadas. 

Diante o exposto, é preciso notar os impactos sociais causados pela pandemia em 

incontáveis famílias brasileira, as quais em decorrência do inesperado perderam a capacidade de 

adimplir com seus compromissos até então firmados. Assim, as circunstâncias que antecederam 

ao firmamento do contrato até a pactuarão entre as partes, foram totalmente afetadas, sendo 

inviável a manutenção das obrigações assumidas nas condições iniciais do contrato. 

Segundo o STJ, a intervenção judicial se faz necessária nos casos em que o contrato é 

atingido por fatos que comprometem as circunstâncias intrínsecas (base objetiva) à formulação do 

vínculo contratual. 

No mesmo sentido, o Legislativo tem se direcionado nesse período de pandemia. No 

entanto, em 26 de maio de 2020 foi aprovado pelo senado Projeto de Lei que prorroga o 

vencimento de dívidas rurais por 12 meses, sem recair impostos sobre operações financeiras nas 

parcelas prorrogadas. 

Por sua vez, no que tange as possíveis consequências desencadeadas pela prorrogação 

do vencimento das dívidas, a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), mediante o momento 

incerto vivenciado, anunciou um pacote que tem por objetivo atenuar as consequências causadas 

pela pandemia do Corona Vírus na renda e no emprego. 

Consequências positivas foram desencadeadas com essa prorrogação, pois como se vê, 

tal benefício dilatará o tempo para que os consumidores organizem suas finanças neste momento 

de instabilidade. Com isso, possibilitará que as famílias se reprogramem, a fim de futuramente 

tenham condições de quitar suas dívidas, pois é certo que nesse momento a premissa maior, em 

decorrência da pandemia, é preservar a segurança de todos. 

Assim, tais medidas ajudará a estimular a economia do país, não “sufocando” os 

consumidores, pois conforme divulgado pela Federação Brasileira de Bancos, a situação 

vivenciada se trata de um choque profundo, entretanto transitória. Além disso, expôs a intenção 

dos bancos em continuar colaborando com o país, para tanto valendo-se de medidas de estímulo 

à economia. 

Entretanto, esses benefícios têm enfrentado barreiras, pois apesar de já estarem em 

vigor, estas medidas ainda causam dúvidas no público em geral, os quais tem buscado auxílio 

jurídico para entender as propostas, para então conseguir se beneficiar das ações pretendidas. 

Em uma simples análise em sites da internet, é possível perceber que há várias 

reclamações feitas pelos consumidores quanto ao sistema para requerer prorrogação do 

vencimento das dívidas. A exemplo, no site Reclame Aqui, o qual compreende em reclamações 

contra empresas, diversos consumidores relataram situações de falta de informações nas 

plataformas, dificuldade de atendimento, não encontrarem o formulário para o benefício, e até 
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mesmo acusações de propaganda enganosa, em situação em que haverá incidência de juros nas 

parcelas sucessivas. 

Apesar de existir as chances de negociações entre banco e consumidor e que haja 

algumas isenções de taxas e obrigações, o que é um ponto positivos, os bancos estão 

estabelecendo seus critérios de renegociação, prazos e linhas de créditos em que se aplicaram a 

cada proposta. Em consequência os bancos podem cobrar juros, que varia a partir da análise de 

cada caso. 

Outro ponto que exige atenção é a necessidade de confirmar com o banco se esta pausa 

não causará um acúmulo de prestações e se futuramente não irá causar tormento para o 

consumidor. 

A economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), Ione Amorim, 

reforçou sobre a necessidade da atenção do consumidor no momento de propor a renegociação 

com o banco no qual é cliente. Para a economista é válida a suspensão sobre os contratos, desde 

que o consumidor não arque com os juros. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dado exposto, conclui-se que as medidas adotadas pelas instituições financeiras, é de 

suma importância para os consumidores principalmente no que tange a prorrogação do 

vencimento das dívidas quanto ao financiamento de veículos e imóveis por pessoas física, pois 

mediante o cenário atual causado pelo COVID-19 vários consumidores encontram sem condições 

de arcar com seus gastos e despesas. 

Ainda com base nos aspectos analisados, observar-se que as medidas adotadas pelas 

instituições financeiras possuem amparo legal, especificamente no Código de Defesa do 

Consumidor, no qual o artigo 6° da referida lei concedeu a possibilidade do consumidor modificar 

as cláusulas contratuais, bem como a revisão destas. 

Com a autorização do Conselho Monetário Nacional para que as instituições financeiras 

prorroguem o vencimento da dívida de seus clientes, estas tem por liberdade estabelecer sua 

própria condições, políticas e prazos para prorrogação do vencimento das dívidas. 

Apesar dos benefícios à disposição dos consumidores, é certo que futuramente algumas 

consequências poderão ser desencadeada, por isso é importante que o consumidor ao solicitar o 

prorrogação de suas dívidas, busque se informar de quais as condições e politicas adotada pela 

instituição financeira na qual é cliente e se essa solução não será apenas provisória, acarretando 

em acumulo de prestações e juros. 
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CAPÍTULO 38 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS NAS RELAÇÕES DE 
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RESUMO: O objetivo desse trabalho é versar sobre os impactos da pandemia, provocada pelo 
Coronavírus, nas relações de consumo e seus reflexos para os consumidores, tendo em vista a 
revisão contratual e a teoria da imprevisão nos contratos de obrigação continuada, dessa forma, 
abrangerá os contratos de alugueis e os contratos de prestação de serviços educacionais. Para 
melhor entender o seu alcance em relação aos contratos de prestação continuada, analisaremos 
possíveis revisões contratuais na relação de consumo, uma vez que a nota técnica do PROCON- 
SP emitiu uma recomendação para os impasses decorrentes da atual crise econômica, no sentido 
de que as partes estejam pautadas em espírito colaborativo e de boa- fé, de modo a se 
comprometerem a dialogar e encontrar saídas consensuais e que sejam razoáveis.Importante 
destacar que o tema é de grande relevância social, visto que a pandemia vem causando perda de 
renda para uma parcela considerável da população e, portanto, dos contratantes. 
Palavras-chave: Contrato. Coronavírus. Onerosidade Excessiva. Pandemia. Teoria da 
imprevisão. 

 
ABSTRACT: The objective of this work is to deal with the impacts of the pandemic, caused by the 
Coronavirus, on consumer relations and their reflexes for consumers, in view of the contractual 
review and the theory of unforeseenness in the contracts of continuous obligation, in this way, it will 
cover the contracts rental contracts and educational service contracts. To better understand its 
scope in relation to continuous service contracts, we will analyze possible contractual reviews in 
the consumption relationship, since the PROCON-SP technical note issued a recommendation for 
the impasses resulting from the current economic crisis, in the sense that the parties are guided in 
a collaborative spirit and in good faith, in order to commit themselves to dialogue and find 
consensual and reasonable exits. It is important to highlight that the theme is of great social 
relevance, since the pandemic has been causing income loss for a considerable part of the 
population and, therefore, of the contractors. 
Keywords: Contract. Coronavírus. Excessive burden. Pandemic.Theory of unpredictability. 

 

INTRODUÇÃO 

É de conhecimento público e notório o momento de turbulência pelo qual o mundo está 

passando, porquanto no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
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decretou a pandemia do novo coronavírus, denominado SARS–CoV-2, causador da doença 

denominada COVID-19. Um vírus desconhecido, altamente contagioso, que vem causando 

milhares de mortes. 

Vale ressaltar que a imposição de isolamento social pelas autoridades políticas e 

sanitárias como única medida de enfrentamento contra a propagação do Coronavírus, 

desencadeou uma recessão em todos os setores da economia nacional, crise essa sem 

precedentes e sem previsão de fim, tendo em vista que uma considerável parte de todos os 

segmentos do comércio ainda está fechada, e a outra funcionando com restrições. 

Destarte, as relações de consumo, de uma maneira geral, já começam a sofrer as 

consequências do déficit econômico, sobretudo no tocante ao cumprimento dos contratos de 

prestação continuada, pois, se de um lado, o contratante tem dificuldade em manter a 

adimplência, de outro, o contratado, sem alternativa, se vê obrigado, ainda que por medida 

judicial, a reduzir ou isentar, mesmo que por um período, as prestações. 

Nota-se que vêm ocorrendo mudanças na legislação para adequar a teoria da imprevisão, 

asseverada no artigo 317, CC/2002, aos casos concretos, como o Projeto de Lei nº 1.179 de abril 

de 2020, já aprovado pelo Senado Federal, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial E 

Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus, no 

qual prevê, em seu capítulo VI, a possibilidade de adequação de valor de aluguel para locatários 

residenciais. Nesse sentido: 

Art.10.Os locatários residenciais que sofrerem alteração econômico-financeira, 
decorrente de demissão, redução de carga horária ou diminuição de remuneração, 
poderão suspender, total ou parcialmente, o pagamento dos alugueres vencíveis a 
partir de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020. 

 

Importante observar que algumas negociações já estão sendo tratadas sem que seja 

necessária a interferência do poder judiciário, onde as partes conseguem negociar, seja 

prorrogando o cumprimento das obrigações, parcelando ou reduzindo seus valores. 

Todavia, existem casos em que as partes não entram em consenso e é preciso recorrer 

ao judiciário, como ocorreu na 32ª Vara Cível de Belo horizonte, onde o juiz deferiu, em parte, o 

pedido liminar impondo a suspensão de 50% do aluguel pago ao locador, durante o período de 

suspensão do funcionamento do centro de compras e determinou que após a reabertura, o 

locatário deverá quitar o valor que deixou de ser pago durante todo o período de fechamento. 

Ainda, há outro julgado no qual o Magistrado da terceira Unidade Jurisdicional do Juizado 

Especial de Belo Horizonte determinou a redução da mensalidade e uma instituição de ensino em 

vinte e cinco por cento do valor do contrato até o retorno das aulas presenciais. 

Contudo, o que se discute atualmente é como cumprir as obrigações cujos contratos 

continuados foram pactuados quando não havia pandemia e hoje o devedor tem que cumprí-las, 

como também, como adequar o valor das prestações diante do cenário econômico do momento, 

seja nos contratos de aluguel, ou nos de prestação de serviços educacionais. 
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METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa em relação à abordagem foi utilizado o hipotético-dedutivo, 

empregando o procedimento bibliográfico, onde foram usadas as técnicas de coleta de 

informações através da internet. A pesquisa busca elucidar as possibilidades de revisão contratual 

de obrigação continuada em diversos cenários para viabilizar essa prerrogativa do consumidor. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em relação à discussão sobre a redução do valor dos contratos, a problemática surge a 

partir do momento em que é necessário encontrar uma solução para que ocorra na prática uma 

flexibilização do contratado em aceitar uma negociação para equiparar a perda, que sempre recai 

sobre o contratante. 

O direito civil brasileiro acolheu princípios desenvolvidos pelo direito romano, quais sejam, 

da livre manifestação de vontade; da força obrigatória, pacta sunt servanda, e da relatividade dos 

efeitos. Todavia, a partir das duas grandes guerras mundiais as relações contratuais sofreram 

modificativas alterações, tendo em vista que, diante do cenário de guerra, surgiram grandes 

dificuldades para cumprir as obrigações. 

Foi a partir da necessidade de adequar o adimplemento diante das imprevisões que surgiu 

a cláusula rebus sic stantibus,ou teoria da imprevisão, cuja qual foi acolhida pelos doutrinadores 

de todo o mundo, tornando inexigível a obrigação caso ocorra um evento futuro, não previsível 

pelas pessoas no momento da relação contratual, mas que torna impossível seu cumprimento. 

A problemática consiste em encontrar uma solução para o cumprimento das obrigações, 

uma vez que é possível prorrogar as prestações nos contratos postergados no tempo, conforme 

preleciona o artigo 317 do Código Civil de 2002, sendo que na prática o consumidor dispõe de tal 

prerrogativa. 

Atualmente, o ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de adequar o valor 

real da prestação em casos imprevisíveis, mas o questionamento está em como fazê-lo sem que 

ambas as partes fiquem prejudicadas, já que de um lado está o contratante, que teve sua renda 

drasticamente reduzida ou a prestação dos serviços interrompida, e de outro, o contratado, que 

talvez tenha a sua única fonte de renda no contrato pactuado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme o que foi apresentado no presente trabalho, é possível observar a grave 

situação que vem sendo enfrentada pela população brasileira devido à pandemia, que interfere 

também no ramo do direito dentro dos contatos de obrigação continuada. A aplicação da teoria da 

imprevisão possibilita a revisão ou rescisão dos contratos, caso observadas as condições legais 
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que as admitem, sendo tal teoria criada com o intuito de evitar onerosidades excessivas evitando 

situações de injustiça. 

Sendo assim, é notório que o Poder Executivo em suas diversas esferas e atuações vem 

tentando minimizar os efeitos da pandemia no país com uma serie de medidas.Como foi visto, o 

Legislativo também tem sido eficaz, onde há projetos de lei em trâmite, visando a alterar ou 

flexibilizar disposições legais com o intuito de mitigar os efeitos dessa atual situação. 

Por todo o exposto, observa-se que, embora o consumidor tenha a prerrogativa da revisão 

contratual ou da resolução quando em casos de imprevisão ocorrer a desproporção entre o valor 

da prestação e o momento da sua execução ou a onerosidade excessiva, na prática, para que tal 

direito seja assegurado, é necessária a intervenção do poder judiciário, que analisará o caso 

concreto. 
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CAPÍTULO 39 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS NAS RELAÇÕES DE 
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RESUMO: O objeto desta pesquisa é a limitação da quantidade de venda de produtos aos 
consumidores durante o período de isolamento social, decorrente da pandemia da COVID-19. O 
objetivo geral é verificar a legalidade do ato de limitar a quantidade de venda de produtos, e como 
objetivos específicos: a) identificar as legislações pertinentes ao tema e determinar se essa 
limitação do consumo causam prejuízo ao consumidor. Para atender às propostas utilizou-se a 
pesquisa bibliográfica, fundamentando-se teoricamente da Constituição Federal de 1988, do 
Código Civil Brasileiro e do Código de Defesa do Consumidor. A partir do desenvolvimento da 
metodologia da pesquisa e do alcance dos objetivos definidos, constatou-se que a legislação não 
permite a limitação da quantidade de produtos a serem vendidos ao consumidor. Entretanto, 
poderá haver exceções em virtude de acontecimentos que provoquem grandes alterações 
socioeconômicas e exigem a adoção de novas posturas, cabendo aos órgãos competentes a 
devida fiscalização. 
Palavras-chave: Consumidor. Limitação. Produtos. Proprietário. 

 

ABSTRACT: The object of this research is to limit the amount of products sold to consumers 
during the period of social isolation, resulting from the COVID-19 pandemic. The general objective 
is to verify the legality of the act of limiting the amount of sale of products, and as specific 
objectives: a) to identify the pertinent legislation to the theme and to determine if this limitation of 
consumption causes harm to the consumer. To meet the proposals, bibliographic research was 
used, theoretically based on the Federal Constitution of 1988, the Brazilian Civil Code and the 
Consumer Protection Code. From the development of the research methodology and the 
achievement of the defined objectives, it was found that the legislation does not allow the limitation 
of the quantity of products to be sold to the consumer. However, there may be exceptions due to 
events that cause major socioeconomic changes and require the adoption of new attitudes, with 
the appropriate bodies responsible for the due inspection. 
Keywords: Consumer. Limitation. Products. Owner. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O mundo tem vivenciado um caos generalizado em decorrência de uma doença 

transmitida por um vírus (o CORONAVÌRUS), que teve início no segundo semestre de 2019, em 
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Wuhan-China se espalhou por todos os continentes.Devido ao seu alto poder de contágio, 

restrições por parte do poder executivo foram implementadas na expectativa da diminuição do 

contágio e redução dos impactos nas áreas sociais e econômicas - que são diretamente afetadas 

em cenários como este. 

Uma das alternativas adotadas para conter o avanço dos casos de pessoas contaminadas 

pela doença foi a implementação do isolamento social, que provocou na população o medo do 

desabastecimento de produtos, induzindo à compra descontrolada. 

Como consequência desse comportamento social, os proprietários de estabelecimentos 

de bens de consumo, como supermercados e farmácias, passaram a determinar a quantidade de 

produtos que seriam vendidos para cada cliente.Tal ação suscita o questionamento sobre a 

existência de respaldo jurídico que garanta a sua legitimidade? 

Partindo da situação observada, esta pesquisa trabalhou com a hipótese de que a 

limitação do consumo se configura abuso de poder por parte do comerciante e provoca a 

supervalorização do preço final do produto, prejudicando o cliente. 

Fundamentado nessa questão, este trabalho tem como objetivo geral verificar a legalidade 

do ato de limitar a quantidade de venda de produtos aos consumidores. Para atender a tal 

proposta, delimitaram-se como objetivos específicos identificar as legislações que se referem à 

defesa do direito do consumidor, no que tange ao objeto de estudo; e determinar se essa limitação 

do consumo causa prejuízos ao consumidor. 

Será utilizado como referência o produto "álcool em gel", que teve a sua procura elevada 

consideravelmente - em decorrência da pandemia e da intensificação dos hábitos de higiene - e 

por isso foi um dos principais itens a terem a sua quantidade de venda limitadas por cliente nos 

estabelecimentos. 

 
METODOLOGIA 

 

A pesquisa terá um caráter exploratório e a análise do tema em tela, se baseia em 

pesquisas bibliográficas. 

A escolha desta metodologia de trabalho se dá, em um momento onde é adequada a 

verificação dos dados por meios digitais, tendo em vista que a pesquisa em campo se torna 

inapropriada no momento, em concordância com a orientação pela opção do isolamento social. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, proíbe a limitação da 

quantidade de produtos a serem adquiridos no ato da compra, tratando essa conduta como prática 

abusiva. Porém, esse artigo também traz uma exceção à regra, apontando que, mediante a 

percepção de uma justa causa, a limitação de produtos poderá ser adotada. 

A lei consumerista não define o que seria exatamente essa "justa causa". Sem um 

conceito jurídico, essa limitação exige uma análise de todo um contexto fático, dentro de critérios 
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de razoabilidade para que a norma seja invocada.Essa interpretação suscitou a Nota Técnica 

CNDD-FC nº 01/2020, do Comitê de Defesa dos Direitos Fundamentais do Consumidor. 

O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, inciso III, revela a questão 

da proteção do consumidor por meio do princípio da boa fé, em concomitância ao caput do artigo 

4º, que transcreve sobre as necessidades dos consumidores, remetendo ao princípio da dimensão 

coletiva que trata com prioridade o direito coletivo sobre o direito individual. 

O Código Civil no artigo 187 aduz a respeito do ato ilícito voltado para o fim econômico ou 

social, boa fé e bons costumes.Por isso, deve-se reavaliar a quantidade de produto em que 

somente um consumidor possa adquirir. Ou seja, é essencial que o fornecedor avalie as 

condições da boa fé implícita naquela aquisição. 

Reforçando a locução do artigo 187 do código civil, a V Jornada do Direito Civil, relaciona 

este artigo ao princípio da sociabilidade ou socialidade, onde os valores da coletividade prevalece 

sobre os valores do indivíduo, em caso de algum conflito entre eles, levando sempre em 

consideração ao princípio da eticidade, que é onde coaduna a boa fé e justiça em todas as 

relações civis. 

Destarte, para reforçar o ideia antagônica do individual em face da coletivo, a Constituição 

Federal, decanta em seu artigo 3º os objetivos fundamentais da Republica do Brasil, que no inciso 

I traduz o pensamento central que é: "construir uma sociedade livre, justa e solidária.", 

solidariedade esta, que pode ser traduzida em benefício multo e cooperado entres as partes 

componentes deste sistema, onde reforça o pensamento de prevalecer o coletivo sobre o 

individual, exemplo de uma limitação de quantidade de produtos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisados os fatos, é possível abstrair que, embora a legislação proibida a prática de 

limitar a quantidade de produtos para o cliente, é perfeitamente possível que essa postura 

encontre respaldo na lei em virtude das exceções provocadas por calamidades, como a pandemia 

da COVID-19, porém, é dever do PROCON da cidade fiscalizar o aumento abusivo dos preços 

dos produtos, para não causar prejuízo para o consumidor. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo demonstrar através de pesquisa bibliográfica 
realizada as diferentes posições doutrinarias quanto a impossibilidade ou possibilidade do corte 
dos serviços essenciais em razão do não pagamento do fornecimento. 
Palavras-Chave: direito consumidor; serviços essenciais; não pagamento; suspensão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal a abordagem do tema em relação a 

impossibilidade do corte de serviços essenciais e principalmente durante o período de pandemia. 

Levando em consideração a importância da prestação do serviço essencial e de forma 

continua ainda que o contribuinte não tenha adimplido com os seus compromissos. 

Sendo um assunto bem complexo, onde entram em conflito direto a moral e o equilíbrio 

econômico, surgem diversos pensamentos de doutrinadores que optam por diferentes formas de 

pensar e lidar com tal assunto. 

Assim buscamos em nosso trabalho evidenciar e explicar o que cada um deles pensam e 

fundamentam tais pensamentos e entendimento da legislação. 

 
METODOLOGIA 

 

Em nosso trabalho foi abordado através da pesquisa bibliográfica como tipo de estudo. 

Considerando a complexidade do tema sendo abordado principalmente as divergências entre as 

correntes doutrinarias. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Serviço essencial caracteriza-se como aqueles serviços onde o tomador tem total 

necessidade do uso continuo deste serviço em seu cotidiano, a palavra essencial por si só já leva 

o entendimento da tamanha importância que sua prestação em plenitude é importante. 

Os principais serviços essenciais são aqueles que são utilizados todos os dias, onde é 

impossível imaginar a presença da vida humana sem a existência deles, como, o fornecimento de 

água e o tratamento de esgoto, bem como o fornecimento de energia, distribuição de remédios, 

distribuição de alimentos, prestação da segurança pública, entre outros serviços, assim 

observamos que é impensável na manutenção de uma vida digna sem a prestação destes. 

Segundo entendimento de Rizzato Nunes, vejamos: 

Ora, vê-se aí a inteligência da lei. Não é possível garantir segurança, vida 
sadia, num meio ambiente equilibrado, tudo a respeitar a dignidade humana, 
se os serviços públicos essenciais urgentes não forem contínuos Rizzato 
Nunes (P.108, 2018). 

 

Conforme observado por Rizzato Nunes, a manutenção do funcionamento do serviço 

essencial continuo é imprescindível para que se possa respeitar a dignidade humana, sendo que 

sua interrupção traria graves danos para ordem pública. 

Por muito tempo vários doutrinadores se posicionavam pela impossibilidade da 

interrupção em serviços essenciais ainda que seus tomadores se encontrassem como 

inadimplentes, muitas vezes baseando-se nos artigos 22 e 42 do CDC, sendo tais artigos trazerem 

em sua redação a obrigação do fornecimento contínuo dos serviços tipificado no Art. 22 do CDC 

bem como o impedimento da cobrança através de ato que gerasse constrangimento para o 

devedor. 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 
essenciais, contínuos. 
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto 
a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 

 

Afirmavam ainda que o corte dos serviços essências iria diretamente em sentido contrario 

o da dignidade da pessoa humana e que o seu corte seria um uso abusivo da autotutela. 

Com o passar dos anos e a promulgação da lei 8987/95, surgiram novos pensamentos 

doutrinários em relação a matéria uma vez que em sua redação mais precisamente no art. 6º, § 

3º, IItraria segundo entendimento de muitos a legitimação da interrupção do fornecimento dos 

serviços públicos. 

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta 
Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção 
em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 
II - Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 
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Em contrapartida, muitos doutrinadores julgam tal lei como inconstitucional. 

Em meio a todo caos em que assola o mundo devido a pandemia, muitas questões vêm 

sendo levantadas em relação as mudanças necessárias para que se possam minimizar os 

prejuízos em meio toda essa crise. 

Como já se era esperado, uma grande crise na proporção que se encontra o país, 

afetando diversos setores, e com a economia não seria diferente, onde a necessidade do 

fechamento do comercio e de empresas que movimentam o capital do estado se faz 

imprescindível, tendo os governantes que sacrificarem a economia para que se possa garantir a 

saúde. 

Com isso, muitos trabalhadores perderam seus empregos, ficando parcialmente ou até 

totalmente sem receber seus salários, com isso deixando também de adimplir quanto aos seus 

compromissos em relação ao pagamento dos serviços essenciais. 

Diante de tal situação surgem alguns questionamentos, como, em meio toda essa crise 

seria moral por parte dos prestadores de serviços interromperem a prestação destes em razão da 

ausência de pagamento? 

Mediante estes e outros questionamentos é que os legisladores vêm incansavelmente 

buscando formas para que seja suprido tal déficit e resolvido o empasse entre interromper ou não 

o serviço devido à ausência de pagamento. 

Uma vez que estão diretamente em conflito dos pensamentos em que aqueles que 

defendem a suspensão por ausência de pagamento, levando em consideração o poder do direito 

de credito onde que para que o consumidor receba o serviço é necessário o pagamento, não 

sendo possível este também poderá interromper a prestação. 

Por outro lado, aqueles que defendem a não interrupção do serviço fundamentam 

acertadamente na garantia constitucional onde o cidadão tem direito a uma vida digna, sendo que 

o corte dos serviços essenciais gerariam outros problemas sociais. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Contudo, sabemos que o país atravessa uma grande epidemia, uma das maiores já 

registradas, mas cabe ao legislador optar pela melhor forma e momento para se realizar a 

cobrança uma vez que uma decisão não acertada poderá desencadear outros problemas. 

Ficou claro que é impossível a manutenção da vida sem a prestação dos serviços 

essências diários e efetivos e que a sua ausência poderia gerar outros problemas como um caos 

na saúde pulica. 
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RESUMO: A COVID-1920, doença originada na China e que rapidamente tomou proporções 
alarmantes, fez com que diversos países fechassem suas fronteiras e acatassem medidas 
preventivas da Organização Mundial da Saúde na tentativa de evitar um crescimento exponencial 
do número de vítimas. Mesmo diante desta crise e de orientações para a população evitar de fazer 
viagens, os consumidores ainda enfrentam dificuldades em cancelar ou alterar suas passagens 
aéreas e pacotes turísticos. Neste contexto, o presente trabalho objetiva analisar as legislações 
pré-existentes e as instituídas para regular esse momento de pandemia.Quais os procedimentos 
estão sendo adotados pelas empresas aéreas e agências de viagens para assegurar os direitos 
dos passageiros no enfrentamento da COVID-19? 
Palavras-chave: COVID-19. Direito do Consumidor. Passagens aéreas. Pacotes turísticos. 

 
ABSTRACT: COVID-19, a disease that originated in China and that quickly took on alarming 
proportions, caused several countries to close their borders and take preventive measures from the 
World Health Organization in an attempt to prevent an exponential growth in the number of victims. 
Even in the face of this crisis and guidelines for the population to avoid traveling, consumers still 
face difficulties in canceling or changing their airline tickets and tour packages. In this context, the 
present study aims to analyze the pre-existing laws and those instituted to regulate this pandemic 
moment. What procedures are being adopted by airlines and travel agencies to ensure the rights of 
passengers when facing COVID-19? 
Keywords: COVID-19. Consumer Law. Airline tickets. Tourist packages. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho contempla como tema, os direitos dos consumidores, com fulcro nos 

aspectos gerais e jurídicos diante dos impactos da COVID-19 em relação aos cancelamentos de 

passagens aéreas e pacotes turísticos. 
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Nós abordaremos as questões envolvendo os consumidores que, diante do cenário 

mundial, desejam ter seus direitos garantidos, pois compraram passagens aéreas ou pacotes 

turísticos, em data anterior ao surgimento da pandemia 

Nesse contexto, a questão problema que orienta a elaboração do presente resumo é: o 

consumidor que optar pelo cancelamento, adiamento ou devolução dos valores pagos da compra 

de passagens aéreas ou pacotes turísticos estão tendo seus direitos respeitados? 

Sendo assim, o objetivo geral do resumo é analisar se os direitos dos consumidores estão 

sendo respeitados e as formas como as empresas estão agindo diante das repercussões 

causadas pela COVID-19. Especificamente, pretende-se identificar as leis e regulamentos atuais e 

pretéritos quanto às políticas de devolução, reembolso, reagendamento ou cancelamento de 

passagens aéreas e pacotes turísticos. 

A importância do tema se justifica pelo momento crítico que o mundo está vivendo e a 

necessidade de, mesmo diante disso, os direitos e deveres dos cidadãos serem seguidos e, de 

certa forma, reinventados. 

 
METODOLOGIA 

 

O resumo pode ser classificado quanto aos métodos de abordagem como dedutivo, 

quanto aos seus objetos como sendo descritivo e explicativo, e utilizará de fonte secundária, por 

meio de pesquisa legislativa e conteúdos de artigos científicos e da imprensa. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente a 

pandemia da COVID-19 (Leite, Bruna Duarte apud Globo), assim, diante da preocupação em torno 

do perigo de contágio viu-se a necessidade de que fossem tomadas medidas sanitárias urgentes. 

Devido à pandemia houve o fechamento de fronteiras de forma que fosse impedido o livre 

trânsito de pessoas entre países e entre estados de um mesmo país; logo, é constatável que tal 

situação trouxe transtornos e dificuldades ao ramo do turismo e do transporte aéreo. 

Tendo em vista à necessidade de evitar aglomerações, a paralisação dos deslocamentos 

gerou a necessidade de se cancelarem voos e, conseguinte, os pacotes turísticos já marcados em 

algumas situações até o final de junho e em outras, os marcados até o fim de 2020. 

Para resguardar os consumidores não se sentissem prejudicados ou lesados, durante as 

tentativas de remarcação ou cancelamento dos serviços, o governo e a ANAC (Agência Nacional 

de Aviação Civil) pensaram em formas de regularem as relações de consumo entre aqueles e as 

empresas responsáveis. 

Com a edição do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), houve a inovação 

as relações de consumo, dando ênfase a proteção do consumidor e a sua vulnerabilidade nas 

relações consumeristas, conforme art.4º do CDC. 
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No que se refere aos seus direitos quando o assunto é passagem, o art. 740 do CC cita 

alguns direitos e deveres das partes que integram a relação, como: a desistência, rescisão do 

contrato, restituição de valores que foram pagos e fixa o percentual que pode ser cobrado a título 

de multa. O código do consumidor, em termos gerais, impôs regras em nas relações de consumo 

para evitar atos arbítrios e abusos aos consumidores, como se pode notar no inciso IV do seu art. 

6º, inciso V do seu art. 39 e no art. 51 inciso lV, que vedam cláusulas abusivas, assim como, a 

exigência de vantagens exorbitantes. 

Em 2016, a ANAC editou a Resolução Nº 400, estabelecendo condições gerais a serem 

aplicadas aos transportes aéreos: regular doméstico ou internacional. Em tempos normais, estas 

solicitações poderiam ser muito onerosas para o consumidor, pois, a depender do tipo de contrato 

firmado, e a data do pedido de alteração, o valor da multa poderia atingir valores bem elevados. 

Mas, nesse momento, as empresas estão flexibilizando as regras para tais solicitações. 

Para Bolzan (2019), observando o disposto no inciso I do art. 6º do CDC, este assegura a 

proteção da vida, saúde e a segurança do consumidor contra os riscos provocados por práticas no 

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos/nocivos, assim, com o surgimento da 

pandemia, foi necessário a criação de outras normas para complementá-la, ponderando os 

direitos do consumidor e evitando o colapso das companhias aéreas e empresas de turismo, logo, 

o governo editou a MP n° 925, MP n° 948 e um termo de ajustamento de conduta assinado em 20 

de março de 2020 (TAC) entre MPF, a Senacon e a ABEAR. 

Dessa forma, colocou-se em foco os direitos básicos do consumidor, como: o direito de 

exigir a quantidade e qualidade pactuadas; proteção ao conteúdo dos contrato; à liberdade de 

escolha, podendo fazer a opção que melhor lhe atenda; reclamar no judiciário pelo 

descumprimento ou cumprimento parcial; requerer indenização por danos e prejuízos sofridos; 

direito de não se submeter a cláusulas abusivas, dentre outros. 

Com as alterações, ficou estabelecido que as passagens adquiridas para voos entre os 

dias 01 de março a 30 de junho de 2020 poderiam ser remarcadas sem nenhum custo adicional, 

uma única vez, e desde que não ocorra alteração quanto à origem ou destino. 

Serão aplicadas as mesmas regras para passagens compradas para voos no período de 

baixa temporada se forem remarcadas para a mesma época, mas caso o consumidor deseje 

alterá-las para o período considerado de alta temporada, haverá cobrança da diferença tarifaria. 

As passagens que foram adquiridas para alta temporada, poderão ser remarcadas para qualquer  

época, devendo apenas respeitar a validade do contrato, não incidindo qualquer tarifa adicional 

para a remarcação, havendo cobrança de tarifas apenas se houver mudança no destino. 

Quanto ao cancelamento, às passagens que foram compradas para voos entre 1º de 

março e 30 de junho de 2020, poderão ser canceladas, sem tarifas adicionais, ficando o valor que 

já foi desembolsado pelo passageiro como crédito, que terá validade de um ano, e será contado a 

partir da data em que seria realizada a viagem. Caso o consumidor solicite reembolso, as 

companhias aéreas terão 12 meses para fazer a devolução dos valores, iniciando a contagem do 

prazo a partir da solicitação, neste caso serão aplicadas multas e taxas contratuais, que serão 
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descontados no valor que já foi desembolsando, devolvendo, assim, apenas o restante, não 

sofrendo correção monetária ou incidência multas. 

Além das alterações já mencionadas, ficou estabelecido que as empresas deveriam 

oferecer meios de atendimento alternativos e de fácil acesso para sanar dúvidas e reclamações. 

Algumas companhias aéreas já acataram estas medidas, disponibilizando em seu site canais de 

atendimento ao consumidor, mostrando as novas políticas de remarcação, cancelamento, 

reembolso e de como fazê-las. 

Assim, a partir do TAC assinado por representantes de algumas empresas aéreas, como: 

Latam, Gol, Azul e Passaredo, TAM e MAP Transportes aéreos, estas mudanças são válidas tanto 

para passagens nacionais com internacionais. 

No que se refere a medidas adotadas para pacotes turísticos, ficou estabelecido no art. 2º 

da MP nº 948, que se o prestador for capaz de oferecer outras alternativas ao credor, estará 

desobrigado de fazer o reembolso de imediato, e o credor para ter direito as opções oferecidas 

sem pagar multa, taxas ou outros encargos, deverá solicitar dentro de 90 dias contados da data 

em a MP vigorou. 

Dentre as alternativas oferecidas, está a remarcação, que será feita sem custos 

adicionais, se respeitado os valores do contrato original e usados dentro de 12 meses contados do 

fim da calamidade; poderá disponibilizar, também, créditos para serem usados em outros serviços 

que a empresa ofereça, devendo respeitar o mesmo prazo estabelecido para a remarcação, 

poderão as partes fazer acordos não mencionados na MP, caso seja de interesse de ambos. 

Se a empresa não puder oferecer estas opções, deverá fazer a devolução dos valores já 

desembolsados pelo consumidor, no prazo de 12 meses contados data do término da calamidade, 

valores que serão atualizados monetariamente. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que, a pandemia trouxe grandes impactos para os setores de transporte aéreo 

e turismo, devido ao fechamento das fronteiras de alguns países e do receio da população em 

colocar suas vidas e de seus familiares em risco. O que, ocasionou o cancelamento dos serviços 

já adquiridos. 

Diante dessa situação e da dificuldade de alguns passageiros em terem seus direitos de 

consumidores assegurados, foi necessário a instituição da MP nº 925/2020, para que junto o TAC 

2/2020, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução nº 400/2016, pudessem 

regular os fatos acerca dos pedidos de cancelamentos, alterações, como também no que se refere 

ao requerimento de reembolso das passagens aéreas. É notável que todas as medidas e 

legislações visaram resguardar os direitos dos consumidores, buscando priorizar seus interesses 

e de uma maneira a evitar também a falência das empresas aéreas e agências de viagens. 
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CAPÍTULO 42 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS NAS RELAÇÕES DE 

CONSUMO E SEUS REFLEXOS PARA OS CONSUMIDORES: AUMENTO ABUSIVO DE 

PREÇOS E SERVIÇOS 
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RESUMO: Nossa pesquisa tem como campo analisar qual o papel dos órgãos de proteção ao 
consumidor em tempos de pandemia. Com o olhar atento sobre os aumentos abusivos nos preços 
de serviços essenciais nesse período, visto que esse aumento é claramente um abuso frente o 
consumidor. Uma vez caracterizado esse abuso, é dever dos órgãos de defesa do consumidor 
como o PROCON (Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor) e SENACON 
(Secretaria Nacional do Consumidor) fazerem o controle dos preços abusivos que foram 
empregados pelos comerciantes frente à população. Assim, gostaríamos de aprofundar na 
maneira como os órgãos que protegem os consumidores podem evitar que esses abusos 
aconteçam e que se repitam? Qual o procedimento adotado após detectarem abusos para com os 
consumidores? Será que os órgãos de proteção aos consumidores podem aplicar multas pelo 
descumprimento das novas ordens, em tempos de pandemia? 
Palavras-Chave: Aumento dos preços. Economia. PROCON, Abuso de direito. 

 
ABSTRACT: Our research aims to analyze the role of consumer protection agencies in times of 
pandemic. With a watchful eye on the abusive increases in the prices of essential services in this 
period, since this increase is clearly an abuse against the consumer. Once this abuse is 
characterized, it is the duty of consumer protection agencies such as PROCON (State Program for 
Consumer Protection and Defense) and SENACON (National Consumer Secretariat) to control the 
abusive prices that have been used by traders towards the population. So, we would like to delve 
into how the bodies that protect consumers can prevent these abuses from happening and from 
recurring? What is the procedure adopted after detecting abuse towards consumers? Can 
consumer protection agencies impose fines for noncompliance with new orders in times of 
pandemic? 
KEY WORDS: Increase the prices. Economy. PROCON. Abuse of rights 

 
INTRODUÇÃO 

 

Em meio a pandemia do covid-19, existe muitos problemas e dificuldades que devem ser 

enfrentados, um deles é o aumento abusivo de preços e serviços que estão prejudicando os 

trabalhadores uma vez que os mesmos então sem trabalhar por causa da quarentena, o que traz 

mais prejuízo, muitos consumidores reclamaram sobre esse aumento dos produtos mais 
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consumidos pelo combate a COVID-19, embora seja possível o aumento como expressão da livre 

iniciativa o SENACON veda esse aumento sem uma justa causa, o aumento de forma abusiva em 

tempos de grandes eventos é considerado crime contra a economia popular e está no artigo 3º da 

lei 1521/51, esse problema poderá diminuir com denúncias feitas e diminuição de consumo. 

Falaremos sobre os órgãos que protegem o consumidor, e quais produtos foram mais afetados e 

as porcentagens dos aumentos dos preços, e as providencias que devem tomar. 

 
METODOLOGIA 

 
 

Como técnica de pesquisa, utilizou-se a pesquisa documental, por meio de jornais de 

circulação nacional e local como fontes de notícias para agrupamento de dados dessa pesquisa. 

(As fontes serão disponibilizadas forma de link nas referências deste trabalho.) 

 
EXPOSIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Sobre o aumento abusivo de preços e serviços, é importante salientar que há fatores 

macroeconômicos envolvidos, como a desvalorização do real e a diminuição da carga horária da 

força de trabalho em todo o mundo, que contribuem para o encarecimento de produtos e que não 

estão ligados a abuso. Esses fatos podem influenciar a criação de novos métodos para estimular o 

mercado, pois tudo isso, junto com as novas regras de distanciamento social, tiveram um grande 

impacto negativo nas relações econômicas. 

Logo, torna-se compreensivo uma inflação nos preços, principalmente em produtos de 

primeira necessidade. O problema que temos enfrentado é o abuso nesse aumento, que vem 

ocorrendo de forma ilegal. 

Temos como objetivo a análise dos impactos que estão sendo causados devido a 

pandemia de CORONAVIRUS (COVID – 19), E mais especificamente analisar o comportamento 

dos vendedores e o dos consumidores durante à pandemia, observando o abuso de preços de 

produtos e a reação dos consumidores quando expostos a tais preços. Serão analisados com 

mais ênfase, mas não exclusivamente, os produtos que estão diretamente ligados à pandemia, 

como máscaras e álcool em gel. 

Foram utilizados jornais de circulação nacional e local como fontes de notícias para 

agrupamento de dados dessa pesquisa 

A prática do aumento de preços de forma abusiva, em tempos de grandes eventos que 

fogem ao controle da sociedade, cai sobre o art. 3º da Lei 1.521/51, sendo considerada tal prática 

Crime Contra a Economia Popular. Em tempos de pandemia os principais agentes usados na 

prevenção de tais patologias são os principais alvos disso. Hoje temos como factuais os aumentos 

de itens como álcool em gel e máscaras hospitalares. De acordo com o Ministério Público, 

aumento superior a 20% já se caracteriza como crime. Dos itens descritos acima, foram 
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identificados aumentos de até 300% no preço do álcool em gel no Distrito Federal e até 570% no 

pacote de máscaras na região metropolitana de São Paulo. 

Cabe ao Ministério Público e ao PROCON a fiscalização e a punição dos agentes 

infratores, e estes, tem por meio de seus poderes o feito, desde a pequenos municípios à grandes 

metrópoles. Porém muitas vezes o agente infrator, em sua ignorância repassa a seus clientes um 

aumento em porcentagem que já foi passado a ele, por um elo anterior na corrente das relações 

econômicas. O Ministério Público em seu poder investigativo junto à Polícia Civil fará o 

rastreamento dos envolvidos na cadeia a fim de averiguar a veracidade dos fatos alegados pelo 

último elo. 

A própria população ao ver um aumento tão ilógico e demasiado em tempos de tão 

grande necessidade de tais itens, passa a reportar tais delitos mais frequentemente, o que 

culmina no grande pico de denúncias feitas ao PROCON nestes tempos, estas que chegaram a 

até 450% comparados ao mesmo período do ano passado. 

Buscando minimizar os danos ao consumidor e facilitar a aplicação da fiscalização sobre 

os preços dos itens essenciais ao combate e prevenção da COVID-19, a OAB oficialmente 

recomendou ao Governo Federal o congelamento dos preços de tais itens. Embora não houve 

ainda uma resposta oficial vinda do Governo Federal, alguns Estados acataram tal sugestão a fim 

de manter o bem-estar social. 

No DF, uma grande variedade de outros produtos tivera um aumento abusivo de preço, 

como sabão em pó (338,67%); papel higiênico (170,78%); arroz (120%); água sanitária (213,83%) 

etc. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em virtude dos fatos mencionados verificamos que, o aumento abusivo de preços tem 

sido um alarmante problema a ser enfrentando em tempos de pandemia não somente pelos 

consumidores como também dos órgãos de defesa do consumido, tais como PROCON e 

SENACON, estes por sua vez usando do seu poder de proteção e regulamentação para evitar e 

combater esses problemas seja por fixação de teto de preços a imposição de multa para controlar 

a exploração frente aos consumidores e outrora quando não restar suficiente podendo denunciar 

junto ao Ministério Publico para maiores medidas visando sempre a proteção da população em 

geral que é o dever e finalidade destes órgãos. 

Um exemplo de grande importância é que o Ministério Publico de Minas Gerais criaram 

uma força-tarefa para o combate de preços abusivos em tempos de pandemia, principalmente em 

EPI’s (Equipamento de Proteção Individual), a força-tarefa tem como intuito instituir medidas 

administrativas para conter essa pratica, podendo ser desde multa a interdição do 

estabelecimento comercial e os responsáveis ainda estariam sujeitos a prisão de até dez anos de 

reclusão. As denuncias podem ser oferecidas pelo site do Ministério Publico. 
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CAPÍTULO 43 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS NAS RELAÇÕES DE 

CONSUMO E SEUS REFLEXOS PARA OS CONSUMIDORES:REVISÃO CONTRATUAL E A 

TEORIA DA IMPREVISÃO NOS CONTRATOS DE OBRIGAÇÃO CONTINUADA 
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RESUMO: Com a pandemia causada pelo Corona Vírus (Covid-19), as relações de consumo em 

todos os lugares do mundo foram afetadas devido à quarentena. Tanto consumidores quanto 

fornecedores sofrem os impactos desta pandemia e resta a dúvida de qual seria a melhor solução 

para as partes. Assim, dá-se este estudo onde disserta-se à respeito destes efeitos nos contratos 

de obrigação continuada, com o objetivo geral de compreender a revisão contratual por fator 

superveniente, bem como propor soluções para o impacto da pandemia nestes contratos, 

compreender os efeitos jurídicos da adoção das teorias da imprevisão e da base objetiva do 

negócio jurídico e identificar as fontes legais e jurisprudenciais no âmbito da revisão dos contratos 

consumeristas, com a intenção de auxiliar os acadêmicos do curso de Direito e até mesmo os 

docentes no acesso à informações que favoreçam no conhecimento e aprendizagem. 

Palavras-Chave: Contrato. Imprevisão. Obrigação continuada. Pandemia. Revisão; 

 
ABSTRACT: With the pandemic caused by the Corona Virus (Covid-19), consumer relations 

everywhere in the world were affected due to quarantine. Both consumers and suppliers suffer 

from the impacts of this pandemic and the question remains as to which would be the best solution 

for the parties. Thus, this study takes place where it discusses these effects on contracts of 

continuous obligation, with the general objective of understanding the contractual review by 

supervening factor, as well as proposing solutions for the impact of the pandemic on these 

contracts, understanding the legal effects the adoption of theories of unpredictability and the 

objective basis of the legal business and to identify the legal and jurisprudential sources within the 

scope of the review of consumer contracts, with the intention of assisting law students and even 

teachers in accessing information that favors knowledge and learning. 

Keywords: Contract. Unforeseen. Pandemic. Obligation continued.Review. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as pessoas de todo o mundo vivem um momento em comum: o isolamento 

social. Comércios fechados, pessoas sem trabalhar, shopping centers não funcionam, enfim, tudo 

para evitar que o novo Corona Vírus (Covid19) se espalhe e cause mais danos que já causou. 

Esta imprevista situação impactou todos os setores mundiais, principalmente no que tange 

às relações de consumo, as quais são objeto do presente estudo. Baseando-se em Tartuce 

(2018), delimitaremos a respeito dos efeitos da pandemia nos contratos de obrigação continuada, 

objetivando de modo geral compreender a revisão contratual por fator superveniente, conforme o 

Código de Defesa do Consumidor, e de modo específico propor soluções para o impacto da 

pandemia nos contratos de obrigação continuada, compreender os efeitos jurídicos da adoção das 

teorias da imprevisão e da base objetiva do negócio jurídico na esfera consumerista, além de 

identificar as fontes legais e jurisprudenciais no âmbito da revisão dos contratos consumeristas. 

Nos dizeres de Amanda Emerich (2020, p. 1), contrato de obrigação ou execução 

continuada, também conhecido como trato sucessivo, é o que “[…] se protrai no tempo, 

caracterizando-se pela prática ou abstenção de atos reiterados, solvendo-se num espaço mais ou 

menos longo de tempo [...]”. É o que ocorre nas prestações de serviços ou compra e venda a 

prazo, por exemplo. 

Diante da atual situação, tanto consumidores quanto fornecedores foram prejudicados. 

Estes deixam de vender porque aqueles não estão trabalhando e, consequentemente, não 

possuem capital para comprar/investir. Entretanto quando levamos à menção a vontade de ambas 

as partes, há grande conflito, visto que cada um quer extrair o proveito para si. Sendo assim, qual 

seria a opção mais favorável para ambas as partes da relação de consumo, para que nem um e 

nem outro fique prejudicado mediante a atual situação? 

Conforme Gonçalves (2015), a legislação brasileira defende duas teorias relativas a este 

assunto. A primeira delas seria a teoria da imprevisão, consagrada no art. 478 do Código Civil, 

aduz: 

Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das 
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a 
outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o 
devedor pedir a resolução do contrato (BRASIL, 2020a, p. 221). 

 

De acordo com esta teoria, quando houver onerosidade excessiva (ou seja, quando algum 

fato exterior e alheio à vontade das partes desequilibrar a relação jurídica, causando perda ou 

ganho em excesso para uma das partes), o contrato será passível de resolução. 

Outra, é a teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico, que se encontra no 

art. 6°, V ,do Código de Defesa do Consumidor, que traz a seguinte redação: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

V - A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 

tornem excessivamente onerosas (BRASIL, 2020b, p. 798). 
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Diferente daquela, esta é uma teoria objetiva e dispensa a imprevisibilidade e o caráter 

extraordinário dos fatos supervenientes, exigindo apenas um fato superveniente que rompa a base 

objetiva. Um exemplo que podemos citar é justamente o momento atual, no qual o mundo se vê 

tomado por uma pandemia que, além de exigir esforços contínuos e onerosos por parte das 

nações, ataca comerciantes e toda uma cadeia de trabalhadores, uma vez que, para vencer o 

vírus, faz-se necessário evitar quaisquer aglomerações e ficar em isolamento social, medidas que 

poderão resultar em recessão econômica. 

Com isso, aqueles que dependem da circulação de pessoas, como as indústrias, o 

comércio, entre outros, enfrentam momentos difíceis com a queda abrupta do consumo e a 

desestabilização do sistema financeiro, o que torna, em muitos casos, alguns contratos 

excessivamente onerosos para o consumidor, que enfrentará dificuldades pela falta de renda. 

Sendo assim, conforme artigo supracitado, as partes têm o direito à revisão contratual, podendo 

entrar em comum acordo, para renegociar as cláusulas e os prazos para pagamento, abaixar o 

valor das prestações, suspender o pagamento/serviço por determinado tempo (opção que 

provavelmente seria a mais viável), dentre outras possibilidades. 

Portanto, ficando impraticável determinada cláusula do contrato, seja por se tornar 

desproporcional ou excessivamente onerosa, poderá o consumidor exigir sua modificação - teoria 

do rompimento da base objetiva do negócio jurídico - ou sua resolução - teoria da imprevisão. É o 

que se pode extrair do art. 6°, V do CDC e arts. 478 a 480 do CC, respectivamente. Ademais, de 

acordo com a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor (2020), a aplicação de multas no 

caso de resolução contratual seráconsiderada prática abusiva. 

Outras opções que podem servir de solução para as partes seriam o adiamento da 

prestação de serviços prevista no contrato ou a solicitação de reembolso da quantidade do serviço 

ainda não prestado, conforme a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor (2020). 

Citamos, como exemplo, um contrato de trato sucessivo celebrado entre A e B, ficando 

acordado, em janeiro de 2020, que o pagamento se daria pela moeda Dólar. Poderá o devedor 

exigir sua modificação (art. 6°, V, CDC), uma vez que no mês de maio de 2020 a moeda teve um 

acréscimo de cerca de 45% em relação ao acordado quando da celebração do contrato. 

Vale salientar que, conforme Lima e Miragem (2018), utilizando-se das ideias de João 

Batista de Almeida (2011), a proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor está 

baseada nos princípios da transparência, da boa fé e da equidade. Assim, as partes devem atuar 

na relação de consumo com sinceridade, lealdade, seriedade e veracidade, havendo equilíbrio na 

prestação incumbida a cada parte. Diante das afirmações supracitadas, vejamos algumas 

palavras de João Batista de Almeida: 

Causas supervenientes à formação do contrato também podem determinar a 

sua revisão. Nesse caso, acontecimentos posteriores à celebração, situados 

fora das estipulações contratuais, causam quebra do equilíbrio contratual 

inicialmente estabelecido pelas partes. Tais acontecimentos podem  interferir 

de forma tão intensa no contrato, a ponto de ocasionar-lhe a quebra da 

comutatividade. (LIMA E MIRAGEM, 2018, apud ALMEIDA, 2011, p.342, 343). 
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Tendo em vista a delimitação do tema do presente artigo, justifica-se que acadêmicos do 

curso de Direito e até mesmo docentes do mesmo tenham acesso a informações que favoreçam 

no conhecimento e na aprendizagem. 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa feita busca a observância dos dados e a elaboração de hipóteses teóricas 

para a simplificação ou resolução do problema, sendo, portanto, uma pesquisa explicativa. A 

situação sobre a qual recai a atenção do estudo é uma situação atípica e sem precedentes, 

sendo, até certo ponto, imprevisível, o que causou uma inexistência de debate prévio acerca do 

tema, além de pouca quantidade de material teórico sobre o mesmo. Por isso, os métodos a 

serem utilizados nessa pesquisa são o exploratório e o descritivo, visando clarear o contexto do 

problema e também iniciar um debate que se mostra de extrema importância sobre os possíveis 

desdobramentos e soluções. 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Pelo fato desta pandemia se tratar de uma circunstância nova e pouco debatida por causa 

de sua imprevisão, existem poucas abordagens doutrinárias sobre o assunto, servindo como base 

principal para essa pesquisa, portanto, o próprio Código de Defesa do Consumidor e suas 

definições sobre a teoria da imprevisão e a teoria do rompimento da base do negócio jurídico. Em 

questão doutrinária, a pesquisa busca amparo nos escritos de Lima e Miragem (2018) que, 

baseando-se nas ideias de João Batista de Almeida (2011), apontam em sua doutrina Direito do 

Consumidor, que as causas supervenientes à celebração do contrato que estejam fora das 

estipulações contratuais podem causar a revisão contratual ou até mesmo a quebra do contrato. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer do presente trabalho compreendeu-se que o Código de Defesa do 

Consumidor, ao adotar a teoria do rompimento da base objetiva, facilitou a revisão contratual por 

não exigir o fator imprevisibilidade, bastando assim que a onerosidade excessiva e o desequilíbrio 

negocial decorram de um fato superveniente. 

Portanto, diante da singularidade da pandemia causada pelo vírus Covid-19, que 

ocasionou um desequilíbrio negocial geral, atingindo contratos nacionais e internacionais, a 

suspensão do prazo para o adimplemento da prestação contratual se mostra como uma solução 

eficaz, bem como, uniformiza a jurisprudência nacional, indo de encontro ao princípio da 

segurança jurídica. 
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CAPÍTULO 44 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS NAS RELAÇÕES DE 
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RESUMO: O presente artigo objetiva identificar as responsabilidades das seguradoras com 
relação ao seguro viagem para com os segurados frente a pandemia da COVID-19, verificando 
respaldos legais, como se apresentam os seguros de viagem em suas cláusulas contratuais 
quanto a cobertura e exclusão.A pandemia atingiu muitas pessoas em viagem pelo mundo, se 
contaminaram e não conseguiram regressar ao Brasil. Grande parte dos países tem a exigência 
da contratação de seguro viagem ou saúde de forma a garantir a assistência médica hospitalar 
para emergências e enfermidades durante a estadia, baseado alguns no Tratado de SCHEGEN, 
entretanto tais seguros tem cláusulas específicas de exclusões quanto a pandemia. Seguradoras 
tem se posicionado de formas adversas quanto a cobertura em relação a pandemia, sejam 
fidedignas ao contratado sejam sensíveis ao contexto mundial que se apresenta. 
Palavras-Chave: Consumidor. Impactos. Pandemia. Seguro viagem. 

 
ABSTRACT: This article aims to identify the responsibilities of insurers with respect to travel 
insurance towards policyholders in the face of the COVID-19 pandemic, verifying legal 
endorsements, such as travel insurance in their contractual clauses regarding coverage and 
exclusion. many people traveling around the world became infected and were unable to return to 
Brazil. Most countries have the requirement of contracting travel or health insurance in order to 
guarantee hospital medical assistance for emergencies and illnesses during their stay, based on 
some of the SCHEGEN Treaty, however such insurance has specific exclusion clauses regarding 
the pandemic. Insurers have taken an adverse position in terms of coverage in relation to the 
pandemic, whether they are trustworthy to the contractor or sensitive to the current global context. 
Keywords: Consumer. Impacts. Pandemic. Travel insurance. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia de coronavírus em 11 de 

março de 2020, ou seja, como doença que se propaga rapidamente e de forma simultânea ao 

redor do Mundo. Neste momento, milhões de pessoas transitam pelo mundo seja a passeio, 
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trabalho ou outros motivos, portanto tornaram-se possíveis suspeitos de contaminação ou 

provedores de transmissão. Até aquele momento as empresas de seguro tratavam seus 

segurados em todas as fases da enfermidade, alterando-se após sua classificação para 

pandemia, aplicando-se assim a cláusula de exclusão constante em seus contratos para a 

classificação. Oobjetivo geral desse artigo é identificar quais são as responsabilidades com 

relação ao seguro viagem para com os segurados frente a pandemia da COVID-19. 

E os objetivos específicos são: analisar até que ponto as seguradoras de viagem têm feito 

a cobertura dos segurados, identificar quais são as obrigações das seguradoras frente ao 

coronavírus, e por último compreender os direitos do consumidor perante a pandemia da COVID- 

19. 

A maioria dos países tem exigências básicas para o acesso ao seu território e dentre elas, 

está o seguro viagem, ou seja, aquele que tem por objetivo garantir aos segurados cobertura ou 

indenização por despesas médico-hospitalares entre outras modalidades de despesas. A 

exigência ocorre de certa maneira face que a maioria dos países do mundo não tem um sistema 

de saúde público, como no Brasil temos o SUS, portanto a assistência médica é privada, ou seja, 

paga-se para o tratamento seja qual for. 

Quando se trata de cobertura por seguro viagem, se aplica ao atendimento inicial até o 

diagnostico quando contatada a enfermidade relacionada a pandemia do coronavírus. Ocorre, 

como já relatado anteriormente, são poucos os países incluindo os Estados Unidos, o país de 

maior afluência de viajantes no mundo que possuem sistema de saúde público. 

Em contrapartida, para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial o art. 

3º,parágrafo 2º, cominado com o art. 51 caput, inciso IV e parágrafo 1º, são passíveis de nulidade 

cláusulas relativas ao tema que colocam em desvantagem o consumidor. A atividade securitária é, 

conforme o CDC, classificada como serviço, portanto não pode se apresentar excessivamente 

onerosa para o consumidor, de forma que a não aceitação da pandemia, no caso de seguro 

viagem, como objeto de prestação e ou indenização coloca o consumidor em situação de 

inferioridade e contrário ao CDC. Desta forma, é possível tornar nulas as cláusulas que excluem a 

cobertura em tais situações. 

Inicialmente o aspecto contratual prepondera na análise das seguradoras quanto a 

assistência e indenizações nos seguros, entretanto tem se observado no mercado uma mudança 

de postura quanto as causas de excludentes, fato é que um grupo de seguradoras já se 

posicionaram quanto a não aplicação de seguros de saúde e isso estenderá aos demais tipos de 

seguro, como o seguro viagem onde se tem conhecimento de apenas duas seguradoras, a ASSIT 

CARD e ALLIANZ TRAVEL, que se posicionam a favor da cobertura em caso de contaminação 

pelo coronavírus. 

 
METODOLOGIA 

O procedimento utilizado para a realização deste projeto é a revisão bibliográficaconsulta 

de plataformas virtuais que tratam sobre o assunto em tela,tendo como propósito explanar 
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questões sobre os impactos da pandemia provocada pelo coronavírus nas relações de consumo e 

seus reflexos para os consumidores de seguro viagem em cláusulas de exclusão de cobertura. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O contrato de seguro é um contrato típico e regulamentado pelo Código Civil descritos nos 

art. 757 ao art. 802. 

As seguradoras para adquirir autorização devem respeitar regras de capital mínimo de 

funcionamento estabelecido pela Resolução CNSP nº 178/ 2007, além de seguir normas 

internacionais de contabilidade. 

Atualmente as seguradoras estão se adequando a nova norma IFRS17 (International 

Financial Reporting Standards-IFRS 17),o que garante maior segurança para o setor de seguros e 

para o consumidor. 

Já o CDC tem como um dos princípios norteadores da política nacional de consumo 

reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, conforme seu art. 4º, inciso I: 

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 
das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios: 
I - Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo" 
 

Por definição, o contrato de seguro é um contrato por adesão, quer dizer, as regras são 

impositivas e não considerando o consumidor na elaboração delas, tampouco a sua vontade. 

Portanto, a exclusão para o caso de epidemia, endemia e pandemia previstas em lei podem ser 

objeto de questionamento judicial ao impor ao consumidor uma posição de inferioridade ante o 

segurador, pois a necessidade primária no contexto atual da COVID-19, no caso de seguro de 

viagem, é o pronto atendimento em instituições de saúde no exterior, assim é imprescindível que a 

solução seja urgente, de forma a que a cobertura seja aplicada sem prejuízo à saúde dos 

segurados. 

Como no caso do seguro de vida, a tendência é que as seguradoras, seja sob pressão 

dos órgão reguladores, da sociedade e da própria avaliação das mesmas do contexto, que é algo 

inédito e superveniente às cláusulas de exclusão, assegurem aos consumidores o direito à 

assistência médica e hospitalar, principalmente àqueles que se encontram no exterior. 

No Brasil o seguro viagem é tratado pela Resolução do Conselho Nacional de Seguros 

Privados nº 315/ 2014. O que mais tem se questionado nesse momento é sobre a cobertura para 

as hipóteses do coronavírus dentro das apólices de seguros de viagem, as quais cobrem 

despesas médico hospitalares, odontológicas, assim como em algumas circunstâncias o extravio 

ou de perda de bagagens, cancelamento de viagens ou voos e também no translado de corpo, 

morte em viagem ou morte acidental. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De forma geral os seguros de pessoas como o seguro viagem, excluem de sua cobertura 

os eventos cuja causa sejam classificadas como pandemia e epidemia, endemias, declaradas por 

órgãos competentes, neste caso a OMS.No contexto atual, tal exclusão encontra respaldo no art. 

12, inciso I, alínea d, da circular 440/2012 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 

autarquia vinculada ao Ministério da Economia responsável pelo controle e fiscalização dos 

mercados de seguro e congêneres. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aproximadamente três meses o mundo parou por causa da pandemia do vírus sars-cov- 

2 que causa o coronavírus, descoberto no ano de 1964 em laboratório em Londres pela 

pesquisadora June Almeida. Não se trata de uma gripe nova, mas a muitos anos que não havia 

um caso de coronavírus notificado, hoje denominada de COVID-19. 

A COVID-19, como já dito acima, veio através da China e se propagou rapidamente no 

mundo inteiro e o Brasil hoje, segundo informações no site Uol já são quase setecentos mil casos 

e trinta e seis mil mortos. O meio da não propagação da doença é o isolamento social, 

infelizmente no Brasil os números só tem crescido pela falta do comprometimento pelo isolamento, 

seja da população em geral ou até por divergências das autoridades públicas. 

Esse trabalho foi de extrema valia, pois nos fez despertar com relação a essa pandemia e 

o seguro viagem, com prêmios em valores significativos e pelo qual não é sempre o consumidor 

prontamente atendido quando necessário, portanto o que precisamos é de mais políticas públicas 

a favor dos consumidores que arcam com altos custos por esse e outros tipos de serviço. É 

necessário que, nestas situações emergenciais e impactantes no cotidiano da população, no caso 

específico aqui tratado a questão da pandemia e do seguro viagem, medidas de caráter tutelar 

sejam impostas quando necessário para a devida proteção ao consumidor, atendendo assim a 

demanda emergencial por tratamento médico imediato e adequado, onde quer que ele esteja, 

independente de cláusulas contratuais que, como já exposto, são abusivas e atentam contra as 

determinações legais, em especial ao Código de Defesa do Consumidor. 
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CAPÍTULO 45 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS NAS RELAÇÕES 

DE CONSUMO E SEUS REFLEXOS PARA OS CONSUMIDORES: 

LIMITAÇÃO DE QUANTIDADE DE VENDAS DE PRODUTO 
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RESUMO: O trabalho em questão aborda um dos inúmeros impactos provocados pelo Corona 
Vírus, sendo este a limitação quantitativa de vendas de produtos na vida dos consumidores e em 
suas relações comerciais. O Código de Defesa do Consumidor prevê hipóteses restritivas para o 
consumo de bens e serviços e cabe ao operador do Direito analisar se tais medidas possuem 
fundamento legal e se estão sendo realizadas da maneira adequada para atender as 
necessidades sociais. Por isso, limitação da quantidade de vendas cumpre o que versa a segunda 
parte do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, a “justa causa” resta 
caracterizada? Almeja-se alcançar com o trabalho a proteção da coletividade, mais 
especificamente no campo comercial, de consumo. Além disso, a pesquisa tem relevância porque 
visa analisar uma crise de desabastecimento de insumos para o país, razão pela qual é essencial 
que tais impactos sejam estudados e remediados. 
Palavras-Chave: Corona vírus; limitação; quantitativa; escassez. 

 
ABSTRACT: The work in question addresses one of the numerous impacts caused by the Corona 
Virus, which is the quantitative limitation of product sales in the lives of consumers and in their 
commercial relationships. The Consumer Protection Code provides for restrictive hypotheses for 
the consumption of goods and services and it is up to the Law operator to analyze whether such 
measures are legally based and whether they are being carried out in an appropriate manner to 
meet social needs. For this reason, limiting the amount of sales complies with the second part of 
art. 39, I, of the Consumer Protection Code, that is, does the “just cause” remain characterized? 
The aim is to achieve with the work the protection of the community, more specifically in the 
commercial and consumer fields. In addition, the research is relevant because it aims to analyze a 
supply shortage crisis for the country, which is why it is essential that such impacts are studied and 
remedied. 

Keywords: Corona virus; limitation; quantitative; scarcity. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho versa sobre a limitação de quantidade de vendas provocada no que 

tange os impactos causados pelo Corona Vírus nas relações de consumo. Tal limitação tem sido 

praticada por comerciantes e vendedores devido à escassez de recursos e estoques, ação que 

normalmente é proibida pelo CDC, porém tem sido permitida no atual contexto do país. O 

desaparecimento de mercadoria é notável com a compra desesperada e descontrolada de 

produtos de consumo essenciais e emergenciais, o medo excessivo da falta leva a compra 

desregulada e de certa forma desnecessária, causando limitação do estoque e escassez, 

prejudicando a coletividade. Dito isso, a limitação da quantidade de vendas cumpre o que versa o 

art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a “justa causa” é presente no caso acima 

mencionado? Deste modo, pretende-se com esta pesquisa fazer uma análise das relações de 

consumo, mais precisamente a limitação da quantidade de vendas de um produto no cenário de 

pandemia para que sejam sanados possíveis danos à coletividade, garantindo bens de consumo 

para todos os indivíduos, sem que haja desrespeito a norma legal, para observar se a limitação de 

quantidade de venda do produto está seguindo as normas do CDC. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica e documental e parte de 

análises qualitativas, para que fatos sociais sejam compreendidos de uma maneira significativa e 

clara. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
As relações de consumo são abarcadas pelo Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, que busca disciplinar as relações e atribuições entre consumidor e fornecedor, à 

medida em que assegura o interesse social e estabelece normas de ordem pública. 

De modo geral, não há limite quantitativo para a aquisição de produtos e bens. 

Porém, o consumidor deve se atentar ao critério de razoabilidade ao adquirir, em excesso, 

produtos que poderão atender às necessidades de outros consumidores, preservando o princípio 

da boa-fé. 

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade, versou sobre tal tema: 

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO 
MORAL. VENDA DE PRODUTO A VAREJO. RESTRIÇÃO QUANTITATIVA. 
FALTA DE INDICAÇÃO NA OFERTA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 
QUANTIDADE EXIGIDA INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL E 
FAMILIAR. ABORRECIMENTOS QUE NÃO CONFIGURAM OFENSA À 
DIGNIDADE  OU  AO  FORO  ÍNTIMO  DO  CONSUMIDOR.  1.  A  falta  de 
indicação de restrição quantitativa relativa à oferta de determinado produto, 
pelo fornecedor, não autoriza o consumidor exigir quantidade incompatível com 
o consumo individual ou familiar, nem, tampouco, configura dano ao seu 
patrimônio extra-material. 2. Os aborrecimentos vivenciados pelo consumidor, 
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na hipótese, devem ser interpretados como "fatos do cotidiano", que não 
extrapolam as raias das relações comerciais, e, portanto, não podem ser 
entendidos como ofensivos ao foro íntimo ou à dignidade do cidadão. Recurso 
especial, ressalvada a terminologia, não conhecido.” (BRASIL, STJ, 2005) 

 

 
O Código de Defesa do Consumidor apresenta, ainda, uma outra regra a qual estabelece 

um critério especial de restrição quantitativa do fornecimento de produtos e serviços ao 

consumidor, como prevê o art. 39, I: 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas: 

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;” 
(BRASIL, 1990) 

 
A expressão “justa causa” do artigo supramencionado possui um conceito amplo e deve 

ser aplicado partindo-se de princípios e regras vigente no Código de Defesa do Consumidor, a fim 

de que excessos, desvios e abusos não sejam cometidos pelos fornecedores e tampouco pelos 

consumidores. 

Caso o requisito “justa causa” se faça presente, o fornecedor deverá, previamente, 

informar que haverá a limitação, ou seja, a informação deverá ser clara, adequada e ostensiva, 

conforme preconiza o artigo 6º, III e o art. 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem; 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa 
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 
riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” (BRASIL, 
1990) 

 
Sabe-se que o mundo enfrenta um cenário de pandemia, razão pela qual as políticas, 

choques aleatórios e etapas dos processos produtivos ocorridos dentro de uma fronteira tendem a 

influenciar todos os outros países presentes nas cadeias. Desse modo, a covid-19, vírus 

responsável pela pandemia, produz diversos impactos a nível nacional, dada a política adotada de 

prevenção combate ao vírus, bem como as particularidades econômicas do Brasil, que impactam a 

nível internacional. 

Dito isso, a cadeia produtiva como um todo sofreu drásticas alterações diante de um vírus 

altamente letal que se propaga facilmente, motivo pelo qual houve uma diminuição da oferta 

diversos produtos, bens e serviços. Porém, a demanda por tais itens sofreu um aumento, gerando 

uma problemática a respeito da possibilidade iminente de escassez de produtos para a população. 

Nesse sentido, a limitação quantitativa de produtos torna-se necessária para que se 

assegure o abastecimento de itens essenciais a subsistência humana, bem como não 

sobrecarregue a produção e escoamento de bens. 
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É importante destacar a busca do Estado em harmonizar as relações de consumo entre 

consumidor e fornecedor, baseado na boa fé e equilíbrio nas relações de ambos. Busca-se 

também a proteção de cada indivíduo consumidor evitando as aglomerações com medidas 

preventivas, por exemplo: criação de horários de atendimento especiais para idosos e pessoas 

com deficiência. 

 
CF/88, 5º, XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 
(BRASIL, 1988) 

 
O comitê Nacional de Defesa do Consumidor (CNDD), por meio de uma nota técnica 

CNDD-FC nº 01/2020, orientou a limitação na quantidade de produtos ou serviços nas vendas, 

buscando garantir o abastecimento do mercado e atender as necessidades dos consumidores, em 

situação de grande procura ou enquanto durar a pandemia da Covid-19. 

A Nota Técnica CNDD-FC nº 01/2020, emitida pelo Comitê de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do Consumidor, em 17/03/2020, deliberou pela 
limitação da quantidade de produto ou serviço, nas vendas feitas no comércio, 
com a finalidade de garantir o abastecimento do mercado e atender as 
necessidades dos consumidores, em situação de grande procura, e enquanto 
durar a pandemia Novocoronavírus (2019-nCov), não constitui prática 
comercial abusiva, eis que motivada em justa causa (CDC, art.39,I) (BRASIL, 
2020) 

 

Portanto, verifica-se que com o novo cenário brasileiro de Pandemia, houve uma maior 

restrição das regras impostas no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, as limitações 

permitidas pelo ordenamento sofreram uma ampliação, tendo em vista a possibilidade de 

desabastecimento de suprimento e recursos no Brasil. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou analisar impactos da Covid-19 nas 

relações de consumo, mais especificamente na limitação da quantidade de venda de produtos em 

estabelecimentos comerciais a fim de que o contexto atual fosse abordado com as devidas 

análises legais. Constatou-se que é devida a limitação quantitativa de produtos com base no art. 

39, I do Código de Defesa do Consumidor, pois a justa causa abordada no tipo legal permite que 

tal exceção se faça presente. A decisão de restringir a quantidade de venda de produtos é uma 

tentativa de minimizar as consequências da pandemia e possui muita relevância para a sociedade 

como um todo. 
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CAPÍTULO 46 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO E SEUS REFLEXOS: COMO 

O CORONAVÍRUS VAI MUDAR A RELAÇÃO DE CONSUMO E QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS 

PARA O MUNDO PÓS-PANDEMIA 
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RESUMO: O presente artigo busca a compreensão da relação de consumo no cenário pandêmico 
atual, inferindo táticas de oferta de produtos e prestação de serviços adotadas pelos 
estabelecimentos no sentido de respeitar os decretos determinando o isolamento social, adotando 
como tripé: Inteligência artificial no comércio automatizado, essencial na implementação da 
logística dos estabelecimentos, propondo técnicas de oferecimento dos produtos a partir de um 
estudo do fenômeno Marketing Digital; utilização do sistema delivery como forma de segurança do 
consumidor como medida mitigadora; e das formas de pagamento desenvolvidas com o Internet 
Banking no mundo globalizado. Tendo por fim, então, organizar ideias difundidas pelas empresas 
para driblar a crise e manter o funcionamento, que protejam os direitos do consumidor positivados 
e que afirmam a necessidade de manutenção da quarentena. 
Palavras-chave: Direito do Consumidor, Marketing Digital, Delivery, Internet Banking. 

 
ABSTRACT: This article seeks to understand the consumption relationship in the current 
pandemic scenario, inferring product offering and service provision tactics adopted by the 
establishments in order to respect the decrees determining social isolation, adopting as a tripod: 
Artificial intelligence in automated commerce, essential in the implementation of the logistics of the 
establishments, proposing techniques for offering products based on a study of the Digital 
Marketing phenomenon; use of the delivery system as a form of consumer safety as a mitigating 
measure; and the payment methods developed with Internet Banking in the globalized world. In 
order, then, to organize ideas disseminated by companies to circumvent the crisis and keep it 
functioning, that protect positive consumer rights and that affirm the need to maintain quarantine. 
Keywords: Consumer Law, Digital Marketing, Delivery, Internet Banking 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento alarmante do novo corona vírus, impactou diretamente o mercado de 

consumo, revelando a necessidade de implementação de novas técnicas para que fornecedores 

se mantivessem inseridos no mercado. 

 
 
 

1 Graduando em Direito, FADIVALE, adnepires14@hotmail.com 
2 Graduando em Direito, FADIVALE, davi_vbs98@hotmail.com 
3 Graduando em Direito, FADIVALE, mateusvilela10@hotmail.com 
4 Graduando em Direito, FADIVALE, ohwownae@gmail.com 
5 Graduando em Direito, FADIVALE, rhenaralima@hotmail.com 
6 Advogado. Graduação em Direito pela Faculdade de Direito do Vale Do Rio Doce deGovernador Valadares (2001). 
Pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho(2012). Pós-graduado em Direitos Direito e Processo Civil (2013) 
pela FADIVALE.Mestrado em andamento em Linguística Aplicada pela UNISINOS. E- 
mail:cristhiano_marinho@hotmail.com 
7 Advogada, graduada em Direito pela FCH-FUMEC (2000), pós-graduada em Direito Processual Grandes 
Transformações (2008), mestrado em Gestão Integrada do Território (2019) e pós-graduanda em Direito Médico 
(CERS), e-mail: jmneta@yahoo.com.br 

mailto:adnepires14@hotmail.com
mailto:davi_vbs98@hotmail.com
mailto:mateusvilela10@hotmail.com
mailto:ohwownae@gmail.com
mailto:rhenaralima@hotmail.com
mailto:cristhiano_marinho@hotmail.com
mailto:cristhiano_marinho@hotmail.com
mailto:jmneta@yahoo.com.br


A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19 
   379  

 

 

 

Desse modo, as estratégias comerciais dos empreendedores contam com o auxílio da 

tecnologia, para difundir a imagem da instituição e estimular o consumo por meio de experiências 

interativas. 

Em suma, o objetivo precípuo deste trabalho é detalhar mercado consumerista em um 

mundo pós pandemia, suas tendências para jornadas de compras, traçando os novos caminhos 

tecnológicos com o propósito de desenvolvimento. 

 
METODOLOGIA 

 

Utiliza-se da metodologia indutiva, de fontes de pesquisa primárias e secundárias, pela 

legislação vigente com fim único de afirmar os princípios gerais do direito e próprios do Direito do 

Consumidor, analisando as futuras mudanças do mercado de consumo. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Após a difusão do vírus da COVID-19, foi preciso se reinventar frente aos meios de 

comercialização. 

É unânime que a internet como meio propagador de produtos e serviço entrega ao 

fornecedor maior eficiência e rentabilidade, enquanto ao consumidor maior variabilidade e melhor 

preço. Instrumento utilizado na contemporaneidade é o Marketing digital que promove serviços 

e/ou produtos por meio das mídias digitais. 

Destaca-se como tendência o ‘live shopping’, que auxilia no processo de compras online e 

conexões sociais, de uma maneira mais interativa, a automatização em fábricas para substituir 

mão de obra e os bens virtuais, utilizados pelas gerações mais jovens, como os bancos digitais e 

apps de investimento e pagamento. (BARBOSA, 2020). 

Não obstante, a preocupação maior deve ser com o consumidor, afirmados pelo art. 4º, 

caput do CDC: “o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 

relações de consumo” (BRASIL, 2020). 

Por conseguinte, deve o utilitário do Marketing Digital pautar-se nos princípios do 

protecionismo, vulnerabilidade, hipossuficiência, informação e educação, bem como na confiança 

e transparência. 

Com a nova visão de futuro a relação de consumo deve ser estabelecida de maneira 

límpida. A uma, porque a relação deve ser mantida. A duas, deve ser aprimorada para o 

enfrentamento do período vivenciado. A três, porque as “relações de consumo estão pautadas na 

ideia de aparente satisfação de necessidades do ser humano” (GARCIA, Milene Lima, 2012). 

Se o sistema de engajamento do consumidor na relação de consumo sofreu diversas 

modificações com o aprimoramento do Marketing Digital, o sistema ultrapassado em que o 



A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19 
   380  

 

 

 

consumidor se deslocava até o estabelecimento para fazer suas compras e retirá-las, também foi 

significativamente alterado. 

A entrega em domicílio é um serviço que está cada vez mais em alta, tendo ganhado 

relevante destaque na atual conjuntura, sendo a maneira mais segura para que os consumidores 

continuem tendo acesso a produtos e serviços sem terem que sair de casa, e sem dúvidas 

permanecerá nas relações posteriores, onde prezarão pelo conforto. 

Como meio de manutenção do capital do empreendedor, como destaca Karin Salomão 

(2020), ao falar ao aplicativo iFood, “cerca de 175 mil pessoas fizeram um pedido para entrar na 

plataforma em março, ante 85 mil no mês anterior”, o crescimento é exponencial, atingindo a 

marca de quase 100 mil pessoas a mais que o mês de fevereiro de 2020. 

Neste norte, as entregas por delivery pós pandemia aumentarão de forma significativa, em 

razão do isolamento social, tais atividades só se tornaram possíveis com a ajuda da internet 

Apesar das transações online não serem novidade, significa uma modernidade não muito 

utilizada. Para isso, será preciso inserir fornecedores no mercado virtual para não sofrer 

consequências econômicas, e simultaneamente possibilitar ao consumidor entendimento do 

funcionamento tanto do serviço, quanto das vias atendimento ao cliente. 

A maior barreira para a aderência do método são as fraudes. Com efeito, o Direito do 

Consumidor deverá pautar-se na proteção dos compradores da web, pois aqueles que oferecem 

serviços têm o dever e obrigação de fornecer um ambiente seguro e estável para o cliente, 

conforme art. 6º, inciso IV do CDC. 

Por oportuno, o Internet Banking se tornará o método de pagamento mais utilizado, as 

agências oferecerão ferramentas que auxiliarão o consumidor no pagamento de contas, 

transferências, dentre outras transações bancárias. 

Portanto, é de extrema importância a colaboração dos comerciantes com a seguridade 

dos dados, transparência dos produtos, privacidade com as compras e pagamentos para que, 

assim, os consumidores tenham uma experiência agradável e, consequentemente, estimulante às 

vendas no mundo pós pandemia. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Isso posto, a trajetória da análise finda na compreensão de um mercado que deverá se 

adaptar para comprometer bens, preços, locais e horários em busca da satisfação dos 

compradores, valendo-se das ferramentas de Marketing Digital para construir novos modelos de 

negócios e criar um ambiente seguro para o consumidor finalizar suas transações, preservando 

sua integridade física. 

Nesse sentido, respeitando os princípios específicos do Direito do Consumidor, como 

informação e transparência, o estímulo do consumo se perfaz de maneira dinâmica e clara. Ainda, 

com as devidas precauções sanitárias, a sociedade caminha para um novo estilo de vida, no qual 

o bem-estar e a segurança configuram pilares da relação negocial. 



A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19 
   381  

 

 

 

Por fim, a rotina da população diante de um dos maiores desafios para a humanidade 

sofrerá mudanças que afetarão a conjuntura do país, mesmo após a superação. A curto prazo, 

manter o equilíbrio contratual é a medida que se impõe, afinal, uma infraestrutura digital, tirando o 

foco do produto e priorizando o bem-estar, privacidade, satisfação e prevenção, possibilita a 

reinvenção da relação de consumo, otimizando-a com destino de construir uma sociedade 

resiliente para o futuro. 
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CAPÍTULO 47 

VERDADE OU MENTIRA? UMA ANÁLISE DO IMPACTO DAS FAKE NEWS FRENTE À 

PANDEMIA DO COVID-19 NO BRASIL 

TRUTH OR LIE? AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF FAKE NEWS ON THE COVID-19 PANDEMIC IN BRAZIL 
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RESUMO: O novo COVID-19 causou uma pandemia que vem sendo pauta de discussões nas 
diversas plataformas digitais por todo o mundo, com isso informações sobre o vírus são 
propagadas sem verificação da sua veracidade. Nesse contexto, o presente artigo tem o objetivo 
de analisar os impactos da disseminação de fake news na sociedade em tempos de COVID-19. 
Inicialmente realizou-se uma explicação a respeito do conceito do que são as fake news, em 
seguida houve uma analise da progressiva enxurrada de infodemia, logo após foi suscitada a 
exposição em torno das ações adotadas no combate a desinformação, bem como a ausência de 
um marco legal legislativo que incentive as plataformas digitais a agirem com responsabilidade. 
Concluiu-se que o impacto social direto representa o aumento de óbitos e enfraquecimento das 
medidas adotadas pelo governo. Para tanto, utilizou-se abordagem de natureza dos dados 
qualitativa com enfoque na revisão bibliográfica adequada para a discussão proposta. 
Palavras- chave: Fake News. COVID-19. Desinformação. 

 

ABSTRACT: The new COVID-19 caused a pandemic that has been the subject of discussions on 
various digital platforms around the world, with this information about the virus is propagated 
without checking its veracity. In this context, this article aims to analyze the impacts of the 
dissemination of fake news in society in COVID-19 times. Initially an explanation was made 
regarding the concept of what fake news is, then there was an analysis of the progressive flood of 
infodemia, soon after was raised the exposure around the actions adopted in the fight against 
disinformation, as well as the absence of a legislative framework that encourages digital platforms 
to act responsibly. It was concluded that the direct social impact represents the increase in deaths 
and weakening of the measures adopted by the government. To this end, a qualitative data nature 
approach was used, focusing on adequate literature review for the proposed discussion. 

Keywords: Fake News. COVID-19. Brazil. Disinformation. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

É perceptível que com o passar dos anos e da expansão tecnológica o acesso à 

informação tornou-se mais fácil, assim, a celeridade na busca e no compartilhamento de 

informações nas plataformas digitais deu origem a um fator preocupante quando se trata da 

propagação indiscriminada de fake news. 

Com efeito, diante do atual cenário mundial repleto de incertezas causadas pelo 

denominado cientificamente de SARS-CoV-2, e do crescente aumento da demanda por 

orientações nem sempre confiáveis sobre a temática, o presente artigo possui o objetivo de 

analisar os impactos da disseminação de fake news na sociedade em tempos de COVID-19. 

 
 

1Bacharela em Direito pelo Centro Universitário UniRuy/Wyden. E-mail: andressachaves.t@hotmail.com 
2Bacharela em Direito pelo Centro Universitário UniRuy/Wyden. E-mail: genikasousa@gmail.com. 
3 Mestre em Família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal). Especialista em 
Politicas Públicas e Socioeducação pela Universidade de Brasília (UnB). Docente do Centro Universitário UniRuy/ 
Wyden, E-mail: jessicapaixao.jus@gmail.com 

mailto:andressachaves.t@hotmail.com
mailto:genikasousa@gmail.com
mailto:jessicapaixao.jus@gmail.com


A SOCIEDADE EM TEMPO DE COVID-19 
   383  

 

 

 

Utilizou-se para tanto, abordagem de natureza qualitativa dos dados, na busca por 

compreender as consequências enfrentadas dentro de um contexto que abrange relações sociais, 

e não podem ser reduzidas unicamente a variáveis. Com isso, a revisão bibliográfica foi 

canalizada para a produção acadêmica nacional, redirecionado para aqueles que possuíam a 

narrativa adequada para a discussão proposta. 

Desse modo, o trabalho foi dividido em três seções, na primeira realizou-se uma 

explicação a respeito do conceito do que são as fake News, examinando o poder da informação, 

bem como, a possibilidade de impactos criminais no Brasil para quem cria e propaga 

intencionalmente noticias falsas. 

Por conseguinte, na segunda seção, houve uma analise da progressiva enxurrada de 

infodemia e seus impactos socialmente, baseando-se nos dados de um estudo denominado “O 

Brasil está sofrendo uma infodemia de COVID-19”, virtualmente publicado em 2020 pela AVAAZ4, 

realizado no Brasil, Itália e Estados Unidos, contudo, o foco apresentado aqui é sobre os 

resultados adquiridos com os brasileiros que em algum momento receberam ou repassaram 

informações sobre a doença. 

Por fim, a última seção foi destinada para a exposição em torno das ações adotadas pelo 

Ministério da saúde do Brasil e pela Organização das Nações Unidas (ONU) no combate a 

disseminação de noticias falsa em meio à pandemia da COVID-19, igualmente, foi abordada a 

carência de um marco legal legislativo que incentive as plataformas digitais a agirem com 

responsabilidade suficiente para lidar com a desinformação de maneira rápida e extensão 

necessária. 

 
2. AS FAKE NEWS EM SOCIEDADE. 

 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil 1988, de maneira explícita dispõe sobre 

o direito de acesso a informação no artigo 5º, inciso XXXIII, esta norma é garantia jurídica 

fundamental de que todos, pessoa física ou jurídica, detém o direito de informar, de se informar e 

de ser informado. Nesse sentido, Sousa Júnior et al.( 2020) argumenta que a informação é meio 

necessário para que os indivíduos estejam atentos, por esse motivo, “tê-la significa poder”. 

Nesse contexto, com objetivo de conceituar brevemente o que são as fake news, Maia 

(2017) explica que o termo encontra-se no centro de discussões sobre democracia no Brasil e no 

mundo, tomando proporção principalmente no âmbito eleitoral. Afirma ainda que, há quem 

considere as fake news um mero sinônimo de “boato”, mas existem aqueles que acreditam no 

compartilhamento proposital para induzir o receptor ao erro. 

Diante do número de casos e óbitos causados pela COVID-19, segundo a Organização 

Mundial de Saúde até o dia 26 de junho os índices alcançaram a marca de 484 mil mortes e mais 

 

 

4 Trata-se de uma comunidade transcontinental online, que permite a mobilização de milhares de pessoas a partir de 
petições individuais e financiamentos coletivos, possui a missão de agir em causas internacionais urgentes, desde a 
pobreza global até o combate a desinformação em tempos de pandemia (Avaaz, 2011). 
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de 9,4 milhões de infectados, a preocupação com a disseminação de notícias falsas é 

exponencial, tornando-se mais um empecilho no enfrentamento ao vírus (OPAS, 2020a). 

Segundo Sousa Júnior et al.( 2020, p. 332): 

No momento atual, o mundo inteiro busca formas de conscientizar a população acerca 
da gravidade da pandemia de modo a tranquilizá-la quanto às ações que devem ser 
tomadas a nível individual e coletivo para o combate desse vírus. Porém, para além 
dessa atividade, os órgãos de saúde e a imprensa mundial estão dispondo de mais 
esforços para desmentir o alto número de informações falsas que vêm sendo criadas e 
compartilhadas na internet em diversas redes sociais. 

 

Assim, para ajudar no combate a propagação de fake news o Gabinete Gestor de Crise do 

Ministério Público de Santa Catarina produziu um documento técnico orientando os promotores de 

justiça a relacionarem atos de criação e divulgação de informações falsas relativas à COVID-19 a 

artigos do Código Penal e do Código Eleitoral. 

As orientações foram motivadas por conta do grande pânico e sensação de insegurança 

gerada na população e apesar de não haver uma legislação especifica sobre o assunto a atitude 

indica um caminho possível de reparação criminal para quem cria e propaga intencionalmente 

fake news (MPSC, 2020). 

 
3. ENXURRADA DE INFODEMIA: A CRESCENTE PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS 

 

O surto do COVID-19 veio acompanhado de uma avalanche de infodemia, que consiste 

em uma serie de informações emergentes de fontes não confiáveis, com orientações de difícil 

comprovação cientifica além da manipulação de dados com intenções duvidosas e o poder de se 

multiplicar exponencialmente em pouco tempo nas diversas plataformas digitas (OPAS, 2020b). 

Segundo um estudo virtualmente realizado com 2001 brasileiros entre 18 e 65 anos, e 

publicado pela AVAAZ em maio deste ano, 74% dos entrevistados receberam ou repassaram uma 

informação falsa sobre a doença, 73% acreditam que pelo menos um dos conteúdos recebidos 

com desinformação é verdadeiro e 46% acreditam que amigos e família foram vitimas de notícias 

falsas (AVAAZ, 2020). 

Além disso, a busca na Internet ao redor do mundo sobre atualizações da doença cresceu 

de 50% a 70% em todas as redes sócias disponíveis no período de um mês, segundo a 

Organização Pan Americana de Saúde (OPAS, 2020b), 361 milhões de vídeos foram carregados 

no Youtube com a classificação de “COVID-19”, cerca de 19.200 artigos foram publicados no 

Google Scholar, e só no mês de março 550 milhões de tuites foram postados com a temática. 

Quanto ao ranking no Brasil, o WhatsApp é a rede social que aparece como líder em 

distribuição de fake news, seis em cada dez pessoas possuem o aplicativo como o maior 

instrumento propagador de noticias falsas sobre o coronavírus, seguido pelo Facebook, onde 

cinco em cada dez internautas já receberam esse tipo de mensagem (AVAAZ, 2020). 

De acordo com Laura Moraes, coordenadora de campanha da AVAAZ (2020), diversos 

fatores contribuem para uma maior circulação de informações falsas, o primeiro seria o emocional 

fragilizado dos indivíduos, o segundo é atribuído ao momento de incerteza e medo vivido pela 
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coletividade, no qual as pessoas procuram acreditar em conteúdos que lhes proporcionem uma 

sensação de segurança, e por último a operação das redes sociais por algoritmos, ou seja, são 

inteligências artificiais que definem o que é visto pelo internauta com base nas temáticas mais 

consumidas por ele. 

No contexto da pandemia atual todos os aspectos da vida podem ser afetados com o 

excesso de desinformação, mais especificamente a saúde mental das pessoas, levando-as a 

mudar de comportamento e possivelmente a correrem mais riscos por conta das imprecisas 

orientações acerca de como o vírus pode ser propagado, dos mecanismos de proteção e dos 

sintomas apresentados caso ocorra a transmissão. 

Ainda segundo a pesquisa realizada pela AVAAZ (2020), ás consequências da 

disseminação de noticias falsa começa com a descrença do cidadão nas pesquisas cientificas e 

instituições globais de saúde, perpassa pela falsa crença de um tratamento ou vacina em curto 

prazo, enfraquecendo as medidas adotadas pelos governos no combate a doença e termina com 

o crescente número de óbitos, já que ao acreditar no que está lendo, o individuo tende a optar por 

curas milagrosas, colocando a vida de todos aqueles que estão ao redor em risco. 

Desse modo, por ser a vida o bem que está sendo diretamente afetado neste momento 

com a propagação de noticias falsas acerca do COVID-19, medidas devem ser tomadas e 

divulgadas publicamente para que a bola de neve que é a enxurrada de infodemia seja contida. 

 
4. O COMBATE A CIRCULAÇÃO DE FAKE NEWS: AÇÕES ADOTADAS E A FALTA DE UM 

MARCO LEGISLATIVO NO BRASIL 

 
O controle da propagação das Fake News é difícil por conta da velocidade com que são 

espalhadas e a facilidade de acesso através de redes sociais, que deveriam desenvolver um filtro 

de informações publicadas a fim de verifica-las como corretas ou não (ORSI, 2020). 

Filtrar as notícias divulgadas não faz parte de um processo de censura e sim da 

realização de um exercício de correção, junto a órgãos que sejam capazes de atestar a 

veracidade dos fatos. É importante que os consumidores das mídias sociais de forma individual 

chequem, sempre que possível, a veracidade das informações mediante fontes que detenham 

reputação e propriedade cientifica sobre o que está sendo repassado (ORSI, 2020). 

Recentemente, o Ministério da Saúde iniciou uma campanha nominada de “A Saúde 

contra a Fake News” para combater noticias falsas com a disponibilização de um número no 

WhatsApp para que a população encaminhe mensagens com textos ou imagens que tenham 

recebido, em qualquer rede social, para confirmar gratuitamente se a informação é verdadeira 

(BRASIL, 2020a). 

O questionamento é enviado á área técnica responsável pelo assunto, à dúvida e a 

resposta depois da apuração são publicadas no Portal Saúde e nos perfis oficiais do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2020a). 
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Já a Organização das Nações Unidas (ONU) em parceria com a Purpose5, viabilizaram o 

“Verificado” que é um projeto global de colaboração social entre organizações, empresas e 

sociedade civil, a plataforma foi desenvolvida para oferecer conteúdo, produzido a partir do 

departamento de comunicação global da ONU e dos pesquisadores do programa com base nas 

orientações recentes das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde (UNESCO, 2020). 

O objetivo é disseminar orientações baseadas em fatos reais com a intenção de salvar 

vidas, ao promover o compartilhamento de notícias verificadas sobre a COVID-19, tornando-se 

também uma forma de conexão com comunidades de todo o planeta (UNESCO, 2020). 

No entanto, apesar da iniciativa do Ministério da saúde e da ONU, existe a carência de um 

marco legal legislativo no Brasil que incentive as plataformas digitais a agirem com 

responsabilidade suficiente para lidar com a desinformação de maneira rápida e extensão 

necessária, especialmente durante a pandemia. 

Ao passo que a legislação brasileira proporciona caminhos às autoridades para indiciar e 

julgar crimes online em geral, não existe uma normativa que trate especificamente da divulgação e 

produção de notícias falsas. Nesse sentido, havia um projeto de lei denominado “Lei Brasileira de 

Liberdade, Responsabilidade e transparência na Internet”, sob os números 1429/2020 na Câmera 

dos Deputados e 1358/2020 no Senado. 

O projeto visava garantir a integridade e autenticidade da comunicação nas plataformas 

das redes sociais, promovendo a proibição de perfis falsos e da rede de robôs para simular ações 

humanas na internet, a proposta previa a possibilidade dos provedores das mídias sociais 

identificar eventuais fake news e evitar a sua propagação (BRASIL, 2020b). 

Existia ainda a previsão de sanções, caso as plataformas não cumprissem obrigações 

legais como, por exemplo, relatar as correções feitas por verificadores individuais, à punição 

poderia ser uma advertência até a proibição das atividades no país, e por fim o texto alteraria a Lei 

nº 8.429/92 de improbidade administrativa para punir a disseminação de desinformação (BRASIL, 

2020b). 

No dia 26 de maio foi apresentado um requerimento nº 1299/2020 por parte dos 

deputados autores da PL solicitando a retirada da tramitação e o arquivamento do projeto, em 04 

de maio a mesa diretora da Câmara dos Deputados acatou o pedido, encerrou a tramitação e 

arquivou o projeto (BRASIL, 2020b). 

Assim, o país continua sem uma legislação especifica para combater a desinformação, 

portanto, medidas em conjunto devem ser tomadas, como por exemplo, o trabalho das 

plataformas digitais associado à comunidade cientifica, proporcionando a verificação dos fatos de 

forma rápida. E a mobilização de canais governamentais oficiais para divulgar informações 

seguras sobre a saúde deve ser potencializada, uma vez que se existir um repasse de orientações 

confiáveis, consequentemente haverá um cuidado maior por parte dos receptores e a diminuição 

do número de casos (AVAAZ, 2020). 

 

5 Trata-se de uma organização de mobilização pública e storytelling que apoia outras organizações sociais, ativistas, 
empresas e entidades filantrópicas, ajudando-os a impulsionar aquilo que fazem a partir do desenvolvimento de novas 
tecnologias a plataformas que dão poder de ação para as pessoas (PURPOSE, 2020). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora o termo fake news tenha ganhado notoriedade em 2016 a partir da eleição 

presidencial nos Estados Unidos, no momento atual em que o mundo enfrenta a pandemia 

motivada pelo coronavírus, à proliferação de noticias falsas deve ser motivo de preocupação, em 

virtude do acesso rápido da sociedade a informações precisas e confiáveis configurar uma parte 

importante na contenção do vírus e seus efeitos. 

Ainda não é possível mensurar quais serão os impactos que a pandemia causará no 

contexto social brasileiro, principalmente no que se refere à alfabetização digital, isto é, com 

relação à conscientização da população na identificação de quais são notícias falsas e quais são 

as verdadeiras dentro do ambiente virtual. No entanto, pode-se afirmar que o compartilhamento 

indiscriminado impacta diretamente a sociedade uma vez que impulsiona o aumento de óbitos e 

enfraquece as medidas adotadas pelo governo. 

Por isso, é importante que iniciativas como a do Ministério da Saúde e das Nações Unidas 

ganhe proporção e alcance outros veículos de comunicação e organizações governamentais, 

sobretudo, atinja as redes sociais e plataformas digitais no que diz respeito em nortear a 

população quanto à identificação da veracidade das informações por meio da checagem da fonte, 

e à intencionalidade com a qual tal informação está sendo divulgada. 

Sem esquecer a necessidade de aprovar e publicar uma legislação especifica que trate da 

desinformação no Brasil, equilibre e proponha medidas eficientes, transparentes e rápidas no 

combate as noticias falsas, incluindo a emissão de correções para cada usuário alvo de fake 

news. . 

Por fim, é válido reforçar que, ao entrar em contato com qualquer informação em formato 

de texto, imagem, áudio ou vídeo nas redes sociais ou qualquer outra plataforma digital que não 

seja oficial, e possuir meios de chegar à veracidade de tal informação, é imprescindível que faça 

tal conferência, mesmo que ela tenha sido encaminhada por alguma pessoa de confiança. 

O compartilhamento de informações falsas implica grande responsabilidade em quem o 

faz intencionalmente e pode resultar em sérios problemas, por isso, é aconselhável ter certeza 

antes de repassar, porque enquanto medidas mais incisivas não são tomadas, o aumento da 

conscientização torna viável o combate de forma eficaz das fake news e consequentemente ao 

índice crescente da propagação do coronavírus. 
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CAPÍTULO 48 

A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NOS LARES: A IMPLEMENTAÇÃO DA SENSIBILIDADE 

NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM ESCOLAR NOS TEMPOS DE PANDEMIA 

THE PEDAGOGICAL COORDINATION IN THE HOMES: THE IMPLEMENTATION OF SENSITIVITY IN THE 
TEACHING PROCESS SCHOOL LEARNING IN TIMES OF PANDEMIC 

 

Cecília Coli Castilho Damaceno Matos1 

 
RESUMO: Este trabalho, tem como objetivo discutir o papel do coordenador pedagógico dentro 
das instituições de ensino, bem como analisar sua contribuição para o desenvolvimento de uma 
prática ed10ucativa eficaz dentro do contexto da pandemia do COVID-19. A escola teve que se 
adaptar a esse novo tempo de coronavírus, o que não foi fácil, esse trabalho ratifica as funções 
desenvolvidas pela coordenação pedagógica com afinco suas atribuições de ser a ponte entre 
família, aluno, professor e gestão escolar. Destacamos a relevância do educar sensível para que o 
processo de ensino aprendizagem se dê de modo coletivo, de forma a construir uma práxis 
reflexiva, visto que o momento de pandemia só terá sucesso se houver a integração de todos 
envolvidos. Consideramos que o coordenador precisa resgatar sua identidade e autoestima para 
se conscientizar de suas reais atribuições, só assim conseguirá realizar um trabalho de qualidade 
no contexto de pandemia que vivenciamos. 
Palavras–chave: Coordenação. Pandemia. Educar Sensível. 

 
ABSTRACT: This work aims to discuss the role of the pedagogical coordinator within educational 
institutions, as well as to analyze their contribution to the development of an effective educational 
practice within the context of the OVID-19 pandemic. The school had to adapt to this new time of 
coronavirus, which was not easy, this work ratifies the functions developed by the pedagogical 
coordination with determination its attributions of being the bridge between family, student, teacher 
and school management. We highlight the relevance of sensitive education so that the teaching 
process is given in a collective way, in order to build a reflective praxis, since the moment of 
pandemic will only succeed if there is the integration of all involved. We consider that the 
coordinator needs to rescue his or her identity and self-esteem in order to become aware of his or 
her real duties, only in this way will he or she be able to carry out quality work in the context of the 
pandemic we are experiencing. 

Keywords: Coordination. Pandemic. Sensible Education. 

 
 

Introdução 

 
A atuação da coordenação pedagógica se inicia anteriormente do ano letivo vigente. A 

realidade do coordenador pedagógico, como educador, deve ser inserida nas dimensões do 

contexto político-social, econômico e cultural, fazendo uma análise ética desses contextos 

(MOREIRA, 2016). E, como em qualquer ano comum, as práticas pedagógicas já haviam sido 

planejadas para serem efetivadas no decorrer de 2020. Mas, repentinamente, o mundo foi 

surpreendido com uma pandemia que, inicialmente, parecia ser superada em pouco tempo. Os 

indivíduos tiveram que se reinventar em, pouco menos de um fim de semana, para que na 

segunda-feira tudo pudesse acontecer de modo diferente, como a escola de levar o seu papel 

social da escolarização para os lares de cada aluno. 

Não desconforme a vários setores, a escola sofreu com essa mudança, sendo os 

profissionais envolvidos obrigados a se transformarem em agentes dominantes de toda tecnologia 

 

1 Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental do Colégio Espaço Verde em Volta Redonda (RJ). Licenciatura 
Plena em Pedagogia pelo Centro Universitário Geraldo Di Biase (2009), Especialização em Orientação Educacional 
pela Escola Superior Aberta do Brasil (2014), Mestranda em Intervenção psicológica do Desenvolvimento da 
Aprendizagem pela Universidade del Atlântico. E-mail: cilcoli@gmail.com. 

mailto:cilcoli@gmail.com
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e ferramentas encontradas a favor de seus trabalhos naquele momento, para que todos os alunos 

e familiares se sentissem acolhidos e suas necessidades emergenciais atendidas. Calendários 

letivos tiveram que ser reestruturados; novos modelos de ensino e avaliações tiveram que ser 

adotados; perfis profissionais tiveram que ser remoldados e todo o currículo de uma instituição de 

ensino adaptado. Os meios de comunicação entre família e escola passaram a ser efetivamente a 

internet e, desse modo, os profissionais com sua privacidade cada vez mais invadida em prol da 

tranquilidade de seus alunos e responsáveis. 

Portanto, mesmo com a pandemia, a principal tarefa da educação manteve-se em 

humanizar o homem. Sabemos que ela não se inicia na escola, mas começa muito antes e é 

influenciada por fatores internos e externos à pessoa. Sendo assim pretendemos uma educação 

fundada na ética, no respeito à dignidade e, principalmente, que leve o educando a entender-se 

como sujeito histórico-cultural em um momento de pandemia (SAVIANI, 1991). 

A atuação da coordenação pedagógica, por sua vez, foi sobrecarregada, tendo esta que, 

não somente se adaptar ao impacto, mas coordenar uma equipe de profissionais desestabilizada 

inicialmente perante o novo modelo de educação, a remota, e equilibrar emocionalmente as 

famílias que se encontravam em situações de desespero por encarar o papel docente dentro de 

suas casas. 

Perrenoud (2002, p. 169) traduz esta ideia afirmando que “não é possível formar 

professores reflexivos sem inserir essa intenção no plano de formação e sem mobilizar 

formadores de professores com as competências adequadas”. Sendo assim, acredita-se que a 

intencionalidade do trabalho do coordenador pedagógico precisa ter como foco a superação de 

desafios, os quais o autor afirma serem diversos, inclusive em um momento de pandemia, onde 

até então não se sabia o que fazer e as tentativas foram inúmeros, somando acertos e erros que 

foram sendo geridos pela coordenação pedagógica e corpo docente. 

Os dias foram passando e, a caminho dos 120 dias de isolamento social, observa-se 

notícias que os profissionais da educação, surpreendem a sociedade com tamanha dedicação e 

criatividade, não medindo esforços no que tange ao aprendizado de seus alunos. 

A coordenação pedagógica passou a compartilhar com as famílias o trabalho que, até 

então, era somente institucional. Planejamentos pedagógicos passaram a ser enviados aos alunos 

que, passaram a traçar estratégias para a organização da rotina e cumprimento das propostas 

enviadas nesse documento, bem como organização pessoal semanal para acompanhamento das 

aulas ao vivo e realização das tarefas escolares de forma individual, sem a presença do professor 

como suporte. 

Traçar metas e estratégia para a busca de um resultado efetivo foi uma missão para a 

coordenação que, junto de sua equipe, precisou estudar as melhores formas de atingir a atenção 

e envolvimento discente, para que a aprendizagem ocorresse de fato, e não somente para 

cumprimento de carga horária letiva. 

Momentos ao vivo que exijam a participação genuína do aluno, precisam fazer parte de 

metas pedagógicas para o período remoto. Propostas de experiências, tour virtual, atividades 
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tateáveis e lúdicas, enfim, uma linha com foco na metodologia ativa exerceu melhor resultado 

nesse processo ensino aprendizagem do que uma visão mais tradicional, pois necessita da 

atuação e envolvimento do aprendiz para que o desenvolvimento dos conceitos seja atrativo e 

eficaz. 

Analisar as ações realizadas nessa experiência remota, fez com que o trabalho do 

coordenador pedagógico modificasse de maneira significativa. Não poderia ser levada as aulas 

presenciais para dentro do computador, uma nova dinâmica precisava ser ressignificada, o que 

exigiu um trabalho pedagógico que estabelecesse as conexões de como identificar os 

conhecimentos para o desempenho da função, investigar sua contribuição e a superação das 

dificuldades, fazendo com que a Pedagogia da Sensibilidade se tornasse foco do processo de 

ensino aprendizagem. 

 
EDUCAR SENSÍVEL EM TEMPOS DE COVID-19 

 
A Pedagogia da Sensibilidade tem que ser plenamente aplicada nesse momento remoto, 

pois por meio dela os profissionais se sensibilizam com a realidade de seus alunos, bem como 

suas limitações ao imergirem nessa realidade distinta, que os afasta de todos os convívios sociais, 

tão fundamentais para o desenvolvimento integral de um indivíduo. A escuta e a empatia atuam 

como base dessa pedagogia tão essencial nos dias de hoje. 

A Educação sensível é antiga, existem relatos no século XVIII, Pestalozzi defendia a ideia 

de que formação tem que ter como principal eixo a realização central do ser humano, pois é 

aprendendo a lidar com diferentes situações que a criança vai amadurecendo o equilíbrio 

psicológico para enfrentar diferentes situações enfrentadas ao longo da vida e, até mesmo, para 

ajudar o outro que se encontra emocionalmente desequilibrado em certo momento 

(SOËTARD,2010). Uma mente bem desenvolvida, com etapas do desenvolvimento respeitadas, 

gera segurança e amadurecimento no tempo certo, o que acarreta no contemplamento das 

propostas cognitivas. Dessa forma, pode-se perceber nitidamente como as funções cerebrais são 

altamente interligadas. 

Em tempos de distanciamento social, as tecnologias digitais se tornaram determinantes e 

tornou-se necessário 

que os professores modifiquem suas atitudes diante dos meios de comunicação, sob 
riscos de serem engolidos por eles. Mas é insuficiente ver os meios de comunicação 
meramente como recursos didáticos. Os meios de comunicação social (mídias e 
multimídia) fazem parte de um conjunto das mediações culturais que caracterizam o 
ensino. (LIBÂNEO, 2000 p.40). 

 

Ao lidar com o desenvolvimento humano, têm que ser levados em conta o sentimento e a 

emoção como direcionadores para um bom aprendizado, sabendo que sentimentos norteiam 

ações. A autoestima tem que ser trabalhada a todo tempo, por meio da motivação, que 

impulsionará o fazer. 

A pandemia veio exigir das famílias e escolas um trabalho que seja efetivamente realizado 

em parceria, pois momento emana de valorização humana, trabalhada de profusas maneiras a 

solidariedade, o afeto, o acolhimento e a empatia. 
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Desta forma, para que possa educar para o sensível em tempos de pandemia, o docente 

precisa ser sensível. Duarte Jr (2001, p. 206) defende “que na realidade, uma educação sensível 

só pode ser levada a efeito por meio de educadores cujas sensibilidades tenham sido 

desenvolvidas e cuidadas, (...) como fonte primeira dos saberes e conhecimentos (...)”. Ou seja, 

em tempos de pandemia a sensibilidade precisa estar em primeiro lugar, deve estar com o 

professor, família e aluno, com isso é importante lembrar o primeiro quesito primordial ao estar em 

uma escola, aquele que exige primeiramente amar o que se faz, uma vez que, a partir do 

momento que a pessoa ama seu trabalho, ela passa a entregar-se de corpo inteiro em suas 

atividades envolvidas pelo amor ao trabalho, afloram-se as sensibilidades desenvolvidas em cada 

ser, o que facilitará a mediação de conhecimentos. 

Os tempos de uma escola imersa em uma pandemia não possui como foco o conteúdo 

pedagógico encontrada na matriz curricular de uma instituição, mas sim a integração das 

características essenciais do ser humano, Desenvolvendo desse modo o homem físico, espiritual 

e intelectual, por meio do fazer artístico e atitudinal. E é assim que olhar da educação tem que 

estar voltado nesse momento de pandemia: de modo holístico a entender o indivíduo em suas 

particularidades e necessidades básicas individuais. 

Nessa perspectiva, entende-se que para os responsáveis que têm hoje o compromisso de 

executar a função de mediação do processo de ensino aprendizagem do estudante, no sentido de 

exigir a responsabilidade do aluno no cumprimento de suas tarefas diárias, o desafio é imenso, 

visto que além de conseguir que o filho realize seus compromissos escolares, a principal missão é 

lidar com o emocional dessa criança ou adolescente que se encontra afetado diante de tantas 

mudanças sociais vividas ao longo desses meses de pandemia. 

E, é nesse equilíbrio de funções e gestão de crise que a coordenação pedagógica deve 

atuar, no intuito de conduzir a proposta institucional, paralelamente ao equilíbrio emocional de 

alunos e familiares. Oferecer para casa um ritmo de tarefas dissemelhante ao ritmo na escola, 

porém com a ênfase no fazer, na construção do conhecimento, para que, as tarefas realizadas 

pelos alunos sejam de real absorção do conteúdo, ou seja, de aprendizagem satisfatória. 

 
ATIVIDADE SOLIDÁRIA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 
Uma atividade que demonstrou solidariedade em tempos de pandemia foi um tour virtual, 

o Aquashow, praticado pelo professor de Ciências de uma instituição de ensino, envolvendo 

crianças de diferentes idades em momentos dissemelhantes. Mas, em todos os momentos com o 

mesmo intuito: entrar na emoção de cada aluno e levar a ele a alegria e o sorriso no rosto, o que 

ficou bem nítido e transparente durante a aula. Nesse tour, as crianças participaram e a partir da 

alegria, ansiedade e curiosidade, adquiriram conhecimentos sobre vidas marinhas e suas incríveis 

curiosidades. Esse tipo de aprendizagem corrobora o pensamento de DUARTE JR (2001), quando 

cita que a sensibilidade é primordial a um educador. 

O exemplo citado demonstra a sensibilidade desse docente de se deslocar em tempos de 

pandemia e necessidade de isolamento e criar uma aula envolvente, pensando somente na 
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satisfação de seus alunos a participarem de um tour, mesmo que virtual, num momento social tão 

distinto na vida deles. Um educador que age com a alma acima de qualquer intenção e, 

consequentemente faz com que o conhecimento seja adquirido, o que prova a afirmação de 

Perrenoud (2002), quando se refere à necessidade de os professores possuírem as competências 

adequadas à função. 

É importante citar que nessa atividade, em meio ao encantamento das crianças, um 

responsável por um dos alunos interrompeu, chamando a atenção de crianças que estavam 

“atrapalhando” o andamento da aula, por estarem empolgadas demais e perguntando tudo ao 

professor. Isso demonstra como o ser humano tem que se equilibrar emocionalmente ao lidar com 

uma criança, principalmente, nesse momento do desenvolver a aprendizagem. A coordenação 

pedagógica atuou após o episódio, com uso do diálogo, para que o responsável pudesse entender 

que as crianças têm impulsos e, dependendo da faixa etária, a reação é imediata de transmitir a 

emoção. Como esse responsável também era da área educacional, sentiu que esse momento 

deveria ser realizado de modo silencioso, colocando-se no lugar do professor. Essa troca de 

informações com estimula à curiosidade faz parte do momento de interação proposto pelo 

professor. Mas, isso prova como a solidariedade tem que existir de modo coletivo. As pessoas 

ainda demonstram a individualidade em momentos que deveriam ser regidos pela empatia. 

Libâneo (2000) defende a ideia de que a tecnologia deve ser usada a favor do professor, 

que não tem nos dias de hoje outra opção além de fazer uso dela a seu favor. Em tempos de 

pandemia, essa afirmação se faz mais válida e real. Pensando nisso e educando pelo sentimento, 

outra atividade proposta por uma professora em tempos de pandemia foi a recitação de um poema 

por alunos com idades entre 8 e 9 anos, num estudo sobre este gênero literário. Em cada vídeo 

assistido pela professora, a emoção tomou conta ao enxergar que em cada verso declamado 

estava sentindo o amor da criança pela proposta da atividade, que envolveu rimas, criatividades e, 

acima de tudo, o sentimento desde o momento de escolha do poema a ser gravado até o 

momento de sua declamação. As borboletas (Vinícius de Moraes), A casa (Vinícius de Moraes), O 

buraco do tatu (Sérgio Caparelli) , O gato curioso (Ferreira Gullar) , dentre outros poemas fizeram 

parte das escolhas das crianças e foram recitados com muito amor por cada uma delas. Nos 

versos do poema Borboletas de Vinícius de Moraes, por exemplo, as crianças esbaldaram 

criatividade e imaginação encenando as borboletas brancas que são alegres e francas e as azuis 

que gostam muito de luz; e demonstraram mais seriedade nas borboletas pretas que representam 

a escuridão. Uma atividade que extrai da criança um momento alegre e de distração diante de 

uma série de desafios que têm enfrentado com esse distanciamento da escola e dos colegas. 

Todas essas propostas exigem da coordenação pedagógica um papel fortemente atuante 

para que o professor se sinta seguro e capacitado ao realizá-las. É papel da coordenação 

pedagógica, por sua vez, é trabalhar intensamente por trás dos bastidores de uma escola que 

funciona em sua essência, dando suporte a toda a equipe docente, no que tange a ações; 

recursos; ideias; organização; planejamento; sugestão; aprimoramento de materiais e escolhas; 

objetivos; metas e, principalmente, na emoção de cada indivíduo envolvido no processo de 
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ensino-aprendizagem (Moreira, 2016). É a função de liderança conhecida como o carro-chefe de 

uma instituição de ensino. Daí a importância de uma coordenação engajada e acreditada na 

missão e nos valores da escola em que atua. O amor deve ser a ferramenta utilizada por esse 

profissional, pois carrega uma importante missão: a de conduzir o trabalho educativo. Está em 

suas mãos a responsabilidade de toda a implantação de uma pedagogia que atinja, em seu grau 

mais elevado, o saber de todos os educandos que apostam o seu futuro com a esperança de um 

aprendizado baseado na valorização e respeito individual. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A coordenação pedagógica trabalha para o funcionamento satisfatório de uma instituição 

de ensino a qualquer momento. Em tempos de pandemia, é uma atuação imperiosa a presença 

atuante desta, para que a proposta, ou seja, a essência da escola não seja perdida em meio a 

tantas ações remotas, não previstas no planejamento. 

Antes de se pensar no equilíbrio emocional de alunos e familiares, é importante que os 

profissionais da educação, principalmente, os docentes, que atuam diretamente com os alunos 

estejam preparados para encarar o desafio do novo. Traças planos de ação que granjeiem os 

alunos nesse novo modelo de educação torna-se então um grande desafio para esses 

profissionais. 

Docentes encontravam-se cada vez mais em tratamentos psicológicos para encontrar o 

equilíbrio entre o desejo profissional e as dificuldades surgidas na profissão, decorrentes de 

alguns fatores como: modelo de geração que não respeita os professores e/ou qualquer tipo de 

autoridade; falta de investimento governamental na área da educação; falta de motivação 

profissional e outros tipos de valorização, como educação continuada, a fim de que se prepare 

pessoas capazes de atuar na educação do século XXI. 

Se antes da pandemia os docentes já se deparavam com essa realidade, nesse momento, 

eles se sentem responsáveis por oferecerem o sumo de seu trabalho, mesmo encarando o 

impacto de ter que lidar com ferramentas desconhecidas até então. Encarar esse novo modelo de 

educação remota, sabendo que a todo instante estão sob os olhares dos familiares que 

acompanham as aulas junto de seus filhos e carregar a responsabilidade de que a tecnologia 

funcione na íntegra para atender não somente aos anseios dos alunos, mas de todos os membros 

da família e da escola, é um constante desafio profissional e pessoal. 

Portanto, a coordenação pedagógica tem como missão assumir essa liderança e alinhar 

as metas ao lado de sua equipe, para que o resultado seja benéfico para todos os envolvidos. 

Atuar diretamente no que tange ao psicológico e bem estar de sua equipe docente é a chave para 

o sucesso do trabalho. Um profissional da educação também passa atualmente por uma série de 

fatores que o abalam: possuem a responsabilidade com os desafios do trabalho remoto; possuem 

famílias para sustentar e filhos para acompanhar nas tarefas diárias. Daí a importância do 

equilíbrio emocional e, para que haja esse equilíbrio, a liderança da equipe deve atuar como 

âmago de todo processo educacional. 
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Nesse contexto, entende-se que o suporte aos familiares, professores e alunos exige da 

coordenação pedagógica uma função estendida nesse período de isolamento social, que vai além 

do que ela mesma possa imaginar como ser esteio. Estar conectada de fato, estimulando e 

trazendo seus profissionais para dentro do que acredita ser valoroso para o ensino remoto; propor 

inovações, dando suporte para que elas aconteçam; valorizar as ideias de cada professor e 

colaborar para a prática delas; defender a equipe e a proposta pedagógica da escola perante 

questionamentos e desabafos familiares; estar à disposição para diálogos e reuniões por meio de 

ferramentas digitais; participar de jornada educacionais e congressos on line para atualização e 

abertura da mente frente ao novo; auxiliar nos novos modelos de avaliações e estar disposta a 

flexibilizá-los diante à realidade de seus alunos, são papéis primordiais à coordenação pedagógica 

do século XXI em meio a uma pandemia que assolou vários países do mundo. 

Com base nessa e em outras teorias em torno de um estudo sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem é que se faz importante o papel de mediador adotado pelo professor em meio a 

tantos conhecimentos a serem passados às novas gerações. Se a interação social e com o meio é 

fundamental para a construção do conhecimento, nesse período de isolamento é preciso que as 

condutas à distância sejam as mais próximas possíveis do aluno e que o meio em que o aluno se 

encontra seja o mais saudável e harmonioso, para que possa contribuir em seu processo de 

ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO 49 

A PANDEMIA DA COVID-19 E SEUS IMPACTOS NA EDUCAÇÃO: ESTRATÉGIA PRIVADO- 

MERCANTIL E APROFUNDAMENTO DAS DESIGUALDADES 

THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS IMPACTS ON EDUCATION: PRIVATE-MARKET STRATEGY AND 
DEEPENING INEQUALITIES 

 

Alisson Slider do Nascimento de Paula1 

 
RESUMO: O texto analisa os efeitos da pandemia da Covid-19 no campo educacional enfatizando 
a movimentação do setor privado-mercantil a partir das orientações das agências multilaterais 
para a utilização de ensino remoto como estratégia de combate à propagação do vírus. Trata-se 
de um estudo teórico em que a natureza bibliográfica e documental orientam sua base 
constitutiva. Optou-se por uma pesquisa de abordagem qualitativa em que compreende o objeto a 
partir de um sistema de complexo de complexos. O modelo de ensino remoto implica perversos 
impactos nos processos de formação educacional, das formas de interação entre professor e 
aluno, no acesso e a permanência nas aulas, além do aprofundamento das desigualdades sociais 
e educacionais, uma vez que há um poço entre escolas públicas e escolas privadas, engendrando 
um verdadeiro apartheid educacional no Brasil. Considera-se a necessidade de questionar esse 
modelo emergencial de ensino, bem como denota-se a importância da implementação do Sistema 
Nacional de Educação apoiado pelas relações cooperativas e colaborativas entre os entes 
federados, em que os princípios da educação pública de qualidade sejam garantidos, os recursos 
tecnológicos suplementem o currículo, o trabalho pedagógico e a formação, e que os interesses 
de lucro sejam elididos para que a educação pública estatal possa atender aos anseios da 
sociedade no cenário pós-pandêmico. 
Palavras-chave: Covid-19; ensino remoto; desigualdades educacionais. 

 
ABSTRACT: The text analyzes the effects of the Covid-19 pandemic in the educational field, 
emphasizing the movement of the private-mercantile sector based on the guidelines of multilateral 
agencies for the use of remote education as a strategy to combat the spread of the virus. It is a 
theoretical study in which the bibliographical and documentary nature guide its constitutive basis. 
We opted for a qualitative approach research in which the object is understood from a complex 
complex system. The remote education model implies perverse impacts on the educational 
formation processes, on the forms of interaction between teacher and student, on access and 
permanence in classes, in addition to the deepening of social and educational inequalities, since 
there is a well between public schools and private schools, creating real educational apartheid in 
Brazil. The need to question this emergency model of education is considered, as well as the 
importance of implementing the National Education System supported by cooperative and 
collaborative relations between federated entities, in which the principles of quality public education 
are guaranteed, technological resources supplement the curriculum, pedagogical work and 
training, and that the interests of profit are eliminated so that state public education can meet 
society's wishes in the post-pandemic scenario. 
Keywords: Covid-19; remote teaching; educational inequalities. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O novo coronavírus é denominado de síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 

(SARS-CoV-2) (Van Doremalen et al., 2020). Surgiu em Whuham, sétima maior cidade da China. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta global sobre a doença em 31 de 

dezembro de 2019. A doença foi nomeada oficialmente pela OMS como Covid-19, em 11 de 

fevereiro. Em março, a organização definiu o surto da doença como pandemia. O coronavírus se 
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trata de um vírus zoonótico, um RNA vírus de classificação Nidovirales, do grupo Coronaviridae. 

Este grupo gera infecções respiratórias, sendo isolado “pela primeira vez em 1937 e descritos 

como tal em 1965, em decorrência do seu perfil na microscopia parecendo uma coroa” (Lima, 

2020, p. 5). 

A doença foi nomeada oficialmente pela OMS como Covid-19, em 11 de fevereiro. Em 

março, a organização definiu o surto da doença como pandemia. No mesmo mês, foi confirmada a 

primeira morte no Brasil, em São Paulo (BARRETO, 2020). Além disso, o caso de subnotificação 

no Brasil se configura como outro agravante no cenário pandêmico, visto que no índice COVID-19: 

Government Response Stringency Index, de 08 de maio, elaborado por Hale, Petherick e Kira 

(2020) que aponta os países que mais realizam testes para Covid-19, os países com índice de 

testagem muito baixo ficam fora da conta em função dos dados gerados por eles serem 

classificados como irrelevantes, e o Brasil está dentro deste padrão. 

 
O IMPACTO GLOBAL DA COVID-19 

 
O alcance do contágio atingiu diretamente o setor econômico implicando numa crise que 

expressa um padrão diferenciado quando comparada à crise de subprime em 2008 e, 

consequentemente, engendrando impactos nos sistemas educacionais de todo globo. Decerto, 

como uma das ações para contenção da pandemia da Covid-19, de acordo com a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO), a grande maioria dos 

governos do mundo fecharam temporariamente suas instituições de ensino. Essa ação de 

contenção impactou em mais de 70% da população estudantil global. 

O fechamento das escolas de educação básica abalou a realidade educacional de 

1.198.530.172 estudante, 68,5% do total de estudantes matriculados, uma vez que 153 países 

aderiram ao fechamento das escolas como ação para combater a propagação da Covid-19. Nesse 

panorama, os governos em parceria com agências multilaterais reuniram-se para traçarem 

estratégias para agir diretamente no cenário educacional para que não houvessem tantos 

prejuízos. A UNESCO (2020) buscando reduzir as consequências da suspensão das aulas 

denotou que os países dessem continuidade em seus calendários escolares a partir da educação 

remota, com especial ênfase para as populações mais vulneráveis e desfavorecidas. 

A educação em escala planetária foi se ajustando dentro dos limites das orientações das 

agências multilaterais e dos governos, uma vez que a implantação do modelo de ensino remoto 

não foi unanimidade entre os Estados nacionais. De acordo com a reportagem do The Economist 

(2020), China e Coreia do Sul estão com as escolas fechadas desde janeiro. Até setembro não há 

previsão de retorno das aulas presenciais em Portugal e nem no Estado subnacional da Califórnia. 

Concernente aos exames nacionais, a China adiou o exame Leaving Certificate (gaokao). Grã- 

Bretanha e França cancelaram seus exames de 2020. 

Nos Estados Unidos da América (EUA) na busca da efetivação do distanciamento social 

durante a pandemia, as universidades suspenderam suas atividades presenciais. Segundo O 

Globo (2020), a indústria do ensino superior, de mais de US$ 600 bilhões, voltou-se para uma 
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abordagem que outrora muitos resistiam, a saber, a educação on-line. Em acréscimo, na mesma 

reportagem é evidenciado que nos EUA há 1,5 milhão de professores, contudo, 70% não 

possuíam experiência com tecnologias educacionais e aulas virtuais. 

 
O PANORAMA EDUCACIONAL BRASILEIRO NA PADEMINA DA COVID-19 

 

Nesse panorama, o cenário educacional brasileiro se depara com uma tentativa de 

disseminar a ideia que as escolas de educação básica e universidades estão funcionando 

normalmente através do ensino remoto, com o subterfúgio do prosseguimento do calendário 

escolar e acadêmico no país. A publicação, no dia 17 de março de 2020 da Portaria nº 343 que 

autorizava, no período de 30 dias, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por 

aulas que utilizem meios de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) se expressa como 

uma investida para efetivar essa ideia. 

No dia 28 de abril de 2020 o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou diretrizes 

para escolas da educação básica e instituições de educação superior durante a pandemia do 

Covid-19. Os apontamentos, em síntese, propõem aproximação virtual dos professores com as 

famílias, atividades não presenciais que utilizem a família como mediadora, supervisão de um 

adulto familiar no sentido de acompanhamento durante os estudos on-line, além da utilização de 

vídeos educativos. Nessa acepção, é essencial compreender o significado de ensino remoto uma 

vez que por vezes governos apontaram sua utilização, as vezes mencionaram Educação a 

Distância (EaD), outras de ensino híbrido, contudo, não foi exposto o que de fato significa esse 

formato de ensino. Para a Conselheira do CNE, Maria Helena Guimarães de Castro, o ensino 

remoto configura-se como uma modalidade de ensino como um conjunto de práticas diversificadas 

de ensino-aprendizagem que contemplam ensino online, vídeo-aulas, atividades enviadas aos 

estudantes e leitura de livros (Todos Pela Educação, 2020). 

Desde a década de 1990, agências multilaterais como o Banco Mundial (BM), 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e a (UNESCO) propõem a Educação a Distância (EaD) 

para ampliação da educação superior nos países periféricos. Contudo, malgrado essas 

discussões permearem o cenário da educação superior brasileira, com a pandemia da Covid-19 a 

educação básica também é afetada e ganha uma nova cara com o ensino emergencial remoto. 

Em acréscimo, estas agências multilaterais buscam disseminar um modelo de educação e de 

instituição escolar advogado pelo capital, a rigor, um modelo orientado na agenda empresarial em 

que a formação seja baseada em competências e tenha como objetivo a formação de capital 

humano. 

No atual cenário, as estas agências compreendem como soluções exequíveis para o 

campo educacional: a) revisão do marco regulatório do EaD, tornando factível o reconhecimento 

dos pacotes de ensino remoto de entidades empresariais para substituir o ensino presencial na 

contagem dos dias letivos; b) flexibilização dos contratos e na organização do trabalho docente, 

possibilidade a prestação de serviços educacionais e colaboração entre seus pares e suporte às 
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famílias dos discentes; c) flexibilização da carga horária dos estágios no currículo da formação 

docente; d) regulamentação e flexibilização de fundos que viabilizem a formação dos pais como 

tutores de seus filhos. (Colemarx, 2020). 

A defesa dos interesses das corporações educacionais e das TICs está na ordem do dia 

não obstante a retórica de organizações como o Todos pela Educação usarem o discurso de 

aflição acerca da situação educacional em decorrência do isolamento social, todavia, defendem 

um formato de ensino que aprofunda as desigualdades e o próprio apartheid educacional. A 

implementação de ensino híbrido, com aulas síncronas, ensino baseado em competências, 

tradicionais planos de estudos e exercícios de memorização para atenderem as avaliações de 

larga escala (GIROUX, 2018), evidenciam a necessidade de dar especial atenção nas avaliações 

no formato on-line, como a proposta do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) digital. 

O documento do Colemarx (2020, p. 13) ressalta que há uma coalização global 

envolvendo setores empresariais e governos, e que esta coalização é liderada pela UNESCO e 

envolve outras agências multilaterais, além de grupos empresariais como “Microsoft, Google, 

Facebook, Zoom, Moodel, Huawei, Tony Blais Institute for Global Change, Fundação Telefônica e 

outros”. Ainda, os recursos mais utilizados no panorama educacional durante a pandemias partem 

dessa coalização: “Google, Google classroom, Google suíte, Google Hangout, Google Meet, 

Facebook, Microsoft one note, Microsoft, Google Drive/Microsoft Teams, Moodel, Zoom, Youtube”. 

A estratégia do uso desses recursos de modo centralizado expressa os interesses do mercado da 

aprendizagem, porquanto a financeirização da educação é aprofundada a partir da compra de 

pacotes tecnológicos educacionais (EdTechs) pelo setor público. Com efeito, a movimentação das 

ações no período de quinze de abril a quatorze de maio na Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA) expressa uma queda nas ações das duas maiores holdings S/A do setor da 

educação, a Cogna Educacional (COGN3 -24,18) e a YDUQS (YDUQ3 -20,52%), todavia, três das 

empresas que fornecem os recursos educacionais on-line para operacionalizarem o ensino remoto 

no período pandêmico obtiveram valorização de suas ações, consoante o índice NASDAQ, a 

empresa Zoom Video Comunications (ZM 10,79%), Alphabet Inc.2(GOOGL 7,92%) e 

Microsoft (MSFT 5,03%) expressam essa valorização de capital. 

Nesse sentido, constata-se o cenário de continuidade no aprofundamento da 

financeirização da educação, contudo, desviando a ênfase das transações, isto é, outrora 

concentrava-se nas instituições, passando-se a enfatizar, a partir da pandemia da Covid-19, nos 

recursos tecnológicos. Esse fenômeno decorre em severas implicações na formação dos sujeitos, 

no trabalho pedagógico e no acesso e permanência a educação. 

No tocante à educação superior, o cenário brasileiro já apontava para o dilaceramento do 

princípio indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Com os cortes no repasse de 

financiamento da pesquisa científica. Doravante, ensino migrou das salas de aula para os 
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aplicativos de videoconferências3, semelhante a processualidade da educação básica, conforme 

as Secretarias de Educação Estaduais (SEDUC). Concernente à extensão, o isolamento social 

inviabiliza a realização de ações in loco, tornando infactível sua efetivação. 

Com a migração no formato das aulas, dos processos de formação, das formas de 

interação, os professores tiveram que reorganizar o trabalho pedagógico atropelando o Projeto 

Político Pedagógico da escola, descaracterizando os objetivos de formação. Boa parte dos 

professores não possuem capacitação e domínio das EdTechs que estão sendo utilizadas para 

mediar o processo de ensino-aprendizagem. No limite, o acesso e a permanência é outro 

problema gritante no Brasil, considerando que há um poço entre escolas públicas e escolas 

privadas, constituindo um verdadeiro apartheid educacional, além disso, em estudo recente do 

Observatório Social do Covid-19 do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais (Fafich-UFMG), expõe que 20% dos 

domicílios brasileiros não estão conectados à internet, não sendo exequível o acesso, por parte 

dos alunos aos materiais de ensino a distância disponibilizados nos portais por diversas escolas 

públicas do ensino fundamental e médio (Colemarx, 2020). Esse cenário caracteriza-se com o que 

Leher (2020) denomina por Darwinismo Social, visto que existe uma hierarquia de raças, culturas 

e naturezas humanas. A defesa pelo arrefecimento dos direitos sociais, e a compreensão do 

mercado como lócus da seleção natural implica para os que forem selecionados negativamente, 

sua sucumbência como efeito colateral da lei dos mais fortes. Com efeito, os estudantes das 

escolas públicas que não possuírem condições para estudar, seja pela falta de estrutura em sua 

casa ou pela falta de recursos como computadores, notebooks, smartphones e internet serão 

deixados para trás. Diante disso, é válido refletir sobre os diversos elogios ao modelo educacional 

norte-americano em que pese o programa No Child Left Behind, contudo, no cenário pandêmico, 

da ascensão do ensino emergencial remoto via EaD, pode-se utilizar a expressão de Bastos 

(2018): No Profit Left Behind – Nenhum Lucro Deixado para Trás, com efeito, o cenário é propício 

para fazer o experimento do mercado da aprendizagem. 

Considerando as diretrizes do CNE, não há nada que indique como será o futuro do 

desconfinamento da educação básica e superior. Os setores privados-mercantis apontam para o 

crescimento das tecnologias educacionais, considerando que Brasil consta um crescimento com 

mais de 400 EdThecs. Em live do dia 13 de maio organizada pelo projeto Brazil at Silicon Valley, 

debateu-se o tema: EdTech & Philanthropy: we will start soon. Participaram da live, Jorge Paulo 

Lemman da Fundação Lemman e Sal Kahn da Khan Academy. Os apontamentos foram que a 

partir da Covid-19 governos e instituições conscientizem-se que a educação digital deve ser 

central e que no futuro haverá instituições de ensino em nuvem, e que os professores precisarão 

dominar muitas soft skills4 para atuar nessa nova realidade educacional. 

 
3 No que diz respeito à educação superior, as instituições privadas, em sua grande maioria, fizeram essa migração, 

contudo, conforme o Monitoramento nas Instituições Ensino do Ministério da Educação (MEC), das 69 universidades 
federais, apenas 12 universidades estão desenvolvendo atividades remotas. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/coronavirus/>. Acesso em: 17 mai. 2020. 
4 Soft skills são habilidades, competências comportamentais, ou seja, atributos profissionais que o sujeito precisa 

dominar para efetivar sua função laboral 

http://portal.mec.gov.br/coronavirus/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O cenário é perverso para a humanidade. A pandemia da Covid-19 está afundando o 

sistema de saúde global e as finanças do sistema de metabolismo de capital. Todavia, setores 

empresariais vinculados à algumas esferas da educação, sobretudo do EaD por meio de venda de 

TICs e de recursos tecnológicos e com atuação de EdThecs buscam efetivar o mercado da 

aprendizagem de modo oportunista e sem considerar o futuro da educação pública estatal e dos 

alunos das camadas populares. Em decorrência disso, é necessário questionar essa lógica, 

buscar implementar o Sistema Nacional de Educação (SNE) apoiado pelas relações cooperativas 

e colaborativas entre os entes federados, buscando assim uma educação pública, de qualidade, 

em que os recursos tecnológicos suplementem o currículo, o trabalho pedagógico e a formação, e 

que os interesses de lucro sejam elididos para que a educação pública estatal possa atender aos 

anseios da sociedade no cenário pós-pandêmico. 
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CAPÍTULO 50 

A RECONSTRUÇÃO DO CURRICULO: OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID 19 NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS 

REBUILDING THE CURRICULUM: THE IMPACTS OF THE COVID 19 PANDEMIC ON PUBLIC SCHOOLS 
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Francisco Andesson Bezerra da Silva8 
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Juliana Nobre Nobrega11 

 
RESUMO: O Impacto causado pela pandemia da Corona Vírus (COVID -19) vem impondo 
drásticas mudanças nos mais diversos campos da sociedade e consequentemente alterando a 
rotina da população em um contexto mundial, sem dúvidas o sistema educacional surge como um 
dos maiores prejudicados nesta situação. Neste cenário em meio as mais diferentes realidades se 
constitui este texto, tendo como objetivo compreender este cenário que se acentua, constituindo 
um currículo em transição e em processo de adaptação. O desafio se impõe agora em adequar-se 
a este cenário imposto pela pandemia, onde o ensino remoto surge como uma das principais 
readequações neste cenário cheio de lacunas que já é a educação, constituindo um novo 
currículo, que se acentua pela estruturação do atual cenário e pelos impactos momentâneos e 
póstumos causados pela mesma. O presente estudo se acentua em possíveis estratégias, 
contextos e possíveis práticas que tornem a escolarização humanizadora e emancipatória neste 
momento. 
Palavras chave: Educação. Pandemia. Impactos. Currículo. 

 
ABSTRACT: The impact caused by the Corona Virus Pandemic (COVID -19) has been imposing 
drastic changes in the most diverse fields of society and consequently changing the routine of the 
population in a global context, without a doubt the educational system appears as one of the 
biggest losers in this situation. In this scenario in the midst of the most different realities this text is 
constituted, with the objective of understanding this scenario that is accentuated, constituting a 
curriculum in transition and in the process of adaptation. The challenge now is to adapt to this 
scenario imposed by the pandemic, where remote education emerges as one of the main 
adjustments in this scenario full of gaps that is already education, constituting a new curriculum, 
which is accentuated by the structuring of the current scenario and the momentary and 
posthumous impacts caused by it. This study is accentuated in possible strategies, contexts and 
possible practices that make schooling humanizing and emancipatory at this time. 
Keywords: Education. Pandemic. Impacts. Curriculum. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A intensiva batalha contra o novo vírus que se instalou em meados do fim do ano de 

201912, até então que passou a ser identificado como Corona Vírus13, causou uma avalanche de 

novos métodos e decisões a cerca do olhar social sobre o processo populacional mundial, 

modificando as mais diversas estruturas, nos âmbitos políticos, sociais, econômicos, científicos, 

religiosos, culturais e principalmente os educacionais. 

Alguns países, inicialmente relutaram em adotar medidas de distanciamento social, como 

o Reino Unido, a Holanda, a Suécia e os EUA, propagando o isolamento de casos confirmados e 

de grupos de maior risco. Entretanto com a evolução da epidemia e o agravamento dos 

indicadores epidemiológicos, esses países foram obrigados a rever suas políticas e a adotar 

medidas restritivas tal como os demais. Em cenários de acelerado crescimento da pandemia, 

quando os números de casos e de mortes continuam aumentando em muitos países, fica evidente 

a necessidade de medidas de distanciamento social e de restrição à circulação de pessoas. 

A Organização Mundial da Saúde – OMS declarou em 30 de Janeiro de 2020, um surto 

advindo desse novo vírus que futuramente viria a ser caracterizado como uma pandemia14, um 

processo diagnosticado como uma emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o 

mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no regulamento sanitário 

internacional. 

Os estados juntamente com os municípios têm utilizado sob a ótica da Organização 

Mundial da Saúde – OMS e de outras instituições cientificas, a busca pelas melhores condições 

associativas no combate a proliferação do vírus, desde o fechamento de atividades comerciais, 

medidas restritivas, estimulo e valorização ao isolamento social bem como em alguns casos o 

isolamento total, o que se denomina como lockdown15, bloqueio total de ruas e avenidas em 

grandes centros urbanos. 

Quando se trata das inúmeras consequências que a COVID – 19 causaram na educação, 

podemos incidir que a mesma causou um verdadeiro impacto nas já desgastadas estruturas que a 

educação vinha carregando ao longo do tempo, dito isso não se pode ignorar que uma grande 

parcela da população brasileira frequenta a educação básica regular no país. 

 

12 Em 31 de Dezembro do ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde – OMS recebeu diversos alertas advindo de 
casos de Pneumonia em uma cidade da República popular da China, especificamente na cidade de Wuhan, na 
província de Hubei. Essa situação se apresentava como um novo vírus ainda desconhecido em seres humanos. 
Alguns dias depois, em 07 de Janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um  
novo tipo de vírus, situação essa que em questão de dias tornou-se um contágio de números preocupantes em todo o 
mundo, tornando uma das principais causas de resfriado comum das últimas décadas. (ORGANIZAÇÃO PAN- 
AMÉRICA DE SAÚDE, 2020). 
13 Os corona vírus (CoV) são uma espécie de aglomerado viral que são conhecidos desde os anos de 1960, os 
mesmos causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais, geralmente estas infecções causam 
doenças respiratórias leves e moderadas, semelhantes a um resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com 
estes vírus que são comuns ao longo da vida. As coronas vírus são a segunda principal causa de resfriado comum. 
Há sete tipos de corona vírus humanos (HCoVS) conhecidos. . (ORGANIZAÇÃO PAN-AMÉRICA DE SAÚDE, 2020). 
14 Segundo a OMS uma Pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando uma 
epidemia – grande surto que afeta uma região se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de 
pessoa para pessoa. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMÉRICA DE SAÚDE, 2020). 
15 É a versão mais rígida do distanciamento social e quando a recomendação se torna obrigatória. È uma imposição 
do estado que significa bloqueio total. No cenário pandêmico essa medida é a mais rigorosa a ser tomada e serve 
como medida de desaceleração de algum vírus. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMÉRICA DE SAÚDE, 2020). 
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Neste contexto nosso objetivo se constitui em apontar alternativas é caminhos 

construtivos para os possíveis cenários pós-pandemia e particularmente como esse novo currículo 

se constrói com esse novo modelo de educação pautado no distanciamento, no isolamento e 

consequentemente em uma aprendizagem constituída individualmente com os recursos e espaços 

que lhe são atribuídos. 

Ao longo do mesmo enumeramos alguns pontos e possíveis cenários de reformulação 

para os aspectos educacionais tomando como ponto, esse novo olhar social constituído para os 

campos do currículo, da construção da aprendizagem, dos conhecimentos adquiridos em curto, 

médio e longo prazo, assim como a validação dos conhecimentos para a vida em sociedade, ato 

de cunho maior nesta pesquisa. 

2. METODOLOGIA 

 
Será utilizada na constituição desta pesquisa, a pesquisa bibliográfica e documental 

proveniente de toda a documentação constituída por meio dos dados relatados pela Organização 

Mundial de Saúde. 

Flick (2009) ressalta que em um estudo bibliográfico o pesquisador deve entender os 

documentos como meios de comunicação, pois foram elaborados com algum propósito e para 

alguma finalidade, sendo inclusive destinado para que se tivesse acesso á eles. Assim indica que 

é importante compreender quem o produziu, sua finalidade, para quem foi construída, a 

intencionalidade de sua elaboração e que não devem ser utilizados como depósito de 

informações. 

 
2.1 IMPACTOS ESTRUTURAIS E GLOBAIS EM EXTENSÃO MUNDIAL DA COVID -19 

 
 

Inicialmente para que este principio seja compreendido é importante ressaltar que o 

processo da expansão da pandemia, apresenta alguns conceitos distintos, que são de extrema 

necessidade para a compreensão de como se deu este surto. Uma pandemia é uma doença de 

cunho infeccioso, transmissível e consequentemente mortal que se espalha por vários países e 

regiões do mundo. 

Ao longo da história humana compreendemos que outras pandemias já existiram é que 

consequentemente trouxeram condições graves de sobrevivência aos indivíduos, como os casos 

de gripe espanhola, de AIDS a Tuberculose, gripe Suína, dentre outros que dizimaram nações 

(FRANÇA, 2006-2020), é necessário compreendermos que o que diferencia a atual situação de 

pandemia de casos anteriores, é justamente o processo da globalização, que traz consigo, 

inúmeros benefícios para a propagação do contágio, tais como: a velocidade de locomoção das 

pessoas, grande concentração urbana, bem como diversos contextos que possibilitam aos 

indivíduos chances de propagação do vírus. 

A combinação do aumento das populações com o desenvolvimento tecnológico provocou, 

no século 20, uma transformação nas doenças urbanas e deu margem a um novo conceito de 
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saúde, pois os determinantes sociais e ambientais das doenças agora estão relacionados a novas 

formas de adaptação ao ambiente, como resultado da ação humana. A partir disto novas 

preocupações em relação à saúde apareceram, ligadas à qualidade da vida urbana, à realização 

pessoal e profissional e também a questões envolvendo trabalho e custo de vida. (RIBEIRO, 

2015). 

Neste contexto as ações governamentais surgem para o desenvolvimento do 

gerenciamento, bem como na construção de intervenções é no sentido de normalizar 

acontecimentos por meio de dispositivos reguladores agindo sobre as questões epidêmicas. Nesta 

percepção os mesmos devem se voltar para o desenvolvimento de questões der segurança e 

preocupações voltadas para possíveis danos caso o processo de alastre. 

Segundo dados disponíveis pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o corona vírus, 

causador da Covid – 19 alcançou o patamar de pandemia, em meados de março de 2020, 

originada na China, a pandemia chegou ao Brasil especificamente no mês de fevereiro do corrente 

ano, onde o primeiro caso teve a sua confirmação no dia 26 de Fevereiro. A pandemia das COVID 

– 19, pela nova corona Vírus tem se apresentado como um dos maiores desafios sanitários em 

escala global deste século. 

O insuficiente conhecimento cientifico sobre o assunto, sua alta velocidade de 

disseminação e capacidade de provocar mortes principalmente as populações vulneráveis, geram 

incertezas sobre as possíveis e principais formas de combate ao referido vírus, no Brasil as 

condições e desafios para esse combate são ainda maiores, principalmente pela falta de conduta 

de isolamento que alguns brasileiros possuem, apresentando desta feita um panorama incerto 

com estimativas válidas e confiáveis do número de casos e óbitos pelo vírus, esbarram na 

ausência de medidas de supressão, frente às recomendações contraditórias das autoridades em 

cada nível de governo. A epidemia encontrou a população brasileira em uma situação de extrema 

vulnerabilidade, com altas taxas de desemprego e cortes profundos nas mais diversas áreas das 

políticas sociais. 

2.2 A COVID-19 É OS IMPACTOS NO PROCESSO EDUCACIONAL 

 
Em meados do fim do mês de Março o Ministério da Educação traçou novas rotas de 

adaptação para as escolas mediante a disseminação da corona vírus (COVID-19), no referido mês 

os estados das nações federativas do Brasil iniciaram o processo de suspensão das aulas, 

adotando medidas públicas de isolamento e principalmente de processo de combate a 

disseminação do vírus. 

A pandemia mudou consideravelmente as formas de estruturar a organização do trabalho 

pedagógico, sejam pelas ações apreendidas, sejam pelos resultados destas atividades, 

consideradas desenvolvidas dentro do ambiente familiar. 

Com o fechamento das escolas, as unidades educacionais em curto período de prazo 

iniciaram a construção de um novo modelo educacional, visando o cumprimento mínimo da carga 

horária estabelecida anualmente pelo referido Ministério, estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação Nacional – nº 9.394/96, buscando assim um caminho para minimizar as perdas 

causadas, no campo educacional. 

A LDBE’n já previa em seus artigos a possibilidade de ensino a distância, principalmente 

quando a mesma surgisse em algum caso emergencial, onde ao entendimento dos diversos 

conjuntos que formam os espaços educacionais, tais, como: os governos, os conselhos escolares 

municipais, estaduais e federais, buscassem alternativas efetivas e condizentes com a situação 

que se instalasse. (BRASIL, 1996) 

Surge então um novo modelo educacional instituído pelas unidades, a adoção do ensino 

não presencial foi apoiada pelo uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), essas 

ferramentas surgem como um instrumento/alternativa para evitar que os estudantes sofram 

prejuízos no processo de ensino e aprendizagem. Vejamos as percepções de (Costa, 2017) sobre 

a modalidade da educação por meio das TIC’s. 

Uma modalidade de educação planejada por instituições e que utiliza diversas 
tecnologias de comunicação. È uma forma de ensino aprendizagem mediada por 
tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) que permitem que o professor e o 
estudante estejam em ambientes físicos diferentes. (COSTA, 2017, p.61) 

 

Ou ainda Maia, 2003 que compreende a denominação TIC – Tecnologia de Informação e 

Comunicação, 

Como um processo que diz respeito aos procedimentos, métodos e equipamentos 
usados para processar a informação e comunicá-la aos interessados. As TICs 
agilizaram o conteúdo da comunicação, através da digitalização e da comunicação em 
redes (internet) para a captação, transmissão e distribuição das informações, que 
podem assumir a forma de texto, imagem estática, vídeo ou som. (MAIA, 2013) 

 

Em 19 de março de 2020, o Ministério da Educação instituiu sobre a portaria nº 345/2020. 

Um novo modelo para essas questões pandêmicas em relação ao ensino presencial, 

especificamente ao ensino superior, delimitando uma nova forma de trabalho e principalmente um 

modelo educacional baseado nas atividades realizadas no ambiente residencial. Em seu art.1º, a 

referida portaria dispõe o seguinte: 

Fica autorizada, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 
andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias da informação e comunicação, 
por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que 
trata o art. 2º do decreto nº 9.235 de 15 de Dezembro de 2017. (BRASIL, 2020) 

 

Como a inicialmente a educação básica não foi citada na realização da referida portaria, 

em 18 de março o Conselho Nacional de educação afirmou que caberia aos conselhos municipais 

e estaduais a doação de medidas para a realização das atividades nas mais diversas modalidades 

de ensino instituídas. 

O que se pondera é que existe um risco de precarização sobre o trabalho docente, 

principalmente a cerca do despreparo é das faltas de condições dignas de trabalho do professor, 

neste novo ambiente que se instalou, houve uma intensificação da jornada de trabalho, bem como 

a cobrança elevada das secretarias de educação para os profissionais de ensino e 

consequentemente os gestores dos mais diversos níveis de ensino nas autarquias: municipais, 

federais, estaduais e privados. 
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A gravidade da “intensificação do trabalho” (DAL ROSSO, 2008) em todos os ambientes 

educacionais, sejam eles os públicos, ou os privados, se intensificaram de uma maneira 

ensurdecedora, principalmente tendo em vista o cumprimento das atividades letivas anuais, bem 

como a necessidade de regularização da economia, que passa por crises catastróficas no atual 

momento. Deparamos - nos com profissionais que necessitam garantir a sua empregabilidade 

acometidos por angústias e a exaustão causadas por horas a fio utilizando estas tecnologias, além 

disso, em sua grande maioria precisam lidar com os afazeres domésticos em um cenário cada vez 

mais complexo e dificultoso. 

Tentar forçar uma situação como “normal”, ainda que montados por um discurso de 

complementação de estudos em casa pode gerar a construção de um novo modelo educacional, 

mas, que apresenta as suas lacunas e dificuldades, principalmente no que tange a um ambiente 

cada vez mais desgastante e sufocado pelo imenso despreparo é por condições insalubres 

apresentadas por uma grande parcela da população que frequentam as escolas públicas. 

 
2.3 O CURRÍCULO EDUCACIONAL E SOCIAL PÓS COVID -19 

 

O fechamento das escolas, medida adotada por Alguns países, tem sido muito debatido. 

As crianças raramente adoecem por COVID-19 e não está claro como que frequência elas 

desenvolvem infecção assintomática e transmitem o vírus. Embora o fechamento das escolas 

possa ter o beneficio adicional de contribuir para manter os pais em casa, esse efeito pode 

dificultar a atuação de pais que são profissionais de saúde e que são exatamente necessários nos 

serviços de saúde neste momento. 

Além disso, outros efeitos negativos seriam o aumento do úmero de crianças cuidadas 

pelos avós idosos, a interrupção de programas gratuitos de merenda escolar para crianças 

vulneráveis e, evidentemente, os meses que as crianças ficariam sem a educação formal. 

Por essas razões, na Áustria, Holanda, Inglaterra, as escolas foram fechadas, exceto para 

filhos de trabalhadores em setores essenciais, como profissionais da saúde. 

Na Inglaterra, as crianças em situação de vulnerabilidade (beneficiárias do programa de 

assistência social) também foram excluídas da proibição, além disso, o governo decidiu que as 

escolas poderiam fornecer refeições para aquelas que habitualmente as recebiam gratuitamente e 

anunciou na mídia a criação de um programa nacional de tíquetes alimentação. 

Em Singapura, embora as escolas tenham permanecido abertas, adotaram medidas como 

a redução do tamanho das turmas, das atividades interclasses e entre escolas, medidas rigorosas 

de higiene e o escalonamento dos períodos de intervalo e de refeição. 

Esse novo cenário que se constitui se assemelha com adversas situações. Embora um 

ambiente virtual possa ser muito mais estressante do que a própria retomada das atividades 

presenciais, esse novo tempo propõe um novo modelo de currículo, um modelo pós - pandêmico 

que estará instituído de dificuldades e lacunas que estão inseridas neste novo modelo de currículo 
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que se apresenta em constante transformação, mudanças e adaptações às realidades que lhe são 

impostas. 

Este pensamento é amplamente comum a todos os modelos e instituições de ensino 

formal, pois nestes espaços os processos de ensino e aprendizagem são os meios condutores e o 

ponto inicial para o desenvolvimento de qualquer ação. Deve-se neste momento construir novas 

ações onde o otimismo e a busca por soluções viáveis sejam utilizados como uma importante 

ferramenta para a construção destes novos currículos e consequentemente elaborar espaços que 

respeitem as particularidades, as singularidades e acima de tudo o tempo educacional de 

adaptação das escolas é do alunado. 

Reinteramos a importância do papel do professor como agentes deste movimento de 

construção, deste novo currículo, cabe a ele como um dos principais agentes construtores do 

processo educacional e materializadores dos projetos didático-pedagógicos constituídos. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O atual cenário de enfrentamento à pandemia vem exigindo medidas de prevenção, 

isolamento e construção de um novo modelo para as mais diversas parcelas da sociedade. As 

ações que estão sendo desenvolvidas para gerir o atual contexto em que se encontra a educação 

vem proporcionado uma regularização social, bem como a minimização dos prejuízos em relação 

a educação pública brasileira. 

Esse cenário busca além de tudo providenciar novos programas, metodologias de 

trabalho, bem como na busca pela construção de uma educação emancipatória, de preferência 

garantida pelos direitos de aprendizagem, mesmo com um ano letivo mais curto, com relação a 

carga horária e obviamente o que já chamamos de o novo normal, onde até a forma como as 

pessoas se comportam socialmente, vai influenciar na maneira como a saúde mental, biológica e 

social se comportará. 

Medidas dessa natureza permitem que se ganhe tempo para a organização de recursos 

de assistência à saúde e de vigilância epidemiológica, de modo a controlar a COVID-19. Países 

com dimensões continentais como a Índia e o Brasil, onde a população é numerosa, há grandes 

desigualdades sociais e os recursos de atenção à saúde são cronicamente deficitários e 

desigualmente distribuídos, a adoção de medidas mais rigorosas de distanciamento social será 

determinada para minimizar o colapso iminente dos serviços de saúde e evitar milhares de mortes 

decorrente da falta de assistência em casos graves da doença. 

É sabido que todo o esforço que se apresenta em quaisquer das situações apresenta as 

suas deficiências e particularmente as suas falhas. A escola enquanto uma instituição social, 

hierarquizada como um espaço de auxilio e desenvolvimento do alunado compreende este frágil e 

complexo momento em que os alunos estão situados. 

Neste aspecto de compreensão o ensino a distância surge como uma alternativa para 

evitar que os estudantes sofram prejuízos em consequência da pandemia. Os componentes 
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curriculares passam a ser trabalhados de forma remota. Lembrando que o uso de tecnologias à 

distância no contexto das ações para promover o ensino - aprendizagem em tempo de isolamento, 

não tem como objetivo substituir o ensino presencial, ele busca somente suprir as necessidades 

momentâneas. 
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CAPÍTULO 51 

A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA ADAPTATIVA FRENTE AO COVID-19: 

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM UM CENÁRIO PANDÊMICO 

Thiago Carvalho da Silva1 

Thiago Silva Messias2 

Kaique Cesar de Paula Silva3 

 
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise bibliográfica e exploratória 
de um cenário pandêmico não experimentado até então pela sociedade atual, que exigiu ações 
como distanciamento social e quarentena. Como forma de se fazer valer o direito à educação, 
garantido pela Constituição Federal, foram pensadas soluções para que centros de ensino 
superior não tivessem que suspender suas aulas, aplicando-se, então, as tecnologias de 
informação e comunicação à serviço da educação, como forma de colocar professores e alunos 
conectados ao processo de aprendizagem, mesmo que a distância. Ocorre que, apesar de serem 
medidas adequadas para a situação, colocou em evidência as dificuldades sociais e profissionais 
na qual os atos da relação de ensino se encontram, que vão desde a ausência de equipamentos e 
infraestrutura, até o assoberbamento dos professores, que tem que assumir várias vertentes 
dentro desse panorama. 
Palavras-chave: SARS-CoV-2, Coronavírus, Educação, Tecnologia. 

 
ABSTRACT: This article aims to present a bibliographic and exploratory analysis of a pandemic 
scenario not experienced until now by the current society, which required actions such as social 
isolation and quarantine. As a way to assert the right to education, guaranteed by the Federal 
Constitution, solutions were devised so that higher education centers did not have to suspend their 
classes, applying, then, the information and communication technologies at the service of 
education, as way of putting teachers and students connected to the learning process, even at a 
distance. It turns out that, despite being appropriate measures for the situation, it highlighted the 
social and professional difficulties in which the acts of the teaching relationship are found, ranging 
from the absence of equipment and infrastructure, to the overload of teachers, who have to 
assume various aspects within this panorama. 
Keywords: SARS-CoV-2, Coronavírus, Education, Technology. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Os Vírus são agentes etiológicos infecciosos acelulares, classificados diretamente como 

parasitas intracelulares. Teoricamente todos os seres vivos podem ser infectados por estes 

microrganismos, desde células procarióticas a eucarióticas e estas Infecções virais ocorrem 

naturalmente, principalmente entre indivíduos da mesma espécie. Porém em baixa frequência 

ocorre infecção entre espécies (“salto” entre espécies), o que pode causar a emergência de novas 

doenças  (DIMMOCK  et  al.,  2007;  SANTOS,  2013;  ENQUIST  &  RECANIELLO,  2013).  O 

coronavírus   da   síndrome   respiratória   aguda   grave   2   (SARS-CoV-2)   pertence   à   família 

Coronaviridae, família esta que possui representantes capazes de infectar tanto animais quanto 
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de São Paulo (HRAC - USP). Docente da Faculdade de Medicina da Universidade Nove de Julho (UNI9) - Campus 
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seres humanos (ICTV, 2020). O SARS-CoV-2 é o causador da atual pandemia de COVID-19 

(Coronavirus disease 2019), declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 

2020 (STAT, 2020; WHO, 2020). 

O COVID-19 foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na província de Hubei, 

República Popular da China, em dezembro de 2019 (OPAS, 2020; WHO, 2020). Acredita-se que o 

vírus tenha uma origem zoonótica, pois os primeiros casos confirmados tinham ligações ao 

Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, o que foi posteriormente hipotetizado por meio 

de análises de similaridade genética entre diferentes espécimes (AIPING WU et al., 2020; 

KRISTIAN et al., 2020; ZHANG et al., 2020). Por ser um vírus transmitido através de perdigotos 

(gotículas de saliva liberadas pelo espirro ou tosse) e fômites (objetos ou superfícies 

contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.) 

(BRASIL, 2020a; OPAS, 2020), para seu controle é exigido que os indivíduos contaminados 

fiquem isolados a fim de não transmitir o vírus, por conta disso um dos melhores meios de controle 

para a dispersão do vírus na comunidade é o isolamento social, não só dos indivíduos 

sintomáticos (com espirros, tosse que geram perdigotos) mas também dos assintomáticos (pois 

sua saliva pode possuir partículas virais) (OPAS, 2020; WHO, 2020). 

O isolamento social é uma estratégia benéfica para contenção do SARS-CoV-2 e a 

diminuição de casos de COVID-19 (BRASIL, 2020a; OPAS, 2020; WHO, 2020), ajudando assim 

no controle epidemiológico, porém tem exposto fraquezas e levantado diversas dificuldades em 

diferentes setores de nossa comunidade. Problemas de cunho social, político, econômico, 

educacionais, gerenciais tem aumentado a cada dia, com as mudanças bruscas que acabaram 

por abalizar as deficiências e vulnerabilidades da sociedade (BERG et al., 2020). 

Sendo os centros de ensino, tanto da educação básica quanto do ensino superior, um dos 

focos de preocupação pela alta taxa de transmissibilidade nesses locais, fora necessária a ação 

dos governantes para o fechamento das instituições educacionais com o intuito de limitar a 

disseminação, situação que obrigou os profissionais da área a reinventarem-se e adaptarem-se às 

mudanças que são exigidas em uma situação inesperada e inédita neste milênio (CUESTAS & 

MINASSIAN, 2020). Deste modo, sendo a educação um direito de todo cidadão brasileiro, e dever 

do Estado (BRASIL, 2016), foram discutidas soluções para não privar a população de seu acesso, 

em todos os níveis de formação, conforme disposto na Carta Magna do país e ratificado por 

organismos internacionais, como por exemplo a Organização da Nações Unidas (ONU), tanto para 

a situação atual, em meio ao caos pandêmico, bem como questionamentos para a educação em 

um mundo pós-pandemia (BERG et al., 2020), porém, as manobras pensadas para implantação 

imediata trouxeram à tona as dificuldades relacionadas às salas de aula virtuais, já que toda a 

responsabilidade de infraestrutura, que antes era das instituições de ensino, recaiu sobre 

docentes e discentes. 

Partindo desses apontamentos, o presente artigo tem como escopo a análise bibliográfica 

e exploratória de um cenário pandêmico e seus impactos diretos na educação superior, expondo 

as medidas de enfrentamento adotadas pelas faculdades e universidades para que não causasse 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     414  
 

 

 

prejuízo incomensurável aos alunos e tampouco aos professores; evidenciar as fragilidades 

sociais, profissionais e de infraestrutura; bem como demonstrar quais são as perspectivas futuras 

para a educação superior no país em um cenário posterior a esta crise. 

 
2. DISCUSSÃO 

 

2.1. Um breve histórico 

 

Com o alastramento do vírus no exterior e risco iminente de chegada ao país, em 06 de 

fevereiro de 2020 foram adotadas medidas de enfrentamento, como isolamento social e 

quarentena, por meio da Lei 13.979/2020 (BRASIL, 2020b), que culminou no fechamento de 

estabelecimentos comerciais, instituições de ensino, templos religiosos e restringiu a circulação de 

pessoas em espaço públicos como forma de amenizar a disseminação do vírus, já que, mesmo as 

pessoas assintomáticas poderiam ser vetores para os indivíduos que integram o chamado grupo 

de risco (VASCONCELOS et al., 2020). 

Essas ações impactaram diretamente as instituições de ensino superior, em especial as 

de formato tradicional, com cursos presenciais, haja vista que a partir da publicação da Portaria Nº 

343 do Ministério da Educação (MEC), em 17 de março de 2020, ficou estabelecida a aplicação de 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) ao ministrar as disciplinas, inicialmente por um 

período de 30 dias (BRASIL, 2020c), porém, com a ausência de controle do contágio e o número 

crescente de casos e óbitos, a Portaria Nº 544, de 16 de junho de 2020, autorizou que estes 

modelos de aulas permaneçam enquanto durar a situação de pandemia, se estendendo até 31 de 

dezembro de 2020 (BRASIL, 2020d). 

Assim, as instituições de ensino tiveram que se adequar a essa nova realidade, utilizando 

ferramentas que antes só se pensava em cursos a distância. Algumas já se utilizavam desse 

método em caráter suplementar, mas apenas atribuindo atividades avaliativas, materiais de leitura 

e nivelamento. Dentro deste contexto de tensão surgem os questionamentos: O que é 

verdadeiramente educação a distância (EaD)? Como levar uma sala de aula, com a qual se está 

acostumado a compartilhar conhecimento de forma simultânea, para o virtual? Como entrar no 

universo EaD? 

Essa modalidade de ensino não é novidade em território nacional, existem cursos 

superiores e de pós-graduação a distância há um certo tempo. Do ponto de vista legal, teve sua 

base para implementação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), obtendo 

respaldo jurídico e orientações para garantia de qualidade entre 2005 e 2007 (BORGES & 

SOUZA, 2012) e, inclusive, é regulamentada pelo Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que 

dispõe em seu artigo 1º que: 

Considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização 
de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e 
desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que 
estejam em lugares e tempos diversos. (BRASIL, 2017). 
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O desafio imposto na situação atual é migrar a sala de aula, de sua forma convencional 

física para virtual, sem que haja ruído na comunicação e nas práticas pedagógicas, pois ainda 

existe o estigma de que ensino a distância compreende apenas aulas gravadas e disponibilizadas 

para que os discentes assistam em seus tempos livres. Ocorre que isso não é bem verdade, tudo 

depende da didática empreendida pelo docente, ou adotada pela instituição, em conjunto com os 

apetrechos e tecnologias aplicadas ao ensino (BORGES & SOUZA, 2012). 

As ferramentas empregadas ao EaD podem ser distribuídas em duas classes: síncronas e 

assíncronas. Quanto à segunda, é a personificação do modelo com o qual se está habituado a ser 

chamado de ensino a distância, onde a disciplina e o material são transmitidos sem interação 

concomitante entre professor e aluno, utilizando chats e fóruns para esclarecimentos. Alguns 

exemplos são: plataforma própria das entidades, usada para alocar as mídias das disciplinas e 

conteúdo de estudo, vale frisar que estas são usadas inclusive em alguns cursos convencionais 

(BARBOSA et al., 2020); e o Google Classroom, aplicação multiplataforma, o que pode ser 

utilizado através de tablets e smartphones ou pode ser utilizado a partir do navegador, sem 

necessidade de instalação, este ambiente virtual possui diversas funcionalidades que aprimoram o 

relacionamento aluno-professor, porém, como aplicação assíncrona, o contato entre eles não é ao 

vivo (SANTOS JUNIOR & MONTEIRO, 2020). Dessa forma, considerando-se a necessidade de 

contato simultâneo, uma vez que o foco é a transição para um modelo de sala de aula remota, 

necessário se faz considerar as aplicações síncronas, que possibilitam ao docente e ao discente 

acessarem um ambiente onde coexistem, mesmo que virtualmente, de maneira simultânea. 

Pode se dizer que o professor assume a posição de trabalhador home office e o aluno 

assume o modelo de ensino de home schooling, algo que somente se possibilitou com os avanços 

das TICs e, nesse tocante, MORAN (2002) já previa que: 

Na medida em que avançam as tecnologias de comunicação virtual (que conectam 
pessoas que estão distantes fisicamente como a Internet, telecomunicações, 
videoconferência, redes de alta velocidade) o conceito de presencialidade também se 
altera. Poderemos ter professores externos compartilhando determinadas aulas, um 
professor de fora "entrando" com sua imagem e voz, na aula de outro professor... 
Haverá, assim, um intercâmbio maior de saberes, possibilitando que cada professor 
colabore, com seus conhecimentos específicos, no processo de construção do 
conhecimento, muitas vezes a distância. 

 
Inúmeras são as aplicações síncronas, todavia, como o intuito deste estudo não é elencar 

os softwares e aplicativos capazes de fazer esse link de pessoas em tempo real, mas demonstrar 

soluções encontradas para que a educação superior não fosse suspensa no Brasil, a título de 

exemplificação, citar-se-á a principais ferramentas utilizadas com essa função. Segundo 

BARBOSA et al. (2020, p. 273), as mais utilizadas são a ZOOM e a Microsoft Teams, ambas por 

serem práticas e de fácil acesso e trabalho. Essa última preferível à primeira levando-se em conta 

as funções que aprimoram o trabalho do professor, como o Insights, que permite computar a 

presença dos alunos através da interação via chat ou voz durante a transmissão das aulas, abas 

específicas para lançar arquivos, atribuir atividades e notas, o que a torna uma plataforma híbrida 

(síncrona e assíncrona), algo que, apesar de exigir competências tecnológicas, facilita o trabalho 
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do educador (BORGES & SOUZA, 2012), o que é de grande valia nesses momentos em que as 

atribuições se cumulam para todos. 

 
2.2. Problemas do EaD 

 

Apesar das soluções arquitetadas para que o ano letivo não fosse ceifado, acarretando 

prejuízos para os discentes, como atraso em suas formações, outros problemas foram 

experimentados por ambos os lados, estes resultantes do caráter repentino da pandemia de 

COVID-19 que ressaltou exponencialmente as debilidades da sociedade, em especial de ordem 

social, profissional e de infraestrutura (BERG et al., 2020). 

Um estudo realizado por BARBOSA et al. (2020, p. 275), demonstra que vários alunos 

não possuem condições de arcar com equipamentos ou conexão com internet de banda larga 

para acompanhar as disciplinas online, e a maioria relata que as instituições de ensino, 

principalmente de ensino superior, não tomaram nenhuma medida para garantir a integração 

desses, fazendo com que se sentissem excluídos. Essa situação vai de encontro com as 

considerações de MARQUES et al. (2020), que demonstra que as desigualdades na educação 

não se limitam apenas ao indivíduo, mas também sofrem com os impactos os centros de 

educação superior públicos, que com falta de investimentos não reúnem receita necessária para 

se adaptarem. 

Para as classes menos favorecidas da sociedade, o resultado não poderia ser pior. 
Grande parte da população brasileira não possui os instrumentos  tecnológicos 
mínimos e acesso à Internet com a qualidade necessária para participar efetivamente 
das dinâmicas pedagógicas não presenciais. Além disso, boa parte das instituições de 
ensino denominadas “públicas”, financiadas pelo Estado, não possuem recursos 
financeiros, tecnológicos e humanos para migrar o ensino para o ambiente digital. 
Assim, ampliam-se antigas desigualdades socioeducativas, num evidente 
favorecimento das classes mais abastadas da sociedade brasileira. 

 

Os estudantes não são os únicos a enfrentar dissabores nessa implantação compulsória 

de metodologias de trabalho e estudo em casa. Para os educadores, uma das piores situações 

experimentadas diz respeito a confusão de horários e ambientes, uma vez que, além das 

atribuições que já possuem, compreendidas em: preparação de materiais, expositivos, como 

slides e de leitura complementar; atividades avaliativas durante a transmissão e provas bimestrais 

e separação de conteúdo para as aulas (DE FRANÇA FILHO et al., 2020); ainda se deparam com 

a necessidade de atender alunos fora do período de aula para esclarecimentos sobre as 

disciplinas, atendimento este que deve ser realizado de forma individual, o que não é possível 

enquanto a turma está reunida virtualmente, pois para isso, seria necessário desconectar de uma 

sala geral para realizar uma chamada individual, deixando o professor com um status de ausente, 

ou utilizar se de meios particulares como WhatsApp, aumentando assim as obrigações extra 

classe. E não para por aí, ainda há o exercício de atividades de cunho administrativo em algumas 

instituições de ensino, atribuindo ao docente uma carga de trabalho excessiva, que YAZBEKA et 

al., (2020) caracteriza como um: 
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Processo potencializado pelo uso intensivo das tecnologias de informação e 
comunicação, que intensificam a e precarizam ainda mais as condições de trabalho, 
provocam a fusão entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, desencadeando 
desgastes físicos e mentais, sofrimentos e adoecimentos. 

 
Há também as dificuldades comuns para ambos os lados, que prejudicam de modo 

substancial a relação de aprendizagem. As falhas não previstas nas redes de dados, dificuldades 

de acesso às plataformas por problemas técnicos e a falta de conhecimento e domínio dos 

softwares utilizados, exigindo destes despender mais tempo tentando adquirir essa competência 

(BARBOSA et al., 2020). Por se tratar de uma medida pensada em caráter de urgência para que a 

o sistema de educação não pare, diante de eventos que ainda não haviam sido experimentadas 

na sociedade atual em território nacional, a mudança do físico para o virtual não considerou as 

adversidades dos participantes do processo de ensino ao dar relevância residual à condições 

sociais, profissionais e técnicas, visto que toda a infraestrutura da sala de aula passa a ser 

responsabilidade de alunos e professores. 

Deste modo, levanta-se outro questionamento: o que esperar para a educação superior no 

país a partir deste momento? 

 
2.3. Perspectivas futuras 

 

Não há uma previsão de quando se findará definitivamente a disseminação do vírus, 

possibilitando o retorno às atividades de maneira convencional, todavia o MEC, por meio de 

Portaria, autorizou que se estenda até dia 31 de dezembro de 2020 o ensino remoto (BRASIL, 

2020d), que se espera que não chegue a tanto. 

Com a retomada do ensino em moldes convencionais, as TICs poderão servir para 

complementar o trabalho pedagógico dos professores, auxiliando a didática, funcionando como 

canal direto com o aluno, de modo que contribua para a redução da evasão na graduação 

(BORGES & SOUZA, 2012). 

É claro que todas as disciplinas são importantes, mas algumas matérias que tem como 

objetivo a construção do pensamento autônomo dos alunos, não exigem uma atenção exclusiva 

do docente, sendo necessário apenas esclarecimentos para seu desenvolvimento, como: projeto 

integrador, projeto de vida, laboratório de desenvolvimento, etc.; podem ser realizadas de maneira 

híbrida, presencial e a distância, processo este que já vem sendo empregado aos poucos nos 

últimos anos e demonstra bom desempenho (MORAN, 2015). 

Partindo desse pressuposto, podemos inferir o interesse dos centros de educação 

superior, especialmente privados, em permanecer com as salas de aula remotas e agilizar o 

processo de transição e hibridização do ensino, reduzindo gastos com docentes, equipamentos e 

infraestrutura, já que um único professor poderia transmitir a matéria a uma quantidade muito 

maior de alunos, mantendo-se apenas canais de comunicação para sanar dúvidas, seguindo o 

pensamento de MARQUES et al. (2020): 
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Diante da suspensão temporária da educação presencial, imposta pela necessidade de 
desacelerar a propagação de COVID-19, as instituições de ensino privadas vêm na 
Educação a Distância (EaD) um instrumento para manter o mercado educacional em 
operação, preservar taxas de retorno de investimento, índices de lucratividade e 
payback. 

 
A exclusão de alunos e sobrecarga dos professores é algo que deveria ser amplamente 

defendido na academia e na sociedade. Outro fator relevante para deslegitimar este cenário é que 

a relação socioafetivo entre as partes é o que traz qualidade e humanização à educação, 

cativando-se mutuamente, e, desse modo, contribuindo para a diminuição da perda de interesse 

dos discentes e o desprazer dos educadores em dar aula de maneira robotizada. O contato virtual 

não se equipara ao presencial entre os atores da relação de aprendizagem, onde é possível 

avaliar a absorção do conteúdo que está sendo passado através das expressões corpóreas e 

comentários dos alunos. Embora o uso das TICs tenha se mostrado como uma poderosa 

ferramenta para o ensino, demonstrando que as ações de enfrentamento para a educação tiveram 

um alcance considerável, essa migração de modelo de uma hora para a outra evidenciou a 

necessidade da reunião em sala de aula, onde não se compartilha apenas conhecimento, mas 

também formação humana, transformando os discentes em profissionais capacitados, bem como 

em cidadãos capazes de expressar sua empatia pelo próximo, algo que vem sendo privado pelo 

uso excessivo de ferramentas tecnológicas. DE FRANÇA FILHO et al. (2020) traz a seguinte 

reflexão sobre o tema: 

Assim, a crítica não é de forma alguma sobre o serviço da tecnologia, mas a quem 
está deve servir: aos educadores brasileiros que devem conduzir seu trabalho, e uma 
escola para a formação intelectual e humana do seu povo, com as ferramentas que 
estiverem disponíveis. O que a educação brasileira precisa, principalmente após o 
momento em que essa pandemia cessar, depois de meses de isolamento social, é a 
presença dos professores e de toda a comunidade escolar nas escolas, não de mais 
distância na educação. 

 

Desse modo, diante de todo o exposto, pode se concluir que, em decorrência da 

disseminação do SARS-CoV-2 que até o momento não há expectativa de uma medicação ou 

vacina eficaz, o mundo atual teve de se adaptar ao que se considera como o novo normal, com 

regras de distanciamento social, uso de máscaras e quarentena, seguindo orientações da 

Organização Mundial da Saúde, fundadas em estudos científicos. Quanto ao processo 

educacional espera-se que o novo normal não torne o processo de aprendizagem algo 

automático, ausente de empatia e focado nos lucros acima de tudo, mas que esta seja a 

oportunidade de reavaliação do processo educacional das instituições e a implementação destes. 
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CAPÍTULO 52 

APLICAÇÃO DO ARCO DE MAGUEREZ NO PLANEJAMENTO DE AULAS TEÓRICAS 

REMOTAS DEVIDO ÀS ALTERAÇÕES SOCIAIS FRENTE A PANDEMIA COVID-19: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

APPLYING ARCO DE MARGUEREZ ON REMOTE THEORICAL CLASSES PLANNING DUO TO SOCIAL CHANGES 
IN FACE OF COVID-19 PANDEMIC: EXPERIENCE REPORT 
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RESUMO: Objetivo: Relatar a experiência do planejamento de aulas remotas devido a COVID-19 
em uma instituição de ensino privado do norte do País. Relato da experiência: A experiência 
ocorreu em uma universidade privada de Porto Velho, Rondônia, utilizando-se o Método de 
Problematização de Maguerez para estruturação de aulas remotas no curso de medicina. Optou- 
se por semanalmente os docentes utilizassem atividade disparadora (artigo, vídeo ou problema) e 
complementassem o debate através de fóruns a ser realizada na hora da aula e atividades de 
síntese a serem realizadas pelos alunos como mapa mental ou resenha do estudo. É importante 
destacar que mudanças abruptas no processo de ensino aprendizagem podem acarretar em 
somatização então deve-se sempre acompanhar de perto os envolvidos na transição de métodos 
de ensino. Considerações finais: Conclui-se que o arco de Maguerez foi eficaz no processo de 
planejamento das aulas remotas de um curso de medicina do norte do país. 
Palavras-chave: Metodologia. Ensino. Aprendizagem 

 
ABSTRACT: Objective: To report the experience of planning remote classes due to COVID-19 in a 
private educational institution in the north of the country. Report of the experience: The experience 
took place in a private university in Porto Velho, Rondônia, using the Questioning Method de 
Maguerez for structuring remote classes in the medical course. We opted for weekly teachers to 
use triggering activity (article, video or problem) and complement the debate through forums to be 
held during class time and synthesis activities to be carried out by students as a mental map or 
review of the study. It is important to highlight that abrupt changes in the teaching-learning process 
can lead to somatization, so one must always closely monitor those involved in the transition of 
teaching methods. Final considerations: It is concluded that the Maguerez arch was effective in the 
process of planning remote classes in a medical course in the north of the country. 
Keywords: Methodology. Teaching. Learning. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que processo de ensino e aprendizagem vem sofrendo modificações nos seus 

formatos, adequando-se a realidade social. Tem-se o método tradicional de ensino que é 
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unidirecional, associada à memorização e ao trabalho docente dirigido à explanação de conteúdos 

e à retenção da atenção (ROMAN C et al, 2017). E processos educativos antenados aos meios de 

produção vigente e aos modelos de excelência de organização, copiando elementos fundamentais 

da fábrica e do quartel como formas de domesticar a mente e os corpos dos educandos, 

preparando-os para a produção em série, além de questões políticas inerentes a este processo 

(KUENZER AZ, 1985). 

O mundo do conhecimento passa por constantes modificações que vão desde o modelo 

de ensino-aprendizagem às questões sociais em que o aluno e professor estão inseridos. 

Observar isso através da aplicação do “Arco de Maguerez” mostrou-se uma ferramenta eficaz que 

contempla em seu desenvolvimento as seguintes etapas: identificação do problema, pontos- 

chave, teorização, hipótese de solução e aplicação à realidade. Este método atua contribuindo 

com o desenvolvimento de habilidades e competências realizadas pelos estudantes, estimulando 

a ação-reflexão-ação e fortalecendo a relação prática-teoria-prática no contexto da realidade 

social (FERREIRA GI, 2019). 

Trazendo a nossa realidade atual, a partir do início da pandemia com o surto do 

coronavírus 2019 (COVID-19) na China, fez com que a Organização Mundial da Saúde alertasse a 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (OMS, 2020). Dessa forma, todos os 

países deveriam estar devidamente preparados para conter a transmissão do vírus e prevenir a 

sua disseminação, através de vigilância ativa com detecção precoce, isolamento e manejo 

adequado dos casos, investigação/monitoramento dos contatos e notificação oportuna (BRASIL, 

2020). 

Segundo a OMS (2020), a transmissão do COVID-19 ocorre de pessoa para pessoa, com 

maior intensidade pela propagação de gotículas e em menor vigor por meio de aerossóis. Diante 

disso, como forma de mitigar a transmissão do vírus, adotou-se em vários países, incluindo o 

Brasil, diversas medidas, como a suspensão de atividades, que geram aglomeração de pessoas, 

dentre elas o funcionamento de escolas e universidades, empresas, comércio de rua e/ou 

shoppings centers, eventos sociais e esportivos, academias, entretenimentos, e outras que gerem 

impacto no convívio social e na economia (NETO TO et al. 2020). 

Perante as medidas para conter a disseminação e contaminação do COVID-19, 

Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras adotaram o sistema de educação mediada por 

tecnologia, como forma de minimizar os prejuízos gerados pela pandemia e garantir a oferta e 

qualidade do ensino, respeitando o artigo 2º do Decreto 9235 de 2017 que evidencia a 

regularidade e qualidade da oferta dos cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu e das 

IES do país (BRASIL, 2017). 

Com o intuito de contornar situações que promovam o aumento da mortalidade e 

internações pelo vírus, a União e as Unidades Federativas promulgaram decretos e portarias 

instituindo a suspensão de aulas presenciais, podendo estas serem substituídas por aulas 

remotas (BRASIL,2020) desde que as IES comuniquem ao MEC no prazo de 15 dias a adoção 
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desta medida e tenham os meios para garantir a qualidade dos processos de ensino, 

aprendizagem e avaliação. 

Baseado nessa premissa este trabalho tem como finalidade relatar a experiência do uso 

da metodologia do Arco de Problematização de Maguerez no planejamento de aulas remotas de 

um curso de medicina. 

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

1. Observação da realidade: 

Diante do cenário de pandemia vivenciado ao longo dos primeiros meses do ano, o 

governo do Estado de Rondônia, por meio do decreto de número 24.871, de 16 de março de 2020, 

estabeleceu situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado, dispondo sobre 

medidas preventivas acerca da veiculação do coronavírus na população rondoniense. Dentre as 

estratégias, ressalta-se a suspensão por 15 dias, podendo ser prorrogado, das atividades 

educacionais em instituições públicas e privadas de ensino (RONDÔNIA, 2020). 

Consoante a criação de estratégias para prevenir os altos índices de contaminação, 

algumas posições feitas pela Federação Brasileira, por meio de uma Portaria do Ministério da 

Educação de número 345, de 19 de março de 2020, no Diário da União, estabeleceu no artigo 

primeiro a autorização da substituição de aulas presenciais por aulas que utilizem os meios de 

comunicação, informação e tecnologia, e no parágrafo 4 a liberação para o curso de medicina 

(BRASIL, 2020). 

Importante frisar que o Decreto do Ministério da Educação orienta que há a necessidade 

de manutenção da oferta do ensino mediante garantia da qualidade, o que levou a necessidade  

de formação docente (também mediada por tecnologia) por parte de setores da Diretoria 

Pedagógica do Centro Universitário lócus deste relato. A formação docente impacta diretamente 

no serviço que é ofertado, ou seja, na capacidade de efetivação da construção de competências 

tanto dos professores quanto do corpo discente (PERRENOUD P, 2001). 

Conforme essa nova realidade notou-se a importância da readaptação na construção do 

ensino, saindo do modelo misto desenvolvido durante aulas presenciais e chegando ao modelo a 

distância com o uso de tecnologias, alterando a postura dos alunos e da dinâmica acadêmica, a 

fim de continuar o desenvolvimento da matéria projeto integrador, que é uma disciplina pautada na 

elaboração de pesquisa e ações em determinado eixo e fomentar o aprendizado na produção de 

trabalhos e discussões de problemas (SANTOS GB et al., 2020). 

 
2. Pontos-chave: 

Visando essa ressignificação, a Instituição de Ensino Superior Privada, por meio da 

coordenação do Curso de Medicina, acionada pelo Núcleo de Desenvolvimento do Ensino e 

Aprendizagem (DEA), setor ligado a Pró-reitora Acadêmica, comunicou sobre o novo processo de 

módulos de aula para essa disciplina. 
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Com isso, a carga horária passou a ser computada a partir das atividades desenvolvidas 

pelo aluno no intervalo entre as aulas remotas, seguida da entrega no ambiente virtual para 

avaliação da atividade, e por fim, a orientação do docente que será feita através de fórum ou 

conferência com debates dos pontos mais relevantes do assunto tratado. 

Os docentes apontam uma questão problematizadora, seguido da geração de atividade 

que deve ser entregue pelos alunos em data definida e no dia que seria a aula presencial há um 

encontro por vídeo conferência ou fórum virtual permitindo a devolutiva da tarefa e orientações 

teóricas para resolução dos problemas, ao fim deste encontro mediado pela tecnologia o professor 

orienta a nova atividade que deve ser feita. Essa proposta segue conforme o que foi debatido por 

DIEHL LA (2012), o que responde as orientações gerais da IES e relaciona as especificidades da 

formação em Medicina a partir dos docentes e gestores da área específica. 

Toda essa alteração da dinâmica acadêmica foi precursora para a busca de informações 

pelos docentes acerca do ensino a distância e quais as novas posturas exigidas do aluno para 

manter o desenvolvimento acadêmico e aprendizagem com qualidade. Foi ofertado um conjunto 

de textos redigidos pelo DEA com orientações base, criado um grupo em rede social chamado “Dá 

um help” como fórum contínuo de discussão docente, ação Coordenação e NDE do curso de 

Medicina e as buscas individuais dos professores por novas tecnologias que possibilitassem essa 

mediação. 

O ponto chave principal desta etapa foi à padronização das atividades a serem realizada 

pelos docentes, nas mais diversas áreas do conhecimento e capacitação dos professores que irão 

realizar as aulas remotas a fim de não prejudicar o aprendizado do discente e não sobrecarregar 

os docentes na reformulação das aulas, bem como os alunos e garantindo assim a oferta da 

educação enquanto serviço (social) e formação de capital humano para as demandas da 

sociedade brasileira. 

 
3. Teorização: 

Observou-se que a nova proposta de ensino promove novo significado ao estimular 

autorreflexão, organização do estudo e debates, propiciando ao acadêmico desenvolver raciocínio 

mais elaborado e conhecimento baseado na perspectiva do que o professor elenca como tópico 

importante para construção do saber, assim como é discutido por Morgado L (2020). 

Vale ressaltar que, um dos desafios da nova proposta de ensino mediante ao novo 

cenário depende do comprometimento, comportamento e compreensão da realidade atual ao 

enfrentar a nova pandemia, bem como ter o auxílio de boas ferramentas para dar suporte à 

criação dos debates e aprendizagem virtual. 

4. Hipóteses de Solução: 

A instituição possui desde o segundo semestre de 2012 as salas virtuais de aprendizagem 

(AVA). Estas salas norteiam os trabalhos das coordenações, docentes e discentes, pois, são 

utilizadas como espaço de referência para comunicação. Além disso, é utilizada como ambiente 

de aprendizagem pelo docente. 
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É prática institucional que todas as disciplinas possuem um AVA para disponibilização de 

material de estudo, que funciona, também, como um repositório de dados, realização de 

atividades avaliativas, quando indicadas no plano de ensino, além de garantir que os arquivos 

sejam registrados visando o maior controle e supervisão tanto pedagógica como tecnológica. 

Conforme a prática do uso dessa ferramenta na instituição, por meio do DEA, passou ser 

elencada como uma possibilidade de agregar na forma de repositório das atividades 

desenvolvidas pelos acadêmicos. Fato que seria facilitado, uma vez que todos os professores são 

capacitados para o uso a partir do momento que se torna colaborador da instituição de ensino. 

No momento da transição das aulas presenciais para as aulas remotas, o centro in loco 

promoveu no período de cinco dias, entre a interrupção das aulas presenciais e início das aulas 

remotas, para que professores, alunos e instituição se organizassem para o novo momento. 

Ocorreu a elaboração de guias de orientação para docentes e discentes, organização de equipes 

de apoio remoto para docentes e discentes para atendimento via chat e e-mail e empréstimos de 

notebooks para os docentes que solicitaram. 

Por fim, foram realizadas pela direção de ensino encontros através de web conferência 

com os docentes para padronização de como deveriam ser aplicadas as aulas remotas. A primeira 

foi referente a função, a forma e as plataformas que o docente poderia utilizar para contato e 

avaliação do desempenho do aluno na aula remota. O segundo ocorreu conforme exposição das 

dúvidas, direito a fala, debate de ideias ou relatos exitosos em outros momentos. Por fim, 

finalizou-se a web conferência e por meio do WhatsApp a comunicação permaneceu por onde os 

professores solicitavam auxilio e ideias e eram respondidos conforme a demanda. 

 
5. Aplicação da realidade 

Uma das tecnologias a distância usada foi o sistema já proposto pelo Centro Universitário, 

o que auxiliou na rápida adaptação dos docentes e alunos. 

Os professores relatam boa adesão dos alunos quanto às webs conferencias, sendo a 

mais utilizada a Plataforma Zoom que oferece conferência remota que combina videoconferência, 

reuniões online, bate-papo e colaboração móvel usando aplicativos de código fechado 

(WIKIPEDIA, 2020). 

Entretanto, alguns professores que não possuíam tanta facilidade com algumas 

tecnologias, apresentavam dificuldade de interação por meio dessas alternativas, apesar disso, a 

presença da troca de conhecimento do âmbito tecnológico foi visível, já que, alguns alunos, além 

de professores de diversas áreas, se disponibilizaram para fazer testes da plataforma e ens inar o 

passo a passo aos docentes que estavam com dificuldade nas plataformas. 

Durante as atividades os fóruns se mostraram eficazes na discussão dos temas 

abordados pelos docentes, porém com uma ressalva: a cada postagem de professor e/ou aluno, 

era necessária à atualização da página para visualização das respostas. Diante disso os discentes 

propuseram aos professores a utilização do chat online onde não se fazia necessário a 
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atualização da página para o debate prosseguir e dessa forma o chat passou a ser a base das 

discussões. 

 
DISCUSSÃO 

 

A internet é considerada uma das maiores invenções da humanidade em virtude do amplo 

poder de alcance, compressão do espaço-tempo, disponibilidade de informações, da capacidade 

de encurtar distância e conectar pessoas em tempo real (MOLINA MCG, 2013). Diante desse 

diverso pacote de funcionalidade a rede mundial de computadores pode ser útil no processo de 

ensino e aprendizagem, principalmente em momentos excepcionais como o da atual pandemia. 

Conforme isso, a aplicação dos benefícios que a rede mundial de computadores traz foi 

notória dentro da instituição, sendo possível dar apoio aos alunos garantindo o aprendizado e o 

cumprimento das cargas horárias teóricas, minimizando, assim, prejuízo ao calendário acadêmico. 

A rápida preparação pelo DEA foi um ponto importante para capacitar o corpo docente e minimizar 

o tempo de reintrodução a nova prática de ensino proposto pela instituição. Ressalta-se que o uso 

anterior de salas virtuais empregado pela instituição e o ensino híbrido que corresponde, conforme 

Moran JM, (2015) a integração de várias áreas de conhecimento, seja no modelo disciplinar ou em 

desafios, atividades, projetos, games, grupais e individuais, colaborativos 

e personalizados, auxiliou no contorno da problemática. 

Por meio da web conferência, uma ferramenta de simples operacionalização, 

proporcionam-se então experiências em aplicações educacionais a um número maior de 

estudantes, auxiliando na propagação do conhecimento (MARTINS et al., 2020). No entanto, 

observou-se barreiras, representadas pela dificuldade de alguns professores e alunos para o uso 

exclusivo, mesmo a instituição tendo um modelo de ensino híbrido e incentiva-lo constantemente. 

Esse cenário, demostra que mesmo a internet estando difundida cada vez mais no 

cotidiano, ainda há limitações a seu uso e acesso, fato que ficou mais expresso nesse momento 

de isolamento social e crescente necessidade do uso diário da ferramenta. Porém, a solidariedade 

e união nesse momento prevalece, visto que, docentes possuem um grupo para promover o 

auxílio uns aos outros e os discentes se tornaram ativos na troca de conhecimento tecnológicos 

com os professores em momento de dificuldade com a tecnologia. 

Conforme a essa barreira na adaptação ao momento que exige o desenvolvimento do 

ensino apenas a distância, ressalta as consequências emocionais que envolvem tanto professores 

quanto alunos. Sabe-se que, estudantes de medicina possuem níveis altos de sofrimento psíquico 

quando comparado a população em geral, altos níveis de ansiedade e declínio no 

desenvolvimento acadêmico quando não há suporte psicológico (MEDEIROS MRB, et al., 2018). 

Visto isso, ressaltou-se nesse momento dificuldade de concentração nas aulas remotas ou de 

coordenar o estudo em casa que suscitou a importância dos professores em orientar quais 

estratégias poderiam ser tomadas para amenizar tal situação. Esclarecer como resultou a 
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estruturação do novo panorama acadêmico foi de grande valia, devido incluir o aluno na realidade 

da gestão, não o deixando aquém das mudanças que estaria sendo imerso. 

Assim, a colaboração mútua entre os dois atores chaves da construção do ensino é de 

grande valia, já que o professor pode ser uma âncora aos alunos seja em passar segurança com o 

aprendizado à distância, orientar os pontos chaves para construção do estudo em casa e 

aumentar o foco ou mostrar novas perspectivas do cenário do país e global. Já o aluno pode ser 

uma ponte ao novo conhecimento das tecnologias pelo professor, contribuindo, dessa forma, para 

construção do saber em diferentes formas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso do Arco de Problematização de Maguerez permitiu visualizar de forma mais fácil as 

alterações na construção do ensino, dificuldades encontradas no início do percurso e as 

aplicações colocadas para contornar pontos específicos desse momento. A pandemia do COVID- 

19 trará mudanças fundamentais para a sociedade humana e por consequência na educação e 

esperamos que este trabalho seja um dos relatos que se soma ao rol de falas sobre este cenário. 
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CAPÍTULO 53 

CIÊNCIAS E DESINFORMAÇÕES: AUTOVERDADE NA PREPARAÇÃO 

DAS PRÓXIMAS PANDEMIAS 

SCIENCE AND DISINFORMATION: SELF-TRUTH IN THE PREPARATION OF THE NEXT PANDEMICS 

 

Alexandre Luiz Polizel1 

Fabiana Gomes2 
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Moises Alves de Oliveira4 

 
RESUMO: Este ensaio nos convida a refletir sobre as ciências e as desinformações que são 
potencializadas em meio a uma crise pandêmica e como elas nos preparam ao enfrentamento das 
próximas pandemias porvir. O movimento filosófico que conduziu a essa reflexão pode ser 
acompanhado em três eixos: i) Ciências e suas bases epistemológicas, com o intuito de pensar o 
arcabouço teórico dos saberes científicos e prepará-los para a não captura mercantil-utilitária- 
controladora; ii) Desinformação: pandemias porvir!, refletindo os processos de agenciamento do 
capital para deslocar a ciência a serviço do consumo e seus efeitos para a produção das novas 
pandemias; e iii) Considerações para outros ares, traçando inspirações para pensar outros 
possíveis. Neste cenário percebe-se a elaboração e o alastramento de autoverdades e fluxos de 
desinformação, disseminados pelas redes sociais, tornando-se políticas de estado com vistas à 
gerir as novas pandemias porvir. 
Palavras-chave: Ciências; Desinformação; Autoverdades; Pandemias porvir. 

 

Abstract: This essay invites us to reflect on the sciences and misinformation that are enhanced in 
the midst of a pandemic crisis and how they prepare us to face the next pandemics to come. The 
philosophical movement that led to this reflection can be followed in three axes: i) Sciences and 
their epistemological bases, with the aim of thinking about the theoretical framework of scientific 
knowledge and preparing them for the non-commercial-utilitarian-controlling capture; ii) 
Disinformation: pandemics to come!, reflecting the capital agency processes to shift science to the 
service of consumption and its effects for the production of new pandemics; and iii) Considerations 
for other areas, drawing inspirations to think possible others. In this scenario, the elaboration and 
spread of self-truths and disinformation flows can be seen, disseminated by social networks, 
becoming state policies with a view to managing the new pandemics to come. 
Keywords: Sciences; Disinformation; Self-truths; Pandemics to come. 

 
Introduzindo 

 

Em meio a pandemia que rarefaz o ar do tempo, somos jogados para dentro da 

interioridade, colocados a parar e desafiados a pensar acerca do tempo. O risco eminente de uma 

síndrome respiratória aguda pelo novo COVID-19, que nos tira o ar, estabelece uma atmosfera de 

crise e aciona o movimentar do pensamento. 
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A crise é acontecimento do fraturar, que expõe os descalibres do sistema elaborado para 

viver e criar mundos (COMITÊ INVISÍVEL, 2016). Sistema e sua disrupção-tensão elaborada a 

partir de um projeto que não se desarticulada do pensar as ciências, culturas e educações a partir 

de uma epistemologia política. Do emergir de um microrganismo composto por um capsídeo de 

proteína, molécula de RNA e um envoltório de lipídios, aos modos pelos quais se navega no 

espírito pandêmico do tempo, há políticas que produzem tal mundo. 

Os investimentos que deslocaram o homem à exploração do mundo a partir de três 

grandes cisões – homem que se separa da natureza, o civilizado que se separa do Outro e, o 

consciente que se separa dos outros seres – levam ao substrato, que é catalisado pela dispersão 

viral. Neste processo é central a noção de ciência constituída, para que tais cisões se assentem. 

A ciência moderna, construída em seus eixos exatos, biológicos, humanos e da terra, 

lançou-se sob os solos, os povos e os seres. Sob intitular da ordem e do progresso, a ciência 

drenou de minérios as biomoléculas, queimou vegetais de superfícies e soterrados e moveu 

máquinas para transformar o mundo. Os usos das ciências foram aliados, ao menos por alguns, à 

construção óptica de um sistema mercantilizado, utilitário e de controle (dos corpos, saberes, 

linguagens, e seres, humanos e não humanos). A impossibilidade de imaginar um mundo sem 

homens, faz com que estes concretem e transformem o mundo por meio de técnicas-tecnologias 

lançadas sobre estes para que deixem suas marcas (AB’SABER, 2020). 

A modificação atmosférica, topológica e epistêmica, a padronização da produção 

alimentar e a exotificação do silvestre são apenas algumas dessas marcas deixadas pela 

modernidade e seus usos das ciências (BOURDIEU, 2004). O consumo desenfreado da terra e 

dos seres, leva-nos a gestar respostas dadas por estes, devolutivas que nos lembram de nossos 

impactos e que nos levam a nominá-las de pragas. São estas que nos recordam de que 

compartilhamos o mundo, são estas que convidam-nos a pensar as ciências de outras formas: i) 

coletivas, ao pensar os saberes compartilhados; ii) éticas para indagação dos valores e modos de 

valoração; iii) políticas, refletindo os poderes e modos de governos envolvidos nas ciências e nas 

educações; e iv) ontologicamente, para pensar o que criamos e o que criaremos no ato do existir. 

É em tal sentido que o presente ensaio se coloca a pensar as ciências e as 

desinformações, e seus papéis nas preparações das próximas pandemias porvir. Para tal 

organiza-se o movimento filosófico deste texto em três eixos: i) Ciências e suas bases 

epistemológicas, com o intuito de pensar o arcabouço teórico dos saberes científicos e prepará-los 

para a não captura mercantil-utilitária-controladora; ii) Desinformação: pandemias porvir!, 

refletindo os processos de agenciamento do capital para deslocar a ciência a serviço do consumo 

e seus efeitos para a produção das novas pandemias; e iii) Considerações para outros ares, 

traçando inspirações para pensar outros possíveis. 
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I. Ciências e suas bases epistemológicas 

 

Ao considerar os estudos das ciências, Isabelle Stengers (2002) e Bruno Latour (2000) 

nos apresentam os percursos da elaboração das bases epistemológicas que fundaram as ciências 

modernas. Neste sentido, os saberes científicos apresentam características para serem tratados 

enquanto tal, como critérios de demarcação científicas. 

É notório o caso Galileu neste processo. Galileu e a produção de seu plano inclinado 

experimental, coloca o método na centralidade como caractere produtor de saberes científicos. 

Características dadas devido as possibilidades que são abertas pelo plano: i) possibilidade de 

submeter hipóteses e os fenômenos sob jogos de força que os testam e fazem com que sejam 

rearticuladas, reelaboradas e reexperimentadas as explicações dadas aos acontecimentos; ii) 

elaboração discricionária que apresenta os passos, permitindo o acompanhamento experimental e 

reelaboração metódica para indagar os fenômenos; iii) potencialidade do fazer com que os 

fenômenos enunciem-se em diferentes espaços-tempos; iv) programação de sistemas de 

pensamento que atravessam comunidades científicas e interesses públicos. 

É a tal dispositivo experimental, que coloca os corpos em diferentes planos, movimentos e 

jogos de força, que a ciência é composta. O dispositivo experimental produz um caminho, mapeia 

a cadeia de referências que dá vazão ao falar dos fenômenos, produz informações por meio de 

um complexo jogo inter-relacional: a) epistêmico, à medida que diferentes saberes e modos de 

compreensão atravessam o dispositivo experimental; b) técnico, ao passo que modos de 

produção, instrumentais disponíveis e seu uso guiam a elaboração dos experimentos; c) 

praxiológico, à medida que se dá sempre na ação, na operação e efetuação do experimentar em 

suas (re)ações; e d) poiético, ao passo que é transformativo, cria acontecimentos-coisas para 

além do que é investigado, coloca neste mundo novas potencialidades. 

Este processo de produção de saberes a partir do dispositivo experimental não se 

encontra fora deste mundo, desta realidade ou do cotidiano. Ele é processo político de interesse 

público e privado, na criação de realidades que afetam o coletivo, produzi(n)do relações de poder 

e de governamento. Os investimentos e usos das ciências são evidenciados em nosso cotidiano, 

desde os parâmetros de tratamento de água que (não) chegam às casas, liberação de agrotóxicos 

e a (não) ampliação de escalas produtivas, até os espécimes arbóreos que enfeitam as ruas e 

promovem (des)equilíbrio ecológico. 

Neste sentido, a elaboração de conhecimentos enquanto saberes que atravessam crivos 

de demarcação, atribuindo-lhes característica de científicos ou não – a utilização de dispositivos 

experimentais, produção de cadeias de referência que permitem rastrear-reelaborar-testar as 

informações produzidas acerca dos fenômenos, a possibilidade de refuta-los e fazer outros 

questionamentos –, encontram-se interligadas aos usos sociais que são articulados, ou não, às 

ciências (BOURDIEU, 2004). 

A produção de saberes de modo informacional-experimental é a base das ciências 

modernas, contudo, com tais informações podem ser produzidas: usinas embasadas na fissão 
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nuclear, ou bombas atômicas; antibióticos para uso terapêutico sobre micro-organismos 

patogênicos, ou armas biológicas; antidepressivos para sanar problemáticas sociais como 

violências e suicídio ou, para comercialização aos que querem anestesiar suas realidades; para a 

produção de casas, para garantir moradia a todos, ou para tornar o empreendimento imobiliário e 

a especulação imobiliária um mercado... 

São variadas as possibilidades do que se pode fazer com as informações que as ciências 

oferecem como campo de saber, sendo esta também produtora de problemas sociais. Porém, 

multiplica-se o fenômeno social da desinformação... 

 
II. Desinformações: pandemias porvir! 

 

As produções de informações deram às ciências modernas a possibilidade de mediar 

discussões de interesse público. Estas enunciavam com auxílio das mídias de massa (rádios, TV 

e revistas de divulgação), propiciavam a disseminação, traduzida de quadros de referências 

informativos que emergiram dos dispositivos experimentais. 

Com as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), passam a ser 

popularizadas as mídias interativas. Estas possibilitaram o veicular de informações em maior 

amplitude e diversidade. Os sujeitos passaram a participar dos debates dispostos nas mídias 

sociais, elaboraram blogs com suas percepções e opiniões, fizeram surgir os que tornavam 

capitalizadas suas imagens e possibilidade de falar. Pierre Levy (2003) pontuou que as novas 

plataformas para se comunicar abriam possibilidades para que novos saberes ecoassem e os 

sujeitos se reconhecessem enquanto sujeitos que participavam da elaboração coletiva das 

inteligências. 

Tal inteligência coletiva, o reconhecimento e participação dos sujeitos em sua produção, 

nos deslocaria a duas possibilidades: a) à multiplicação do processo de tradução, ou seja, 

releituras, ressignificações, reinterpretações das informações colocadas em cena pelos saberes 

científicos; b) a desconsiderações dos saberes produzidos pelas vias informacionais e, o 

desenvolvimento de outro parâmetro para a produção das ‘verdades’. Verdade esta validada por si 

própria, as autoverdades – que podemos refletir juntamente com as contribuições dadas por Pablo 

Fernando Dumer (2019). 

A elaboração das autoverdades é dada à medida que o próprio sujeito que proclama, 

torna suas fantasias-ficcionalidades em verdade a ser receptada. Ela é verdade pois satisfaz o 

próprio sujeito, afastada de critérios de demarcação que escape ao próprio gozo do Eu5. As 

autoverdades são aceitas e passam a operar discursivamente como tal, ao passo que as redes 

sociais produziram bolhas de reconhecimento e identificação apenas com o igual. É o inferno do 

igual em que nas redes sociais o Eu só encontra o Eu que o pacto é acordado. A autoverdade é 

 
 
 

5 A autoverdade consiste em um sistema autorreferenciado, destaca que algo é verdadeiro pois o sujeito que deseja e 
enuncia o quer com tal valor-formatação. O próprio desejo do Eu, que pode ser neurótico, paranóide, psicótico, deseja 
que aquela seja a sua verdade. 
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tomada como valor legitimo e levada às últimas, desconhecendo e negando seu negativo, haja 

vista que ignora o que não for espelho do próprio Eu. 

As autoverdades ganham mais força quando os desejos do Eu satisfazem os desejos de 

grandes corporações. Estas não questionam a autoverdade, pelo contrário, amplificam-na em 

seus ecos via patrocínio de postagem ou na concessão de apresentações nos horários nobres da 

TV – aliás, quem imaginaria em tempos de ciências modernas a discussão sobre terra plana na 

televisão aberta?6. É estratégico o posicionamento das autoverdades nas mídias de massa, ao 

passo que estas consistiam em local privilegiado para as divulgações científicas e, além disso, os 

usos destes espaços para as autoverdades revestem-nas com o verniz de uma suposta 

cientificidade. 

Tais conciliações levam à instauração de uma pandemia de desinformação, à medida que 

as autoverdades não são informativas. Para que um saber opere pelas vias da informação, esta 

precisa de um percurso referenciado, apresentando dados que permitam acompanhar seu fluxo ao 

espaço de onde saiu a amostra. Como o exemplo dado por Bruno Latour (2000), ao situar os 

estudos do solo do Amazonas, no qual um pedaço amostral do solo fora retirado de um território 

demarcado pelo GPS e disposto em recipientes que recebiam códigos. Dali foram levados para 

um laboratório situado em uma instituição de pesquisa, submetidos a procedimentos demarcados 

na investigação, para que, ao final, se chegasse a um resultado que pudesse ser confrontado com 

outras investigações da área. Há uma cadeia de referências que produz a informação da qual é 

possível rastrear e acompanhar. 

Na autoverdade não há possibilidade de rastreio, essa não informa, ela apenas enuncia 

percepções do sujeito. A mesma é desinformativa, pois se coloca no campo público com o intuito 

de disputar espaço com os saberes científicos, como se tivessem o mesmo status de produção de 

conhecimento. Passa a falar enroupada com a mesma legitimidade de saber que a atravessada 

pelo crivo experimental. Coloca o Eu em seu ego enunciado como algo que deva definir as 

políticas públicas. 

Em meio a tempos pandêmicos, temos como exemplo de autoverdade as declarações do 

presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, acerca dos usos da hidroxicloroquina combinada 

com azitromicina. Em uma de suas lives nas redes sociais, canal utilizado com mais frequência 

para comunicações do representante do executivo, o presidente chega a enunciar em maio de 

2020: “O que é a democracia? Você não quer? Você não faz. Você não é obrigado a tomar 

cloroquina. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma Tubaína”7. 

O posicionamento das bases do governo articuladas a Jair Messias Bolsonaro, seguiram a 

mesma afirmativa sobre os usos combinados de hidroxicloroquina com azitromicina, mesmo após 

cientistas retratarem sobre um dos poucos estudos que relacionava os usos de cloroquina ao 

tratamento do novo coronavírus. A retratação foi dada devido ao uso de dados incompletos, e 

 

6 A exemplo, o programa profissão repórter, exibido em dezembro de 2019 entrevistando pessoas que acreditam que 
a terra é plana. Mais informações disponíveis em: <https://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2019/12/11/terra- 
plana-vacinas-e-aquecimento-global-um-terco-dos-brasileiros-ainda-desconfia-da-ciencia.ghtml>. 
7 A declaração e os comentários estão disponíveis em: <https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-quem-e-de-direita- 
toma-cloroquina-quem-e-esquerda-tubaina/>. Acesso em 28 de junho de 2020. 
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devido a isso, inconclusivos sobre o uso da medicação e seus riscos; bem como o emergir de 

investigações científicas que mostravam a não eficácia da combinação e perigos destas 

(problemas cardiovasculares nos pacientes e a adaptação de bactérias resistentes)8. Contudo, 

mesmo com indicações cientificas da não eficácia, o presidente da república manteve e ampliou a 

produção de hidroxicloroquina garantindo estoque do fármaco para 18 anos9. 

O que validava e oferecia substrato para tal tomada de decisão pelo governo federal era 

centrado no próprio Eu, autoverdade usada para gestão pública. Como toda autoverdade, a 

mesma alastrou-se entre os que se identificavam com o enunciado de tal personalidade pública, 

promovendo uma onda de desinformação. Tal acontecimento representa o uso político da 

desinformação com base na autoverdade10, bem como o estabelecimento de um projeto social 

posto em voga. 

Projeto social que em bases desinformantes coloca em preparação as próximas 

pandemias, considerando que o uso: i) de hidroxicloroquina apresenta alta toxicidade e tem efeitos 

nos sistemas circulatório-respiratório, mostrando que podemos viver em um mundo que não 

necessitará do COVID-19 para falta de ar e paradas respiratórias; ii) desregrado de antibióticos, 

como é o caso da azitromicina, receitada para suspeita de coronavírus e que amplia o contato de 

bactérias ambientais e patogênicas com este fármaco, promovendo a seleção artificial de 

bactérias com base em sua resistência a fármacos-antibióticos ministrados, podendo gerar novas 

superbactérias; iii) intensificado de desinformações para justificar políticas de estado, podem 

levar-nos ao ruir das políticas e democracias, bem como da credibilidade dos campos de saberes 

que conhecemos – ciências, filosofias, artes, religiões e senso comum –, haja vista que estas 

dependem de modos coletivos de elaboração que levam em consideração as negativas (o que 

não é fornecido pelas autoverdades negam as negatividades que as colocam em 

questionamento). 

 
III. Considerações para outros ares 

 

Pontuamos neste manuscrito o modo de produção das ciências modernas e seus critérios 

de demarcação dados com mote no dispositivo experimental e produção de cadeias de referência 

informacionais. Contudo, em tempos pandêmicos, deparamo-nos com a ganhada de espaço das 

autoverdades e seus fluxos de desinformação, tomados ecos de disseminação pelas redes sociais 

e investimentos de grandes corporações. Vê-se a desinformação tornar-se políticas de estado e 

gestar  novas  pandemias  porvir,  a  partir  do  caso  combinatório  da  hidroxicloroquina  com 

 
 

 

8    É   possível   encontrar   mais   informações   disponíveis   em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-52930383>, 
<https://jornal.usp.br/artigos/a-proposito-de-cloroquina-medicina-heparina-e-tubaina/>, 
<https://www.bbc.com/portuguese/geral-52886843>, <https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/hidroxicloroquina- 
e-azitromicina-contra-a-covid-19-o-que-ja-sabemos/>. Acesso em 29 de junho de 2020. 
9 É possível encontrar mais informações disponíveis em: <https://extra.globo.com/noticias/brasil/exercito-brasileiro- 
tem-estoque-de-cloroquina-para-18-anos-rv1-1-24500378.html>. Acesso em 30 de junho de 2020 
10 É possível encontrar mais informações disponíveis em: <https://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus/covid-19- 
cloroquina-e-o-uso-politico-da-desinformacao>. Acesso em 30 de junho de 2020. 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-52930383
http://www.bbc.com/portuguese/geral-52886843
http://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus/covid-19-
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azitromicina – proposto como agenda de saúde pública pelo atual presidente da república Jair 

Messias Bolsonaro. Pandemias que deixarão o ar ainda mais rarefeito e ampliarão as mortes... 

Contudo, não temos por intuito neste manuscrito decretar o fim do mundo, mas indagar a 

tal território como campo de disputa, o que queremos agora e após a pandemia. Espaço-tempo 

pandêmico de criação e elaboração de novos possíveis e, se podemos instigar, sugeriríamos que 

para novas potencialidades de mundo seriam necessários reinventar e re-encantar os modos de 

produção de conhecimento que dispomos de modo ético-político: i) senso comum para rememorar 

o mundo partilhado, as ações e comportamentos enquanto coletivos; ii) religião a partir da 

produção de discursividades para a proximidade, para o fazer entender, da importância do verbo e 

do encante (a vida mantida pela memória compartilhada da ancestralidade, como nos lembra as 

religiões afro-brasileiras, indígenas e do catolicismo popular); iii) artes para instigar as faculdades 

do sentir, do afetar e dos encontros viscerais; iv) filosofias para multiplicação dos modos de 

pensar, compor e levantar questionamentos; e v) ciências que nos oferecem a compreensão 

acerca dos modos de funcionamento dos fenômenos, que nos informem, por seus dispositivos 

experimentais e quadros de referências, possibilidades para enfrentar e evitar pandemias porvir. 
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CAPÍTULO 54 

CRÍTICAS, CLÍNICAS E EDUCAÇÕES EM TEMPOS DE COVID-19 

CRITICISM, CLINICS AND EDUCATION IN THE TIME OF COVID-19 
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Fabiana Gomes3 

Moises Alves de Oliveira4 

 
RESUMO: O presente manuscrito tem por objetivo elaborar análises sobre a operação, trações 
críticas, clínicas e pedagógicas da temporalidade pandêmica em que vivemos. Para tal, é lançada 
mão da escrita ensaística organizada em três eixos: i) Críticas virais, no qual são apresentadas a 
gestão da pandemia a partir dos fenômenos sócio-históricos (hipermodernidade, colonialismo e a 
invenção do sujeito); ii) Clínicas pandêmicas, em que se discorre acerca de aspectos psíquicos e 
desejantes antes e durante a pandemia; iii) Educações para os (im)possíveis, pontuando sobre os 
deslocamentos pedagógicos em tempos de COVID-19. 
Palavras-chave: Educações; Críticas; Clínicas; Pandemia; COVID-19. 

 
ABSTRACT: The present manuscript aims to elaborate analyzes about the operation, critical, 
clinical and pedagogical tractions of the pandemic temporality in which we live. To this end, essay 
writing organized in three axes is used: i) Viral criticisms, in which the management of the 
pandemic based on socio-historical phenomena (hypermodernity, colonialism and the invention of 
the subject) is presented; ii) Pandemic clinics, where psychological and desirable aspects are 
discussed before and during the pandemic; iii) Educations for the (im) possible, punctuating 
pedagogical dislocations in COVID-19 times. 
Keywords: Educations; Reviews; Clinics; Pandemic; COVID-19. 

 
Introdução ao ensaio 

 

A temporalidade é aquilo que estabelece a duração de um acontecimento. É o tempo que 

produz os sujeitos, pois é no tempo que estes se situam e experimentam a vida e a morte. Ele que 

reestabelece a consciência de finitude das coisas, pois posteriormente pode operar um outro 

tempo, com outros engendramentos de fatos e eventos. Este que, como Saturno, devora seus 

filhos. 

Encontramo-nos em um situar em que a classificação biológica de um vírus dá nome ao 

tempo: tempos de covid-19. Corpo composto por um capsídeo e seu material genético, agente 

viral infecto contagioso que causa síndrome respiratória aguda grave (Severe Acute Respiratory 
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Syndrome – SARs). Ser microscópico que nomeia o tempo atravessando as fronteiras da 

territorialidade, que se faz pandêmico. 

O cenário é angustiante, ao passo que pode nos retirar o ar. O ar, a pneuma grega, uma 

das definições dadas de forma triádica para o corpo, o espírito e a vida. É o sopro da vida que, em 

múltiplas mitologias, permite o viver; é o último suspiro que exala a pneuma. Os tempos 

pandêmicos colocam-nos a traçar reflexões, a dar novos vislumbres ao passo que nos coloca a 

possibilidade de falta de ar. 

Nas bases mitológicas de raízes greco-romanas que os sujeitos se reconheces: no risco 

de ser devorado que Urano joga seus filhos no tártaro, na possibilidade de ser consumido que 

Saturno devora seus filhos, no desejo por autonomia que se esquecem os deuses5... É no 

reconhecimento do que aprisiona e pode destruir o sujeito, que este afirma a si buscando refletir 

as potencialidades. O ar do tempo nos mostra o que nos aprisiona. A sensação de 

enclausuramento pede alternativas para as liberdades, coloca-nos a pensar acerca do espírito do 

tempo. 

Outras localidades são acionadas em meio a essa temporalidade, os sujeitos são 

devolvidos para o interior de suas casas e para os momentos consigo. Criam-se possibilidades de 

solitude, sendo os sujeitos postos a refletir consigo e sobre si. É o interior das casas que é tomado 

enquanto espaço de trabalho, de lazer, de estudo, como espaço de si. 

As socializações e demandas educacionais são tracionadas a desmaterialização do corpo, 

do afeto, da dúvida. A figura pedagógica é o vídeo, como replicação da encenação; em 

contraponto aos laboratórios-teatros abertos que são as escolas, espaços em que a repetição não 

ocorre dada a multiplicidade de corpos, linguagens e saberes que por ali transitam. 

A temporalidade pandêmica convida à elaboração e análises sobre sua operação, trações 

críticas, clínicas e pedagógicas, considerações reflexivas para que não nos falte o ar, sendo este 

nosso objetivo no presente ensaio. Não temos por intuito esgotar as discussões, mas colocá-las 

em movimento para que nossa pneuma não seja exalada. 

 
I. Críticas virais 

 

Acreditamos que a primeira questão a ser colocada consiste em: Como chegamos aqui? 

Tal questão nos lembra Michel Foucault (1979) que se voltava sempre a operacionalizar uma 

diagnose do presente sem perder a arquitetônica deixada sob a superfície. É ele, o arqueólogo, 

que nos convida a escavar a partir de um espaço-tempo contemporâneo e coletar os sedimentos 

deixados sob efeito de nosso intemperismo. 

É nesta escavação que retomamos com Tales Ab’saber (2020) aos pilares arquitetônicos 

que encontramos sob nossos pés: a modernidade, a colonização e as ondas de extinção. São tais 

pilastras construídas no rastro histórico que nos trazem onde estamos, em tempos pandêmicos. 

 
 
 

5 Urano (O que cobre, o que envolve, o céu) e Saturno (o tempo) remetem aos mitos fundadores gregos. 
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A modernidade advém da produção e cisões construídas pelo homem para o separá-lo da 

natureza. A natureza lembrava-o de sua finitude e da imprevisibilidade do meio no qual os sujeitos 

encontram-se alocados, seu desamparo6, em termos de Sigmund Freud (1996). É para fugir da 

condição de desamparo que conclama-se a modernidade, que canaliza os feixes desejantes 

do(a): i) controle sobre o não humano, a terra, os fenômenos naturais; e ii) transformação do meio 

em produto de venda, na transformação do que estava aí em algo que é passível de ser 

manipulado e tornado artefato de sua própria produção. 

Escava-se a superfície compartilhada em que os coletivos humanos vivem, retiram dela 

madeira, minério e toneladas de Sphagnum fossilizado para queimá-los. Usa dos recursos 

subterrâneos para transformá-los em produtos industrializados e comercializá-los. Cobrem-se as 

terras com concreto para que não sejamos lembrados do que estava aí antes de nós. Modifica-se 

a atmosfera e continua-se a transformá-la, haja visto que ainda não nos falta o ar. Ainda para 

Tales Ab’saber (2020), aceleramos cada vez mais o processo de industrialização e consumo das 

vidas, hipermodernizamos o tempo-espaço, os corpos, os saberes e as linguagens. 

O colonialismo vem em sequência para produzir cisões. Ao passo que se reconhecem as 

multiplicidades culturais dadas as expansões marítimas, os valores são colocados em dúvidas e 

em disputas de guerras culturais para hierarquizá-los. A multiculturalidade nos lembra que não há 

valor fixo, que são construções, negociações e sistemas discursivos (GUATTARI, 1990; HALL, 

2011). Expõe que nem o simbólico livra a humanidade do desamparo. O colonialismo elabora, 

então, a cisão entre os civilizados e aqueles há quem as cruzadas levarão a cultura. É assim que 

o colonialismo assujeita, controla, domina e exterminada as múltiplas culturas, múltiplas 

linguagens e múltiplos corpos. É na bestialização, inferiorização e escravização de outros corpos, 

saberes e culturas que o colonialismo opera, mata e desaprende a ouvir outras cosmologias – 

como as perspectivas ameríndias – que resistiam à modernização, dominação e exploração. 

A amplitude das discursividades das ciências biológicas traça o apontamento das bio- 

diversidades. Tal amplitude coloca em pauta os avanços das industrializações e colonização no 

que toca seus efeitos destrutivos. Freia a colonização e a industrialização hipermoderna, que mata 

corpos de espécimes humanas e não humanas (GUATTARI, 1990), que reage pondo-se a 

multiplicar as extinções dos múltiplos seres vivos, deixa o mundo em ruinas. Tudo que escapa ou 

relembra os modernos de seu desemparo, que coloca em crítica a industrialização, colonização e 

a hipermodernidade, é condenado a morte (AB’SABER, 2020). São mobilizadas ondas de 

extinção, redução das diversidades, homogeneização dos corpos, saberes, linguagens e território. 

É o inferno do igual onde os diversos são torturados; é a monocultura das existências 

industrializada-colonizada-hipermodernizada. 

A pandemia é sintoma gestado nas tentativas de controle e lembram-nos de nossos 

investimentos na produção de tal cenário. Se Wuhan é espaço de origem das contaminações 

zoonóticas pelo novo coronavirus, seu alastre em plano global é indicação de que a pandemia tem 

 
 

6 O desamparo na teoria Freudiana consiste na condição humana primordial de sua incapacidade objetiva de luta para 
satisfazer-se, reconhecer-se e criar-se sem a relação com o Outro. 
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dupla certidão de nascimento: i) a casualidade de contato infectante em Wuhan; e ii) o mundo que 

elaboramos para sua disseminação. 

Neste sentido, o vírus mobiliza nossa crítica ao pensar que mundo criamos e em qual 

pretendemos (não) viver no porvir. 

 
II. Clínicas pandêmicas 

 

A pandemia coloca-nos a pensar os motivos pelos quais a elaboramos, o querer que 

mobilizou um mundo industrializado, colonizado e hipermodernizado: o desejo de estatuto 

hierárquico para o homem. O Eu que se produz como Deus, que se autoidentifica como aquele 

que pode controlar a Natureza, o que pode controlar os Outros e o que pode domesticar e 

extinguir os animais. O ser das técnicas-tecnologias, o ser da cultura e o ser da consciência 

(AB’SABER, 2020; FOUCAULT, 1979; GUATTARI, 1990; HALL, 2011). 

Para Sigmund Freud (1996) tais tentativas deram-se para que os seres humanos 

escapassem de sua condição de desamparo. É o investimento de produzir a si para além da 

finitude e de sua vulnerabilidade, o processo de sublimação que os coloca para conviver em 

sociedade, reprimir desejos individuais em prol da existência coletiva, elaborar seu estatuto 

fantasioso de superioridade. 

Os domínios ruem, têm seus trincos elaborados com as novas tecnologias de informação, 

comunicação e transporte, os fluxos migratórios, a crise do capitalismo. Alargam-se as fraturas 

com o multiculturalismo que coloca os sistemas simbólicos sob o crivo da crítica, o darwminismo 

que transforma o homem em animal, a psicanalise que fere o narcisismo da consciência com o 

substrato do inconsciente, com as crises da contemporaneidade (sociais, ambientais, econômicas 

e subjetivas) (HALL, 2011; GUATTARI, 1990). 

O sujeito esforça-se para esquecer das feridas narcísicas que o retiram o statuto que 

elaborou para si próprio, joga-se na vida rápida e nos jogos de dominação (das naturezas, dos 

Outros e dos animais). Faz driblar a si mesmo para esquecer aquilo que lhes faz vulneráveis; faz 

matar o que poderia o matar (AB’SABER, 2020), é essa a tentativa de homogeneização e 

tecnificação do mundo, o investimento para tornar o mundo previsível, consumível e 

comercializável, para que esqueçam que estão desamparados e necessitam dos Outros em suas 

diversidades. 

O vírus que emerge desloca tais tentativas, as inverte. Apesar da amplitude de 

desenvolvimento de técnicas-tecnologias e de suas instancias de domínio, um organismo 

microscópico dribla os investimentos do controle e apresenta a humanidade sua finitude. O vírus - 

um organismo de constante discussão sobre ser um ser vivo ou não, um quase-vivo - foge as 

potências de vigilância tecnológica, escapa das farmacologias e apresenta ao ser humano a 

vulnerabilidade e iminência da morte. É a apresentação da finitude que coloca os sujeitos em 

reflexão em tempos pandêmicos (AB’SABER, 2020; FREUD, 1996). 
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A pandemia opera na ordenação psíquica e desejante dos sujeitos, também em seu 

deslocamento topológico. Os sujeitos que na cultura (hiper)moderna eram formados para viver no 

mundo, sublimar desejos para a vida em comunidades, para a conquista de ícones simbólicos de 

representações de poder – empregos, formações, posições valorizados socialmente –, para o 

desenvolvimento de papeis sociais visíveis em constante, em suma, para a vida na exterioridade, 

agora veem-se jogados na interioridade do lar (FREUD, 1996). Os sujeitos na pandemia são 

colocados para viver consigo mesmo. Percebem-se no mundo em que viviam, encontravam-se 

solitários em meio da multidão, sendo agora preciso lidar com a solitude conectada. A devolutiva 

para o interior obriga-os a conviver com o Eu, do qual não é possível fugir. 

Os tempos pandêmicos colocam a distância corporal e submergem os sujeitos nas 

dinâmicas ciberculturais-digitalizadas. Fazem com que os sujeitos se lembrem, segundo David Le 

Betron (2020, p.4), de comportamentos que foram banalizados pelas redes sociais, ou seja, “[...] 

tomar um café ao ar livre, caminhar em um parque ou em um bosque, encontrar amigos, ir a um 

teatro ou ao cinema, ou mesmo sair simplesmente de casa sem hora para voltar, sem dever 

satisfação para ninguém”. Os tempos pandêmicos nos lembram as valorações de experiências 

que escapam as técnicas-tecnologias, que prescindem um mundo com a profundidade que as 

telas nos oferecem. 

A contingência leva também a operacionalizar o diagnóstico acerca da liberdade oferecida 

pela promessa neoliberal: a separação do indivíduo da sociedade. Indica-nos como rui tal querer 

da separação-cisão, mostra a interdependência dos sujeitos em escala global e o compromisso 

social para conter o agente infeccioso que nos coloca de frente a morte (AB’SABER, 2020; LE 

BETRON, 2020). 

O cenário nos convida a repensar os desejos, reconhecimentos e aspectos psicossociais 

sobre o presente e o porvir. 

 
III. Educações para os (im)possíveis 

 

Em meio as críticas virais e as clínicas pandêmicas, as educações atravessam o ar do 

tempo. Multiplicam-se ofertas de cursos online e tours nos mais diferentes espaços digitalizados. 

Os sujeitos veem-se em tours digitais e bombardeados em webconferências, semioses e imagens, 

cria-se uma sensação de estarmos próximos via imagens. Cursos indicam em sua inscrição a 

normativa: ao entrar, por favor, desligue a sua câmera e o seu áudio. Há a possibilidade de ter 

contato com sujeitos para além das barreiras físicas-geográficas, contudo de modo desrostificado 

e mudo. Desmaterializa-se o corpo dos processos educativos possíveis, tornam as aulas em 

registros áudio-gravados em que a possibilidade de interação é retornar ou avançar o vídeo 

disponibilizado e marcar presença em um questionário disponibilizado. 

Reposiciona-se a educação bancária da qual Paulo Freire (1987) pontuava e criticava: a 

transmissão de saberes utilitários-mercadológicos, a desconsideração dos conhecimentos trazidos 

pelos próprios sujeitos, a memorização e repetição aferida por avaliação quantitativa-estruturada 
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passa a ser agora digital. Os efeitos deste cenário são (im)previsíveis: i) replicação do modelo 

psicossocial e ii) aprofundamento da dominação dos sujeitos. 

A replicação do modelo psicossocial é dada ao passo que os processos pelos quais 

aprendemos, ensinamos e constituímos conhecimentos acerca do mundo, reflete no modo pelo 

qual produzimos. Replicar modelos de educação que nos trouxeram aonde estamos, haja visto os 

não processos críticos-clínicos sobre os conhecimentos aprendidos e ensinados, levou-nos a 

construir a realidade em arcabouços industriais, modernos, coloniais, individualistas e recalcados 

(para esquecer da finitude). É este modo de educar mnemônico, da repetição que se entende 

como cumpridora das ordens, que nos levou a não responsabilização pelo tempo presente. É esta 

que irá nos levar a cozinhar outras pandemias porvir. 

Não seriamos aqui injustos em dizer que os moldes de uma educação bancária seriam 

idênticos ao que vivemos atualmente, per si. A educação bancária em sala de aula remete ao ato 

artesanal, em que cada sujeito que passa pelo processo formativo tem características singulares. 

A educação proposta em tempos pandêmicos é o bancário em escala industrializada, pretende o 

corte de funcionários e a maquinação dos processos educativos. É a maquinaria da reprodução do 

áudio-gravado, é a gestação da reprodução hipermodernizada. É o consumo da imagem a ser 

reproduzida por indivíduos logados – e não mais matriculados. 

Outro efeito que resvala esta nova dinâmica refere-se ao aprofundamento da dominação 

dos sujeitos. Ainda seguindo um olhar freiriano (FREIRE, 2015, p.114), o processo educacional é 

dado na palavra, no “[...] falar com”, no perceber-se enquanto inacabado e participar-transformar o 

mundo em que vive. Na atual dinâmica das educações digitais webtransmitidas o sujeito não fala, 

não participa e não transforma. É furtada do sujeito a possibilidade de enunciar-se e ser escutado, 

de ser colocado nos jogos de espelho que o permitem a alteridade e o reconhecimento, dados 

pelos processos educativos – enquanto fenômeno psicossocial, político e criativo. O Eu, Outro e o 

Nós desmaterializam-se, pois lhes é retirada a palavra. 

O aprofundamento social da dominação dos sujeitos é dado neste espaço no qual a 

educação é despolitizada, digitalizada e colonizada na hipermodernidade. É dado na retirada dos 

sujeitos da possibilidade de esses narrarem-se ou, em termos freirianos (FREIRE, 2015, p.21), 

aprenderem a dizer por meio de uma pedagogia das “[...] primeiras palavras”. 

Em meio as educações para os possíveis, que remetem a necessidade de continuar de 

modo digitalizavel e webtransmitido, algumas escolas reivindicam a necessidade de parar. E o 

parar simboliza o processo educativo do refletir, (se) escutar, para que outras educações que 

parecem impossíveis nesse momento sejam ditas. A produção do mundo e da vida atravessa a 

fala e a escuta, são essas produções que precisamos reinventar. É necessário e urgente ruminar 

a existência e ao digeri-la, desacelerar a vida, experimentar o tempo consigo: mergulhar na 

literatura, filmes, séries e diálogos. Navegar nas educações culturais para gestar outras 

educações escolares nas quais enunciaremos as primeiras palavras de-com-sobre um mundo re- 

criado. 
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IV. Considerações longe de serem finais 

 

O ar do tempo é rarefeito e leva-nos a refletir acerca de como produzimos o mundo em 

que nos localizamos, o tempo o qual nomeamos enquanto pandêmicos. A contingência começa- 

nos a pensar os usos das ciências e da própria produção de humanidade, que para tornar opaco o 

desemparo, levou-nos a hipermodernidade, hiperindustrialização e ao colonialismo destrutivo. São 

as fugas criadas que digitalizam a vida para que não vejamos o que fizemos com o mundo, que 

nos leva a não participar e transformar as possibilidades do porvir. 

O que tivemos por intuito neste manuscrito consistiu em tracionar tais reflexões, lembrar- 

nos que compartilhamos a superfície terrestre e que se investiremos na educação esta precisa 

passar pela pronúncia do mundo, dos encontros, da reinvenção e que instiga a construção de 

realidades outras. A pós-pandemia é realidade a ser produzida e inventada, sendo neste tempo o 

momento de produzi-la. 
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CAPÍTULO 55 
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RESUMO: Essa pesquisa tem como objetivo destacar a construção do cenário de desinformação 
que, na atualidade, impactou diretamente em situações que demonstraram nossa falha no sistema 
educacional brasileiro. Metodologicamente, buscou-se uma aproximação da discussão entre o 
analfabetismo funcional e o contexto de desinformação que vivemos, aliado a problemática do 
COVID-19, em que diversas práticas e manifestações, com base ideológica, contrariam as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) as quais visam o controle do contágio 
da pandemia. O trabalho foi desenvolvido por meio de análise de entrevistas, livros, artigos 
científicos e dados disponibilizados pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG Ação Educativa. 
Palavras-chave: Educação. Analfabetismo. COVID-19. Sociedade. (Des) Informação. 

 

ABSTRACT: This research aims to highlight the construction of a scenario of disinformation that, 
at present, has directly impacted situations that have demonstrated our failure in the Brazilian 
educational system. Methodologically, we sought an approach to the discussion between functional 
illiteracy and the context of misinformation that we live, combined with the problem of COVID-19 in 
which various practices and manifestations, ideologically based, contradict the recommendations 
of the World Health Organization (WHO) which aim to control the contagion of the pandemic. The 
research was developed through the analysis of interviews, books, scientific articles and data 
made available by the Paulo Montenegro Institute and the NGO Ação Educativa. 
Keywords: Education. Illiteracy. COVID-19. Society. (Un)Information. 

 
Introdução 

 
Conceitua-se analfabeto funcional, desconsiderando as “pejoratividades” atribuídas a esse 

vocábulo, aquele resultante da ausência de letramento, as que possuíram acesso à alfabetização, 

processo esse restrito e tradicionalista, que visa à aquisição da competência escrita, por vezes, 

mera decodificação, logo esse sujeito sabe ler, escrever e resolver contas simples. Diferentemente 

do analfabeto absoluto o qual nunca teve o mínimo de acesso à educação. 

De acordo com uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG 

Ação Educativa, divulgada pelo Ibope em 2018, 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos, 

revelando também que dentre os entrevistados, entre 15 e 64 anos, 29% são analfabetos 

funcionais e 8% são analfabetos absolutos, deixando em evidência que os índices de 

analfabetismo funcional são constantes desde 2009. O estudo mencionado identificou dois 

grupos, tendo por parâmetro o domínio das habilidades de leitura, escrita e matemática. Sendo 

eles: i) analfabetos funcionais, o qual se subdivide em dois níveis, o de analfabetos e o de 
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analfabetos rudimentares e o grupo que engloba ii) alfabetizados funcionalmente, esse possuindo 

três níveis, o elementar, o intermediário e o proficiente. 

A estruturação histórica e política brasileira basearam-se na soberania de uma minoria, os 

políticos e empresários que reproduzem o capital no país e reforçam a desigualdade perante 

aqueles que ficaram à margem dessa construção, os quais possuíam controle sobre terras e 

posteriormente se tornaram os donos das indústrias. Dentre os diversos reflexos dessa ação, 

temos a questão educacional das populações de baixa renda que por um longo tempo ficou em 

segundo plano pela necessidade imediata de trabalhar para sobreviver. Com o avanço do 

capitalismo e desenvolvimento das tecnologias, o mercado de trabalho tornou-se mais exigente 

obrigando a população de baixa renda a buscar a capacitação para exercer essas novas funções, 

resultando em um grande aumento da alfabetização. Por essa perceptiva, o capitalismo forçou os 

governos a reduzir a desigualdade no acesso à educação, mas essa visão é limitada, tendo em 

vista que continuamos formando indivíduos que mesmo alcançando o ensino superior ainda não 

são sujeitos letrados. 

Como resultado dessa construção defasada de cidadania (com pauta sobre as 

desigualdades no acesso e qualidade da educação) temos diversos conflitos ideológicos que 

perpassam pelos diversos pilares da sociedade, desde a própria educação até a política (no 

sentido Stricto Sensu), e os reflexos dessa situação apresentam-se nos diversos escândalos 

políticos que fazem parte da história brasileira e que se deram pela falta de participação da 

sociedade no da discussão e no modo de se fazer e ser politicamente. 

Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo destacar a construção do cenário de 

desinformação que, na atualidade, impactou diretamente em situações que demonstraram nossa 

falha no sistema educacional brasileira. Metodologicamente, buscou-se uma aproximação da 

discussão entre o analfabetismo funcional e o contexto de desinformação que vivemos, aliado a 

problemática do COVID-19, em que diversas práticas e manifestações, com base ideológica, 

contrariam as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) as quais visam o 

controle do contágio da pandemia. O trabalho foi desenvolvido por meio de análise de entrevistas, 

livros, artigos científicos e dados disponibilizados pelo Instituto Paulo Montenegro e pela 

Organização não Governamental (ONG) Ação Educativa. 

 
Analfabetismo Funcional 

 
Em linhas gerais, analfabetos são aqueles que não conseguem realizar deveres simples 

que envolvem a leitura de vocábulos e locuções. Já os rudimentares são capazes de situar 

informações explícitas em um texto curto, decodificar e escrever números usuais e fazer a 

resolução de contas simples. Partindo para o grupo dos alfabetizados, os elementares leem e são 

capazes de compreender textos médios, fazer inferências e resolver problemas envolvendo a 

ordem dos milhares, além de compreender tabelas e gráficos simples. 

Já os alfabetizados intermediários têm a habilidade de localizar informações em variados 

tipos de textos, resolver porcentagens, as quais requerem múltiplas etapas sucessivas para sua 
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solução, são capazes também de interpretar e desenvolver sínteses textuais, sabe distinguir 

figuras de linguagem, todavia possuem dificuldade em perceber o posicionamento de um autor de 

uma obra. Por fim, o alfabetizado proficiente não possui restrições na compreensão e 

interpretação de textos e no âmbito matemático são capazes de interpretar tabelas e gráficos com 

mais de duas variáveis. 

Segundo os dados obtidos nos resultados preliminares do Indicador de Alfabetismo 

Funcional (INAF) de 2018, que utilizou uma amostra proporcionalmente distribuída, temos 43% 

que vivem na região Sudeste, 27% no Nordeste, 15% no Sul, 8% no Norte e, por fim, 7% no 

Centro-Oeste. A pesquisa mostra que os níveis de analfabetismo funcional é maior nos 

entrevistados que não frequentaram a escola sendo 99% analfabetos funcionais, e aqueles que 

possuem o nível de escolaridade até os anos iniciais do Ensino Fundamental, temos a margem de 

70% de analfabetismo funcional, já na sequência os que possuem até os anos finais do Ensino 

Fundamental apresenta 34%; o Ensino Médio 13% e o Superior apresenta 4%. 

Em relação à cútis e faixa etária temos porcentagens distintas, no recorte utilizado na 

pesquisa do INAF temos 3 grupos: pardos, pretos e brancos, que entre os níveis de escolaridade 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental ao Ensino Médio temos muita similaridade nas 

porcentagens, mas nos extremos de nenhum nível escolar temos 3% de brancos, 5% pardos e 8% 

pretos, e no Ensino superior temos 25% brancos, 15% pardos e 12% pretos. Refletindo esses 

dados e levando o grupo de pardos e pretos como negros temos uma realidade assustadora onde 

grande parte dos analfabetos funcionais seria desse grupo enquanto os brancos seriam maioria no 

Ensino Superior e minoria naqueles que não possuem nenhum nível de escolaridade, isso tendo 

em vista que a amostra coletada pelo INAF apresenta 44% de declarados pardos, 31% de 

brancos, 19% pretos e 6% de amarelos e indígenas. 

Já na relação de faixa etária, a relação entre o grupo de 15 e 24 anos apresenta 10% de 

analfabetos funcionais e 29% de funcionalmente alfabetizados, no grupo de 25 a 34 

respectivamente 14% e 26%, entre 35 a 49 a taxa é de 35% de analfabetos funcionais e 29% de 

funcionalmente alfabetizados e, por fim, no grupo de 50 a 64 anos 42% entraram no recorte de 

analfabetos funcionais, enquanto apenas 15% alcançaram o recorte de funcionalmente 

alfabetizados. 

O desenvolvimento da educação brasileira é notável em relação ao acesso ao ensino 

básico, como é colocado nos diversos discursos políticos e populistas, mas quantidade não reflete 

em qualidade, o antropólogo Darcy Ribeiro chegou a denominar essa situação como o “pacto da 

mediocridade”, no qual os professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem 

(GOMES, 2002). Sendo assim aumentar o número de escolas e oferecer um ensino precário no 

qual os profissionais não são valorizados e os alunos não se sentem como parte da escola, resulta 

na má formação de indivíduos, que por sua vez não possuem capacidades básicas de 

interpretação, os tornando reféns de outros indivíduos que se aproveitam dessa deficiência para 

impor ideologias que essa massa populacional acaba adotando. 
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E nesse cenário de descontrole e desinformação vivemos uma pandemia que colocou a 

prova nossa estrutura educacional e política, revelando como as falhas passadas e recentes 

impactaram na base social do nosso país, dificultando no controle da pandemia e no controle do 

vírus, que hoje dia 29 de junho apresenta 1.370.488 casos confirmados e 58.385 óbitos segundo o 

Ministério da Saúde. E também nossa desigualdade econômica, como podemos ver na Figura (01) 

que apresenta uma realidade que contraria qualquer medida de controle do contágio do COVID- 

19: 

Figura 01. A busca pelo auxílio emergencial (Brasil). 
 

Fonte: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia, 2020. 

 
 

A Figura 01 apresenta a fila para o saque do auxílio emergencial oferecido pelo governo, 

buscando ajudar a população informal e de baixa renda que vem sofrendo economicamente 

devido à pandemia. Essa Figura (01) foi retirada na Caixa Econômica Federal, em Duque de 

Caxias, Baixada Fluminense e infelizmente não é um fato isolado, pois há registros dessa situação 

se repetem em vários locais do país. 

 
Os reflexos da formação escolar precária 

 

Quando destacamos a precariedade da educação não nos referimos a incapacidade dos 

professores em mediar o processo do conhecimento, mas sim à estrutura em que os mesmos 

devem promover a educação. Apontar ou escolher o professor como culpado por essa situação 

seria ignorar a desvalorização da profissão, desconhecer a falta de incentivo do governo na 

capacitação desses profissionais que mesmo após sua formação acadêmica ainda possuem 

dificuldade em se adaptar às mais diversas situações encontradas no ambiente escolar. A falha da 

educação é resultante de cada momento histórico perverso que fez parte da estruturação histórica 

oligárquica, elitista e sem desejo real de uma república nesse país, e para mudar essa situação 

precisamos mais do que gritos e greves. 

Conforme retrata Maria Clara Di Pierro, professora da faculdade de Educação da USP, em 

uma entrevista para a TV Cultura (2018), o analfabetismo e a baixa escolaridade tem uma 

dimensão educacional, mas não é totalmente, também se trata de um sintoma cultural de 

processos de exclusão sociais mais amplos, é um reflexo da desigualdade estrutural da sociedade 
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brasileira o qual urge ser resolvido. De fato, é uma questão arraigada desde os primórdios, tal 

afirmação é fundamentada quando as porcentagens de alfabetizados, com parâmetro de etnia, 

são observadas. 

De acordo com o IBGE (2018), 77% da população brasileira branca é alfabetizada 

funcionalmente e, apenas, 65% dos negros e 70% dos pardos o são. Sendo que, o contingente da 

população brasileira faz parte majoritariamente das duas últimas etnias mencionadas. Logo, é 

possível inferir que a taxa de analfabetos pardos e negros é aproximadamente o dobro do que a 

de brancos, considerando o contingente. 

De forma análoga ao conto “Felicidade Clandestina” de Clarice Lispector (1998), no qual 

há uma menina robusta que mora em uma casa e possui um pai dono de livraria e outra que mora 

em um sobrado e não possui tanto acesso a esse capital cultural, se faz presente tal desigualdade 

na sociedade brasileira, corroborando juntamente com outros fatores para a permanência da 

problemática do analfabetismo funcional. 

Dentre os outros fatores podemos citar: o molde educacional defasado do Brasil, 

perpassado ao longo dos anos, o qual conserva e eterniza as estruturas que favorecem o 

processo de exclusão social, pois não promove o letramento, processo esse com objetivos e 

métodos diferentes da Alfabetização, que objetiva a apropriação da cultura escrita, promotor da 

cidadania e produtor de sujeitos capazes de além de ler e escrever, exercer as práticas sociais de 

leitura e escrita que circulam na sociedade em que se encontra e ter prazer em tal. A evasão 

escolar é outra pauta que impulsiona a exclusão do conhecimento formal, devido à gravidez 

precoce, entre jovens de 12 a 14 anos, de ambos os gêneros; a falta de políticas públicas de 

motivação dos docentes; os problemas encontrados na educação de adultos que decidem 

ingressar novamente na escola como: ofertas educacionais reduzidas e ensino não flexível que se 

adapte às jornadas extensas de trabalho e problemas familiares enfrentados por esse público 

discente. 

Existem também espaços de trabalho que não promovem o letramento, deixando sujeitos 

funcionalmente analfabetos devido ao alfabetismo ser um processo contínuo e ao abandonar o 

uso da leitura, escrita e operações matemáticas no cotidiano, essas habilidades ficam “atrofiadas”; 

além da falta ou a insuficiente formação docente especializada para alfabetizar jovens e adultos e 

o não interesse intencional do governo pela promoção de uma educação crítica, libertadora e 

autônoma. 

Em síntese, o fenômeno do analfabetismo no Brasil possui, nesse contexto do trabalho, 

duas fontes basilares: i) a produção do analfabetismo mediado pela escola, por meio do ensino de 

baixa qualidade, na qual os indivíduos passam um tempo curto e não chegam a concluir ou 

concluem sem as habilidades; e o outro é a ii) exclusão da escola, no qual contingentes não 

possuem acesso ao ensino, geralmente gerações anteriores. Parafraseando Candido (1995) em 

correlação com a primeira fonte, os mesmos meios (escola) que deveria promover a racionalidade, 

por ser precário o ensino nas escolas públicas, promove a irracionalidade, corroborando cada vez 

mais para a formação de seres acríticos. 
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Alienação ideológica e seus reflexos na sociedade brasileira 

 
Freire (1995) já dizia que a leitura do mundo e a decodificação e interpretação da escrita 

estão interligados, um depende do outro para sua plena ocorrência. De fato, vemos isso nas 

massas humanas alienadas ao longo dos séculos. Sem o pensamento crítico que o Letramento 

nos proporciona estamos sujeitos a cair em fake news e ideologias banais que nos parecem 

atraentes pela falta de complexidade. Mas, não se encerra na alienação, que será abordada 

adiante, as consequências do não Letramento, diariamente nos deparamos com notícias 

alarmantes sobre os altos índices de desemprego, mas se estudada essa questão pode-se 

perceber que o problema não está na oferta reduzida de empregos, visto que muitas empresas 

nacionais buscam funcionários estrangeiros para contratar, isso se deve principalmente à falta de 

qualificação profissional. 

Retornemos à problemática da alienação, parafraseando Barthes (2002, p.11): 

Texto quer dizer Tecido; mas, enquanto até aqui esse tecido foi sempre tomado por um 
produto, por um véu todo acabado, por trás do qual se mantém mais ou menos oculto, 
o sentido (a verdade), nós acentuamos agora, no tecido, a ideia gerativa de que o texto 
se faz, se trabalha através de um entrelaçamento perpétuo; perdido neste tecido – 
nessa textura- o sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que se dissolvesse ela 
mesma nas secreções construtiva de sua teia. Se gostássemos dos neologismos, 
poderíamos definir a teoria do texto como uma hifologia (hyphos é o tecido e a teia da 
aranha). 

 

No excerto acima o autor faz o papel de uma aranha, enquanto sua obra é a teia e o leitor 

é o inseto, o qual se munido de senso crítico não cai nela. Podemos inferir esse pensamento às 

inúmeras ocorrências mundiais de alienação, nas quais a grande massa acrítica toma para si 

como verdades absolutas as informações transmitidas por diversos meios, midiáticos ou não, 

pelos dominadores. 

Em âmbito nacional também temos um exemplo análogo, o Estado Novo de Getúlio 

Vargas, vigente de 10 de Novembro de 1937 até 31 de Janeiro de 1946, também denominado de 

Terceira República Brasileira foi um regime inspirado no nazifascismo da Europa, no qual também 

houve a criação de um Departamento de Informação e Propaganda, que detinha controle de toda 

a informação e a deturpava, para contribuir com o culto da imagem de Vargas (NETO, 2013). 

Tais exemplos supracitados são apenas alguns, há uma infinidade de ocorrências, 

inclusive nos meios digitais, nesse contexto pandêmico em que nos encontramos, estão sendo 

divulgadas notícias falsas que alienam, dentre elas podemos destacar as que ganharam mais 

visibilidade no país, a saber: 

i. A informação de que se beber água quente entre 26°C e 27°C o vírus seria morto; 

ii. O vírus teve origem de inseticidas; 

iii. Ao estourar plástico bolha é possível o contágio; 

iv. Se ingerir estrume e urina de vaca é possível se curar do COVID-19; 

v. Afirmam que o vírus é uma arma desenvolvido por meio da parceria dos países comunistas, com objetivo de 

tomar o poder econômico global dos EUA; 

vi. Sinalizam que o COVID-19 é fruto de ações de empresários para darem golpes bancários; 

vii. O novo coronavírus é uma estratégia política liderada pela China para controlar o mercado econômico 

global; 
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viii. Uma parcela defende e divulgam o uso da cloroquina e hidroxicloroquina, sem comprovação de eficácia 

científica, promovendo a compra e uso do medicamento em questão; 

ix. Uma parcela da população é contra o distanciamento social e o uso de máscara, declarando que tais ações 

ferem o direito constitucional de liberdade e de ir e vir, e; 

x. Alguns sujeitos difamam os profissionais da saúde e da OMS, destacando que estes estão alterando dados 

de mortes comuns para óbitos advindos pela COVID-19, com objetivo de promover pânico junto à 

população. 

 

 
Para os letrados, essas notícias parecem absurdas, mas há quem acredite e as ponha em 

prática, pois infelizmente não desenvolveram suas capacidades críticas para interpretar essas 

informações. Logo se vê a urgência de uma mudança nesse cenário educacional. Como foi 

possível perceber é necessário alfabetizar letrando, semelhante ao filme “Sociedade dos Poetas 

Mortos” do diretor Peter Weir (1989), no qual o professor, Sr. Keating, não reproduz o ciclo 

presente na escola tradicional para a qual ele foi convocado para ser substituto, ele não busca a 

promoção de um ensino alheio ao aluno, mas sim incentivar os discentes, estimulando o aumento 

do léxico e do pensamento crítico, fazendo com que os educandos tivessem o prazer de ler e 

consequentemente os tornando cidadãos preparados para não cair nas teias, como já dizia 

Barthes (2002), (alienações) presentes na sociedade. 

 
Considerações Finais 

 
Como discutimos anteriormente a construção da estrutura histórica e política brasileira, 

em diversos momentos, reforçou a desigualdade colocando um grupo distinto branco e abastado 

acima de uma massa populacional que viveu a margem dessa construção. Por muito tempo a 

educação dessa massa não se fazia necessária refletindo no analfabetismo da população idosa 

da nossa época, e aqueles que tiveram a oportunidade de estudo apenas quando 

economicamente o país necessitava de mão de obra qualificada, ainda sim, não apresentam pleno 

letramento. 

Dessa forma, o fenômeno do analfabetismo brasileiro se baseou em dois pilares, o ensino 

de baixa qualidade, no qual os indivíduos não chegam a concluir ou concluem sem as habilidades 

necessárias, e de outro lado à exclusão dos grupos de baixa renda que anteriormente não tinham 

acesso ao ensino básico e hoje tem dificuldades no acesso ao ensino superior. E como destacado 

na pesquisa do INAF o grupo dos analfabetos funcionais é majoritariamente composto por aqueles 

que não possuem nenhum nível de escolaridade, ou possuem apenas os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Dentre esses indivíduos grande parte são declarados pardos e pretos, isso devido a 

nossa construção social que colocou esses grupos por um longo período a margem da sociedade. 

Valendo destacar, também que na realidade da faixa etária aqueles que estão no grupo de 35 a 

49 anos e 50 a 64 anos possuem a maior porcentagem de analfabetos funcionais. 

No cenário atual da pandemia (COVID-19) temos esse grupo como o que mais sofre, pois 

ele está sujeito à perversidade do nosso sistema capitalista que obriga essa população a colocar o 

dinheiro acima da sua saúde, tendo em vista que sua baixa escolaridade reflete não só no seu 
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emprego, mas também na sua absorção de informação das mídias atuais que propagam 

informações incoerentes e que infelizmente contradizem as recomendações de controle do 

contagio do vírus, como foi destaco anteriormente. Além disso, esse grupo está sujeito a golpes 

financeiros e situações extremas de contágio como apresentado na imagem (1) que se fazem 

necessários diante sua realidade social e econômica de carência financeira. 

Logo se vê a urgência de mediar o ensino de qualidade, objetivando, para além de outras 

questões, formar indivíduos que tenha as habilidades necessárias para interpretação e efetivação 

da cidadania e levar o ensino a esses grupos que sofrem diariamente por não terem tido a 

oportunidade de alcançar níveis escolares que auxiliassem no entendimento de questões que 

fazem parte do seu dia a dia, os tornando reféns das decisões de grupos que vivem os privilégios 

construídos na historia do nosso país. E essas mudanças serão realizadas com o incentivo a 

leitura, programas de alfabetização da população adulta e ações afirmativas de acesso ao ensino 

superior dos grupos de baixa renda. 
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CAPÍTULO 56 

DISCURSOS IDEOLÓGICO-MIDIÁTICOS NA ERA COVID-19 NO BRASIL DOS DIAS ATUAIS: 

SIGNIFICADOS, IMPACTOS E CONSEQUÊNCIAS 

IDEOLOGICAL-MEDIA DISCOURSES IN THE COVID-19 ERA IN PRESENT DAY BRAZIL: MEANINGS, IMPACTS 
AND CONSEQUENCES 

 

Marcos Pereira dos Santos1 

Maria Celene Batista de Almeida2 

Paulo Fernando Condessa Villela3 

 

RESUMO: Este artigo científico tem como objetivo principal efetuar uma análise crítico-reflexiva 
referente a alguns discursos ideológico-midiáticos que se fazem presentes na Era COVID-19 no 
Brasil dos dias atuais, principalmente em termos de significados, impactos e consequências. Para 
tanto, a investigação científica, de abordagem qualitativa de pesquisa e aportes teóricos 
bibliográficos e eletrônicos, está didática e metodologicamente estruturada em três partes 
distintas: Num primeiro momento, procura-se trazer a lume o que é e como se faz discurso 
ideológico-midiático. Em seguida, são realizados apontamentos atinentes à teoria de análise de 
discurso e às discursividades alusivas à pandemia de novo Coronavírus (COVID-19) na sociedade 
contemporânea. Na sequência, apresentamos breves notas hermenêuticas sobre o discurso 
ideológico que gravita em torno do novo “normal” em tempos de COVID-19 no Brasil do século 
XXI. E, a título de considerações finais, tecemos comentários acerca das ideias basilares e mais 
nevrálgicas do tema em foco, visando destacar concepções e eximir possíveis dúvidas e/ou 
distorções conceituais; uma vez que o presente estudo científico revelou que a problemática 
abordada é deveras instigante, afetando os modos de ser, sentir, pensar e (re)agir de todas as 
pessoas. 
Palavras-chave: Pandemia de Coronavírus. “Novo normal”. Discurso ideológico. Mídias 
tecnológicas. Análise de discurso. 

 

ABSTRACT: This scientific article has as main objective to perform a critical-reflexive analysis 
referring to some ideological-media discourses that are present in the COVID-19 Era in present 
day Brazil, mainly in terms of meanings, impacts and consequences. Therefore, scientific research, 
with a qualitative approach to research and theoretical bibliographic and electronic contributions, is 
didactically and methodologically structured in three distinct parts: At first, we seek to bring to light 
what is and how ideological-media discourse is made. Next, notes are made regarding the theory 
of discourse analysis and the discursiveness alluding to the pandemic of new Coronavirus (COVID- 
19) in contemporary society. Next, we present brief hermeneutic notes on the ideological discourse 
that gravitates around the new “normal” in times of COVID-19 in 21st century Brazil. And, by way of 
finaly considerations, we comment on the basic and most neuralgic ideas of the theme in focus, 
aiming to highlight conceptions and avoid possible doubts and/or conceptual distortions; since the 
present scientific study revealed that the problem addressed is very instigating, affecting the ways 
of being, feeling, thinking and (re)acting of all people. 
Keywords: Coronavirus pandemic. “New normal”. Ideological discourse. Technological media. 
Speech analysis. 
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Com base nesta indagação, optou-se em elaborar o presente artigo científico, de 

abordagem metodológica qualitativa de pesquisa e referenciais teóricos (bibliográficos e 

eletrônicos), tendo como finalidade precípua trazer a lume alguns discursos ideológico-midiáticos 

expressos em tempos de pandemia e quarentena decorrentes de novo Coronavírus (COVID-19) 

no Brasil dos dias atuais, particularmente no que tange aos significados, aos impactos e às 

consequências dos mesmos. 

Para tanto, este trabalho de investigação científica encontra-se didaticamente estruturado 

em três partes distintas, a saber: 1ª) Discurso ideológico-midiático: o que é, como se faz?; 2ª) A 

teoria de análise de discurso e as discursividades alusivas à pandemia de novo Coronavírus 

(COVID-19) na sociedade contemporânea: alguns apontamentos; e 3ª) O discurso ideológico 

acerca do novo “normal” em tempos de COVID-19 no Brasil do século XXI: uma hermenêutica 

sobre o (des)conhecido – breves notas. 

À guisa de considerações finais, são realizadas tessituras concernentes aos pontos 

centrais e mais nevrálgicos da temática em pauta, a fim de salientar algumas concepções e 

esclarecer possíveis dúvidas e/ou confusões conceituais em geral. 

Neste sentido, almejamos sinceramente que o estudo científico em questão possa, de 

forma direta ou indireta, contribuir para a ampliação do arcabouço teórico existente nas áreas de 

Sociologia, Filosofia da Linguagem, Teoria da Comunicação, Linguística Aplicada e Tecnologias 

Midiáticas; bem como servir de valiosa fonte auxiliar para leituras, estudos (individuais e coletivos), 

debates, pesquisas científicas e análises crítico-reflexivas atinentes ao tema abordado. 

 
DISCURSO IDEOLÓGICO-MIDIÁTICO: O QUE É, COMO SE FAZ? 

 
Em linhas gerais, os dicionários escolares de língua portuguesa definem conceitualmente 

o verbete discurso como sendo o “ato de comunicação verbal direcionada ao público” (BRASIL, 

2017, p.94). Ou ainda: o “conjunto ordenado de frases que se pronunciam em público, fala”. 

(AMORA, 2009, p.230) 

Todavia, entendemos que tal atitude comunicacional discursiva não ocorre apenas por 

intermédio da fala, mas também por meio da linguagem escrita (palavras, frases, parágrafos e 

textos), dos gestos (braços levantados, acenos de mãos, etc.), das expressões fisionômicas 

(alegria, dor, admiração, espanto, dentre outras), dos sinais visuais (setas indicativas, placas de 

trânsito, signos icônicos, etc.), dos símbolos (fórmulas matemáticas, partituras musicais, tabela 

periódica dos elementos químicos, dentre outros), das representações, dos desenhos, e das 

imagens e figuras ilustrativas; por exemplo. Todos estes recursos de comunicação utilizam 

linguagens diferentes: a linguagem verbal (código que usa a palavra falada ou escrita) ou a 

linguagem não verbal (qualquer código que não utiliza palavras). 

Portanto, de acordo com Faraco e Moura (1993, p.12), “linguagem é todo sistema 

organizado de sinais que serve como meio de comunicação entre os indivíduos”, a qual se 

configura como elemento essencial da cultura de um povo e está em perene mudança, 
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apresentando assim funções distintas, a saber: referencial ou denotativa, emotiva ou expressiva, 

fática, conativa ou apelativa, metalinguística, poética, e muitas outras. 

Neste sentido, pode-se dizer que o verbo discursar está diretamente atrelado às noções 

de proferir discurso, discorrer, explicar, tratar, discutir, debater, comentar, dialogar, argumentar, 

afirmar (de maneira tautológica ou falaciosa), fazer apontamentos, expressar opiniões e 

manifestar-se publicamente (de forma falada ou escrita) sobre algo ou alguém, ou ainda acerca de 

um tema ou assunto específico. 

Além de as linguagens gestual, fisionômica, visual, representacional, iconográfica, 

figurada, imagética e simbólica, a linguagem midiática apresentada por diversos meios/recursos 

tecnológicos de informação e comunicação – rádio, televisão, jornais, livros, revistas, sites de 

internet, computador, notbook, laptop, Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) e redes 

sociais em geral (messenger, orkut, facebook, twitter, blog, youtube, e-mail, instagram, etc.) – 

também se constitui como um importante veículo informativo e comunicativo para a propagação 

de discursos orais/verbais ou escritos. 

Quando tais discursos são disseminados por intermédio de diferentes tecnologias 

midiáticas, afirma-se, então, que temos um discurso midiático. Ele faz parte, grosso modo, do 

universo informático e informacional, sendo considerado um fenômeno sociocultural presente na 

rede internet. (HENNING; RIBEIRO, 2017; SILVA, 2015) 

Todo discurso, midiático ou não midiático, traz em seu bojo uma vasta gama de 

representações sociais4, axiologias, persuasões, significantes, significados, assertivas (verídicas 

ou sofismáticas) e enunciados comunicacionais, que formam uma: 

[...] unidade real da comunicação verbal: o enunciado. A fala só existe, na realidade, na 
forma concreta dos enunciados de um indivíduo: do sujeito de um discurso-fala. O 
discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence a um sujeito falante e 
não pode existir fora dessa forma. Quaisquer que sejam o volume, o conteúdo, a 
composição, os enunciados sempre possuem, como unidades da comunicação verbal, 
características estruturais que lhes são comuns e, acima de tudo, fronteiras claramente 
delimitadas. […] As fronteiras do enunciado, compreendido como uma unidade da 
comunicação verbal, são determinadas pela alternância de sujeitos falantes ou de 
interlocutores. (BAKHTIN, 1997, p.293) 

 

 
Sendo assim, e pautando-se na Teoria da Comunicação e na Filosofia da Linguagem, vale 

destacar que o discurso contém sempre emissor/remetente, mensagem, canal (texto), código 

(linguagem) e receptor/destinatário; trazendo consigo determinada ideologia, termo este que, 

segundo Chauí (1987, p.25-31; realces nossos), possui dois significados: 

[...] por um lado, a ideologia continua sendo aquela atividade filosófico-científica que 
estuda a formação das ideias a partir da observação das relações entre o corpo 
humano e o meio ambiente, tomando como ponto de partida as sensações; por outro 
lado, ideologia passa a significar também o conjunto de ideias de uma época, tanto 
como “opinião geral” quanto no sentido de elaboração teórica dos pensadores dessa 
época. [...] Logo, a ideologia não é sinônimo de subjetividade oposta à objetividade, 

 

4 Expressão terminológica cunhada pelo psicólogo social romeno Serge Moscovici (1928-2014), a qual diz respeito ao 
senso comum – individual ou coletivo – que se tem sobre um determinado tema ou assunto, onde se incluem também 
os preconceitos, estereótipos, mitos, tabus, ideologias e características específicas das atividades cotidianas (sociais 
e profissionais) das pessoas (MOSCOVICI, 1978). Segundo Reigota (1997, p.12), “as representações sociais estão 
basicamente relacionadas com as pessoas que atuam fora da comunidade científica, embora possam também aí  
estar presentes. Nas representações sociais podemos encontrar os conceitos científicos da forma que foram 
aprendidos e internalizados pelas pessoas”. 
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não é pré-conceito nem pré-noção, mas é um “fato” social justamente porque é 
produzida pelas relações sociais. Possui razões muito determinadas para surgir e se 
conservar, não sendo um amontoado de ideias falsas que prejudicam a ciência, mas 
uma certa maneira da produção das ideias pela sociedade, ou melhor, por formas 
históricas determinadas das relações sociais. 

 

 
Dito de outra forma, a ideologia abarca um conjunto de ideias, concepções, pensamentos, 

crenças, opiniões, representações sociais, pontos de vista, valores, culturas, observações, 

informações, conhecimentos, saberes, teorias, práticas, sentimentos, emoções, linguagens, 

sensações, percepções, filosofias de vida e experiências atinentes a cada sujeito sócio-histórico. 

Ela é resultante, pois, da subjetividade humana associada às relações interpessoais estabelecidas 

no convívio social em determinada época histórica. 

Afora os discursos, as propagandas publicitárias também estão repletas de ideologia(s) e 

marketing(s) (GARCIA, 1982), sendo necessário, sempre que possível, efetuarmos uma análise 

de conjuntura5, uma análise de conteúdo6 ou uma análise de discurso no que tange ao cabedal 

ideológico inerente aos discursos e às propagandas em geral. 

Com efeito, torna-se fundamental investigar, pesquisar, pensar, estudar, refletir, analisar e 

interpretar, com afinco, tanto as propagandas ideológicas quanto os discursos ideológicos 

veiculados pelas mídias. 

 

A TEORIA DE ANÁLISE DE DISCURSO E AS DISCURSIVIDADES ALUSIVAS À PANDEMIA 

DE NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: ALGUNS 

APONTAMENTOS 

Saber bem escrever é uma dádiva divina. No entanto, falar em público com clareza de 

ideias e capacidade de persuasão é uma arte. Trata-se, outrossim, de uma questão de possuir 

excelente oratória, a qual pode ser treinada, inclusive, por meio da realização de cursos nas áreas 

de Jornalismo, Expressão Vocal, Fonoaudiologia, Comunicação e Expressão, dentre outros. 

Um discurso, seja ele escrito ou falado, deve exprimir com objetividade, fluência e bons 

argumentos ideológicos os pensamentos que se pretende transmitir ao público-alvo, ordenando 

didática, metodológica e logicamente as ideias apresentadas. É uma ordem que dá maior 

transparência a todo o processo de comunicação. 

Grosso modo, estas questões são bastante discutidas pela denominada teoria de análise 

de discurso ou simplesmente análise de discurso, a qual: 

É utilizada frequentemente nas pesquisas qualitativas, trabalhando de forma exclusiva 
com o sentido do discurso. Diz respeito a uma corrente teórica de estudo científico que 
recai sobre a linha francesa, que tem como seu precursor o filósofo francês Michel 
Pêcheux (1938-1983), o qual estabeleceu a relação existente no discurso entre 
língua/sujeito/história ou língua/ideologia. [...] A Análise de Discurso (AD) não é uma 
metodologia, é uma disciplina de interpretação fundada pela intersecção de 
epistemologias distintas, pertencentes às áreas da linguística, do materialismo histórico 
e da psicanálise. [...] O processo de análise discursiva tem a pretensão de interrogar 
os sentidos estabelecidos em diversas formas de produção, que podem ser verbais e 
não verbais, bastando que sua materialidade produza sentidos para interpretação; 

 

5 Sobre este assunto, sugere-se a leitura de Souza (1999); por exemplo. 
6 No tocante a esta questão, em específico, vide as obras científicas de Bardin (2009) e Franco (2008). 
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podendo ser entrecruzadas com séries textuais (orais ou escritas), imagens 
(fotografias) ou linguagem corporal (dança). [...] A AD trabalha com o sentido, e não 
com o conteúdo do texto; um sentido que não é traduzido, mas produzido. Pode-se 
afirmar que o corpus da AD é constituído pela seguinte formulação: ideologia + história 
+ linguagem. [...] Portanto, na AD a linguagem vai além do texto, trazendo sentidos 
pré-construídos que são ecos da memória do dizer: o interdiscurso, ou seja, a memória 
coletiva constituída socialmente. [...] A AD entende que todo dizer é ideologicamente 
marcado. [...] Partindo do princípio que a AD trabalha com o sentido, [...] ela considera 
que não irá descobrir nada novo, apenas fará uma nova interpretação ou uma re- 
leitura. Outro aspecto a ressaltar é que a AD mostra como o discurso funciona, não 
tendo a pretensão de dizer o que é certo, porque isso não está em julgamento. [...] A 
AD não vai trabalhar com a forma e o conteúdo, mas irá buscar os efeitos de sentido 
que se pode apreender mediante interpretação, a qual sempre é passível de equívoco 
[...]. (CAREGNATO; MUTTI, 2006, p.679-682; grifos nossos) 

 

 
Conforme mencionado no excerto supra aludido, a análise de discurso, muito usada em 

pesquisas científicas de abordagem metodológica qualitativa voltadas a todas as áreas do 

conhecimento, busca, em suma, fazer uma re-leitura, analisar e interpretar de modo crítico- 

reflexivo o sentido do discurso (seja ele escrito, falado, imagético, etc.), levando-se em 

consideração a linguagem, os sujeitos sociais, a(s) ideologia(s), as “memórias do dizer” (os 

interdiscursos), os intradiscursos e o contexto histórico que engendram esse discurso, sem, 

contudo, atribuir qualquer tipo de juízo de valor (correto ou incorreto, verdadeiro ou falso, realidade 

ou mito, bom ou ruim, e assim por diante). 

Isto significa afirmar, em outras palavras, que a análise de discurso não se preocupa com 

o formato e nem tampouco com o teor do conteúdo do discurso, haja vista que tal atribuição 

compete exclusivamente à chamada análise de conteúdo, que tem por finalidade precípua analisar 

o conteúdo do texto discursivo (FRANCO, 2008), segundo os ditames estabelecidos pela sua 

principal representante teórica, a psicóloga francesa Laurence Bardin (2009, p.44), que assim se 

posiciona a esse respeito: 

A Análise de Conteúdo (AC) pode ser definida como um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

Diferentemente da análise de conteúdo, a análise de discurso vai se ater somente em 

realizar análises e interpretações reflexivas, de cunho qualitativo, acerca das mensagens que são 

transmitidas por meio do discurso, o qual expressa os modos de ser, sentir, pensar e fazer 

ideológicos do(a) autor(a) do mesmo, tendo sempre objetivo(s) bem definido(s) em relação ao(s) 

público(s)-alvo(s) que pretende alcançar. 

A análise de discurso pode ser utilizada para a hermenêutica atinente a qualquer tipo de 

discursividade, entendendo-se este termo como uma “[...] palavra derivada de discursivo, que diz 

respeito à argumentação silogística que procede ou se deduz pelo raciocínio dedutivo; portanto, 

não intuitivo”. (CARMO; MELIAN, 2018, p.45) 

Orlandi (1988) salienta que nos discursos o receptor/destinatário é interpelado pela(s) 

ideologia(s) contida(s) nas mensagens discursivas que são repassadas, levando o mesmo a 

assumir uma atitude política (não partidária) frente às discursividades, ou seja, a agir ou reagir de 
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maneira positiva, neutra ou negativa ao discurso que lê e/ou ouve. E é exatamente isto que os 

discursos ideológico-midiáticos ocasionam nas pessoas em geral. 

Tomemos como exemplo o caso recente das várias discursividades ideológicas que 

gravitam em torno da pandemia e quarentena decorrentes de novo Coronavírus (COVID-19), que 

tem assolado, em todos os setores, de forma drástica o Brasil e o mundo nos dias atuais, mais 

precisamente desde a primeira quinzena do mês de março de 2020. 

A partir de então, com acentuada frequência as mídias radiofônica, televisiva, impressa e 

digital (por meio de sites de internet, propagandas comerciais-publicitárias enviadas via e-mail, 

redes sociais em geral, etc.) têm se manifestado a respeito do Coronavírus e do período (ainda 

indeterminado) de quarentena trazendo a lume discursos e discursividades com teores 

ideológicos, tais como: “Coronavírus, um inimigo invisível”; “COVID-19: parada obrigatória!”; “#Em 

casa sim, sozinho nunca”; “Paciência, tudo vai passar”; “Usar máscara salva!”; “Todos juntos na 

guerra contra o Coronavírus”; “O novo “normal” chegou!”; “Se possível, fique em casa”; “Segu imos 

juntos, apesar de separados”; “A Educação não pode parar”; “#Vai tudo ficar bem”; “Os tempos 

estão diferentes!”; “A vida sempre encontra um caminho”; “Máscara facial, um escudo de 

proteção”; etc. 

Observe-se que tais discursos abarcam em seu bojo diferentes facetas, matizes e 

nuances, as quais estão respaldadas em aspectos filosóficos, sociológicos, culturais, políticos, 

econômicos, éticos, morais, religiosos e ideológicos; visando assim transmitir mensagens alusivas 

ao atual momento histórico de pandemia de COVID-19, quarentena (isolamento/reclusão social) e 

necessidade de medidas de proteção (uso de álcool em gel nas mãos e máscara facial – 

equipamentos de proteção individual), bem como sobre a importância de manter o afastamento ou 

distanciamento social em lugares públicos; de acordo com as recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), das demais autoridades em saúde pública e dos governos federal, 

estaduais e municipais do Brasil. 

Sob outro panorama, as discursividades apresentadas visam chamar a atenção das 

pessoas acerca da gravidade da doença COVID-19 provocada pelo vírus SARS-CoV-2, que tem 

feito o mundo inteiro praticamente parar por completo, vitimando milhares de indivíduos e 

mudando de forma radical a rotina diária de bilhões de seres humanos no planeta Terra. 

Apesar de se tratar de um episódio diferente, crucial e inédito até então no século XXI, os 

discursos ideológicos veiculados pelas mídias em geral tendem a repassar informações atuais e 

mensagens de otimismo aos cidadãos e às cidadãs, no intuito de que os(as) mesmos(as) 

mantenham sempre a autoestima elevada, o bom humor, a fé, a esperança, o entusiasmo, a 

perseverança, a calma, a tranquilidade, a receptividade para novas aprendizagens, o senso de 

cooperação, a união coletiva e a saúde mental ativa. 

Daí o poder dos discursos e das discursividades como um todo: serem instrumentos 

ideológicos de reprodução, redenção ou transformação social (GUTMAN, 2013), tal qual o da 

Educação e da escola; conforme assinala Luckesi (1991). 
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O DISCURSO IDEOLÓGICO ACERCA DO NOVO “NORMAL” EM TEMPOS DE COVID-19 NO 

BRASIL DO SÉCULO XXI: UMA HERMENÊUTICA SOBRE O (DES)CONHECIDO – BREVES 

NOTAS 

Huxley (2016) nos mostra, sabiamente, que tudo o que é novo ou novidade na sociedade 

ou mesmo na vida de cada ser humano provoca diferentes (re)ações e sentimentos múltiplos nas 

pessoas, tais como: sofrimento, angústia, ansiedade, medo, temor, receio, admiração, 

contemplação, espanto, alegria, tristeza, raiva, frustração, decepção, expectativa, esperança, 

insegurança, indignação, resignação, empatia, resiliência, altruísmo, desprezo, hostilidade, etc. 

Isto ocorre pelo fato de que cada pessoa possui uma identidade, particularidade, 

subjetividade, ideologia e filosofia de vida próprias, sendo que esta última, em específico, “[...] se 

constitui a partir da família, do ambiente em que somos criados”. (SAVIANI, 1980, p.27) 

Com o advento da pandemia de novo Coronavírus (COVID-19) e a decorrente 

quarentena, (quase) tudo no mundo e no Brasil está diferente. As coisas mudaram bruscamente! 

De forma repentina, inesperada, o planeta Terra saiu de sua (aparente) “normalidade” para 

adentrar numa Nova Era, num período de transição radical. 

Todos os setores da sociedade capitalista globalizada do novo milênio – político, familiar, 

econômico, cultural, religioso, ambiental, etc. – se viram obrigados a parar (ao menos 

parcialmente) as suas atividades rotineiras, a desacelerar o seu ritmo frenético de movimento, 

devendo assim buscar respostas ou soluções alternativas imediatas para enfrentar a problemática 

de COVID-19 que muito assola a humanidade nos dias atuais. A sociedade contemporânea vive 

uma época de mutação, redefinição de valores (vida, família, emprego, saúde, status social, bens 

materiais, dentre outros), redimensionamento, ressignificação e novas aprendizagens (pessoais e 

coletivas). 

A geração dos tempos atuais, do século XXI, se depara com um inimigo invisível (o vírus 

SARS-CoV-2, que acarreta a doença de COVID-19), tentando combatê-lo com medidas de 

prevenção e proteção médico-sanitárias (isolamento/reclusão social, afastamento ou 

distanciamento social, uso de álcool em gel para higienizar constantemente as mãos e utilização 

de máscara facial), bem como correndo contra o relógio a fim de descobrir uma vacina eficaz e 

eficiente contra a pandemia de Coronavírus; uma vez que o tratamento com (hidroxi)cloroquina se 

mostrou impotente para a cura da patologia. 

Não há dúvida de que a instabilidade e a insegurança tomaram conta da vida cotidiana de 

todas as pessoas, independentemente de classe social, raça, etnia, crença religiosa ou gênero 

sexual. Com isso, as relações interpessoais se tornaram mais insossas (devido ao isolamento e 

afastamento social), e as empresas e o comércio (atacadista e varejista) em geral tiveram de 

replanejar suas metas de lucratividade, formas de fabricação e venda de produtos, e modos de 

trabalho de seus(suas) funcionários(as) – hoje também chamados(as) de servidores(as), 

colaboradores(as) ou parceiros(as); em consonância com o que revelam pesquisas científicas 

desenvolvidas por Antunes (2018) e Silva (2011). 
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Uma significativa parcela da população brasileira, por exemplo, que ainda se mantêm 

empregada de modo formal, teve os seus horários de serviço alternados e com medidas de 

contingência flexibilizadas, passando a realizar assim um trabalho do tipo home office ou remoto, 

onde, segundo Haubrich e Froehlich (2020), se executam atividades profissionais fora do local 

presencial da empresa, fábrica ou escritório, isto é, a distância, seja de forma parcial ou integral, 

usando para isto diferentes tecnologias digitais on-line. 

No tocante à educação escolar e universitária, que temporariamente está com as aulas 

suspensas devido à pandemia de Coronavírus, o Brasil começou a adotar o chamado ensino 

remoto em escolas de Educação Básica, estando tal iniciativa ainda em fase de testagem 

experimental, porém engendrado por novas tecnologias midiáticas de informação e comunicação, 

quais sejam: aplicativo de whatsapp em telefones celulares, lives gravadas em canal youtube, 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), e-books (livros eletrônicos), facebook, twitter, 

instagram, blogs, videoconferências, teleaulas, dentre várias outras multiplataformas digitais. 

Em relação ao Ensino Superior, que abrange os cursos de graduação (bacharelado, 

licenciatura e tecnologia) e de pós-graduação lato sensu (especialização e MBA) e stricto sensu 

(mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre-docência), porém exceto em alguns Estados 

brasileiros cujas faculdades e universidades (públicas e privadas) que ainda não retornaram às 

suas atividades acadêmico-científicas, as aulas estão sendo executadas cem por cento via 

modalidade de Educação a Distância (EaD), praticamente nos mesmos moldes do ensino remoto 

realizado pelas escolas de Educação Básica. 

Face ao exposto, nota-se que o mundo e a sociedade brasileira, em particular, estão 

diante de uma nova realidade objetiva existencial concreta, de uma realidade completamente 

reconfigurada, repaginada; o que leva alguns(mas) estudiosos(as) das áreas de Educação, 

História, Filosofia, Sociologia e Informática a denominarem este novo cenário mundial-social de o 

novo “normal”, referindo-se também às futuras novidades e aos possíveis avanços tecnológicos 

que deverão surgir, inclusive, no período pós-pandemia de COVID-19. 

Na concepção de Castells (2020, p.2), esta expressão terminológica, que apresenta uma 

característica de slogan ou clichê social, traz em seu bojo discursos ideológicos atinentes: 

[...] ao novo mundo, à nova sociedade, aos novos tempos do século XXI. E este 
momento histórico de transformação radical mostra como podemos sempre 
(re)adequar nossas rotinas diárias para algo que faça mais sentido com o que estamos 
vivendo. Faz-se urgente e necessário, pois, criar uma sociedade mais consciente, 
responsável, empática, justa, ética, democrática, equânime e ainda cada vez mais 
digital. 

 

Entretanto, para outros(as) pesquisadores(as), o novo “normal”, que também poderia ser 

escrito como “novo normal”, inexiste na esfera futura, do vir a ser, visto que: 

O novo normal é uma das coisas que a gente mais está ouvindo nessa época de 
pandemia mundial. De líderes do mercado até coaches de autoajuda, muita gente já 
disse ou ainda vai dizer essa frase. Mas, eu tenho um problema com essa ideia de 
novo normal, pois eu não sei o que é “normal”. “Normal” pode significar muita coisa 
diferente ou muita coisa parecida, e é aí que eu me perco. Pois se a gente tiver 
pensando no sentido coletivo, a gente vai para um novo normal baseado nas ideias do 
ocidente, do oriente, do capitalismo, do socialismo, das religiões afrodescendentes ou 
das religiões cristãs? E qualquer um que for “escolhido”, já terão milhões de pessoas 
vivendo aquele “normal”, então para elas não vai mudar nada. Se a gente tiver 
pensando no indivíduo, isso fica ainda mais complexo, pois para alguém que está em 
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qualquer tipo de relacionamento abusivo, o “normal” é ser abusado. Para alguém que 
não está nos padrões estéticos da minoria dominante, o “normal” é ser julgado – e até 
morto – pela cor da sua pele, seu peso e qualquer outra métrica de beleza 
inalcançável. Se alguém está feliz ou tem dinheiro, esse é o “normal” para ela. Num 
universo de quase 8 bilhões de pessoas, nós temos quase 8 bilhões de “normais”. Isso 
sem levar em consideração a ideia de “normal” vinda da Natureza onde a gente só 
precisa viver, se alimentar e procriar como qualquer outro animal no Planeta; e todo o 
resto como dinheiro, religião, trabalho e afins não importam, pois são invenções 
humanas que só tem relevância para gente. Então, nesse ponto de vista, o que é 
“novo” e o que é “normal”? Outra coisa que me pega nessa ideia de novo normal é a 
de algo que é futuro, quando o “normal” é uma coisa que só existe no presente. A partir 
do momento que a gente entrou em quarentena, esse é o nosso “normal”. Quando 
você perde o emprego, esse é o seu “normal”. Quando você se apaixona, quando você 
se separa, quando você tem dinheiro ou quando não tem um centavo no bolso ou na 
carteira, esse é o seu “normal”. O “normal” só existe no agora. Todo o resto é 
esperança, expectativa e sonho. Então, mais do que um novo normal no futuro,  a 
gente tem de pensar um novo normal no presente. Tanto no coletivo, quanto no 
pessoal. (IZIDORO, 2020, p.1-2) 

 
Assim sendo, cabe a cada pessoa, em particular, analisar, refletir e interpretar 

criticamente a realidade dos dias de hoje para então identificar até que ponto algo pode ser 

considerado novo, normal ou novo normal. 

Mas, independentemente da resposta de cada um(a), almejamos sinceramente que 

tenhamos dias cada vez melhores, mais e mais promissores para todas as pessoas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
À medida que o corpus textual deste artigo científico ia adquirindo forma, sentido, direção 

e significado, fortalecia-se cada vez mais a nossa concepção acerca do fato de que os atuais 

discursos ideológicos veiculados pelas mídias em geral sobre a pandemia e quarentena 

decorrentes de novo Coronavírus (COVID-19) provocam grandes impactos e consequências na 

sociedade contemporânea, afetando a vida das pessoas, os estudos escolares e universitários, o 

ritmo de trabalho, a economia, a política, a religião, a religiosidade, a educação, a saúde e a 

cultura em geral. 

Vivemos um tempo de crise global em todos os sentidos. A humanidade “geme como que 

em dores de parto”, estando à espera de melhorias, de soluções rápidas, eficazes e eficientes que 

resolvam, em definitivo, a problemática que assola o nosso Planeta. 

Para tanto, é preciso que nos ajudemos mutuamente, cada qual fazendo bem a sua parte. 

Afinal de contas, diz sabiamente o velho provérbio popular que: a união faz a força! E as palavras 

têm grande força e poder. 

A realidade atual é inegável. Estamos diante do novo, do desconhecido até então. 

Todavia, essa realidade existencial tem transformado substancialmente os modos de ser, sentir, 

pensar e (re)agir de todas as pessoas, desde as crianças até os adultos idosos. Por isso, torna-se 

relevante bem comunicar-se e estar atualizado(a) acerca dos fatos, fenômenos e acontecimentos 

sociais que ocorrem no mundo, no Brasil, no Estado, na cidade e na casa em que habitamos. 

Em outras palavras, é necessário que a positividade dos afetos, que parte do coração 
de todos para o Brasil, em especial, seja manifesta, embora isso não seja o bastante: 
achar o Brasil bonito, contemplar “as suas matas, os seus rios caudalosos e seu céu 
pontilhado de estrelas”, “cantar suas belezas e riquezas”, orgulhar-se de seus 
antepassados “que fizeram do Brasil essa Nação livre encantadora”, tudo isso é 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     462  
 

 

 

insuficiente. Saindo dessa linha da insuficiência, [...] levanta-se a linha da necessidade, 
fazendo o seu cruzamento com a linha da utilidade e um apelo que exorta a todos, 
inclusive a todas as crianças, a se mobilizarem em benefício do mundo e do Brasil, da 
Pátria amada. (CAMPOS, 2002, p.227) 
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CAPÍTULO 57 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM PLATAFORMAS DIGITAIS: 

SERVIÇO ESSENCIAL EM TEMPOS DE COVID-19 

SCIENTIFIC DISCLOSURE IN DIGITAL PLATFORMS: ESSENTIAL SERVICE IN COVID-19 TIMES 

 
Yuri Cavaleiro de Macêdo Coelho1 

Endell Menezes de Oliveira2 

Ana Cristina Pimentel Carneiro de Almeida3 

Ângela Tamires Nascimento Alexandre4 

 
RESUMO: Para auxiliar na compreensão dos achados científicos diários sobre a pandemia de 
COVID-19, indivíduos com diferentes interesses recorreram a posts veiculados nas redes sociais 
realizados por profissionais que se dedicam a divulgação e popularização da ciência. Assim, o 
objetivo desta pesquisa foi analisar a ação de professores-pesquisadores-cientistas como 
divulgadores da ciência em perfis no Instagram durante a pandemia de COVID-19. Utilizou-se a 
perspectiva netnográfica para monitorar três perfis de divulgadores da ciência que tiveram 
destaque nacional durante a pandemia. As postagens dos perfis se destacaram pela linguagem 
clara, concisa, bem-humorada, interativa e hipermídia; e pela abordagem explicativa ou instrutiva 
dos conteúdos. Ademais, as informações transmitidas são baseadas em estudos científicos 
reconhecidos por periódicos renomados, o que atribui credibilidade e estimula o interesse do 
público. Acredita-se, portanto, que os perfis de divulgação da ciência nas redes sociais 
contribuíram para informar e sensibilizar a população, um serviço essencial em tempos de 
pandemia. 

Palavras-chave: Pandemia. Instagram. Popularização da Ciência. 

 
ABSTRACT: To assist in the understanding of the daily scientific findings about the COVID-19 
pandemic, individuals with different interests resorted to posts published on social networks made 
by professionals dedicated to the dissemination and popularization of science. Thus, the objective 
of this research was to analyze the action of professors-researchers-scientists as disseminators of 
science on Instagram profiles during the COVID-19 pandemic. The netnographic perspective was 
used to monitor three profiles of science disseminators that had national prominence during the 
pandemic. The profile posts stood out for their clear, concise, humorous, interactive and 
hypermedia language; and by the explanatory or instructive approach to the contents. Furthermore, 
the information transmitted is based on scientific studies recognized by renowned journals, which 
gives credibility and stimulates public interest. It is believed, therefore, that the profiles of science 
dissemination on social networks contributed to informing and sensitizing the population, an 
essential service in times of pandemic. 

Keywords: Pandemic. Instagram. Popularization of Science. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Nesse 2020, o mundo assiste estarrecido a proliferação exponencial de um novo vírus, a 

ponto de ser decretada, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pandemia. Identificado 

na China, mais especificamente na capital da província de Hubei, Wuham, no final de 2019, o 

Sars-Cov-2, agente patogênico da COVID-19 (Doença do Coronavírus), destaca-se pelo seu alto 

potencial de contágio e incidência (ORNELL et al., 2020). Entretanto, por ser uma nova espécie 

viral que afeta humanos, ainda existem muitas informações desencontradas quanto aos reais 

 

 

1  Doutorando(a) do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas 
2  Doutorando(a) do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas 
3 Professora Doutora Orientadora do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas 
4 Doutorando(a) do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     465  
 

 

 

fatores de transmissão, o período de incubação, formas de prevenção e tratamento, dentre outras, 

que provocam a insegurança e o medo na população. 

Com a pandemia de COVID-19, percebe-se a apreensão da imprensa, dos governos e da 

sociedade em geral, sobre os resultados de investigações científicas sobre o novo Coronavírus. 

Porém, como visto de forma anterior à pandemia, Massarani e Moreira (2005) já alertavam que os 

trabalhos originados de pesquisas científicas se apresentam, na maioria das vezes, com 

linguagem técnica exacerbada, entendida apenas no interior do campo de conhecimento de 

origem. 

Os desencontros e a excepcionalidade da linguagem podem gerar interpretações falsas, 

dúbias e/ou incoerentes, o que, nos tempos de pandemia, contribui para que as pessoas 

assumam comportamentos compulsivos (como à compra de remédios em larga escala sem 

comprovação de eficácia) e na elaboração de políticas públicas desproporcionais à real dimensão 

do problema. As autoridades executivas e legislativas, encontram-se, assim, na difícil missão de 

propor políticas tendo como base informações complexas, incompletas e polarizadas (ALONSO et 

al., 2020), além da população ter que interpretar dados excessivamente técnicos em um curto 

período. 

Num momento de crise de saúde pública, é preciso que as mais recentes e confiáveis 

informações cheguem à maior parte da população da forma mais clara e concisa possível. Tão 

logo, a ação de divulgadores da ciência nesse período se faz fundamental para auxiliar na 

transposição das novidades científicas para a população em geral. Observa-se em outro contexto, 

que o processo de ensinar e aprender se constitui em novas bases de relacionamento e passa a 

envolver professores, estudantes e escolas/universidades (MARTINS, 2020), e divulgadores de/da 

ciência. 

Isso se faz necessário, de acordo com Ivanissevich (2009), pois uma parcela significativa 

dos brasileiros possui um espectro alto de analfabetismo científico, isto é, não compreendem os 

avanços científicos e tecnológicos e, por conta disso, não conseguem opinar nem tomar decisões 

alinhadas aos rumos de pesquisas. Essa conjuntura é preocupante, pois a maior parte população 

fica à margem de políticas públicas por não ser capaz de julgar aspectos positivos e negativos, tão 

menos suas consequências ou ter alguma tomada de decisão com base em evidências científicas. 

Esse contexto pode levar os indivíduos a acreditar em informações falsas (fake news) ou 

baseadas no senso comum ou na voz de quem não tem expertise. 

Como medida para evitar situações como as expostas acima, durante a pandemia, 

professores e pesquisadores passaram a utilizar as redes sociais para socializar com linguagem 

clara, acessível e crítica, os mais recentes esforços e achados científicos sobre a COVID-19, em 

prol de sensibilizar e instruir a população, esclarecer informações e orientar diretrizes 

governamentais. O papel desse tipo de ferramenta digital, portanto, vai além da sua finalidade 

primeira de relacionamento pessoal, sendo, nesse contexto, essencial para manutenção de 

medidas sanitárias e de isolamento social, que, até o presente momento, são as medidas mais 

efetivas para controlar a propagação do Sars-Cov-2. 
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Como exemplo da eficácia desse tipo de ação, ressalta-se que, no Brasil, as discussões 

acerca do COVID-19 começaram a ganhar força por conta de um vídeo feito por um divulgador da 

ciência em uma mídia digital. Muitos consideraram que as informações por ele veiculadas eram 

alarmistas ou despropositadas, mas foram importantes para que muitos usuários da internet e de 

redes sociais voltassem as suas atenções para a doença e começassem a ter atitudes mais 

responsáveis. 

Porém, antes da pandemia, o ciberespaço já era palco de investigação das mais diversas 

áreas de conhecimento, com destaque para à área de comunicação. Dentre as diversas formas de 

interação entre informação-conhecimento-usuários, as redes sociais se destacam pelas suas 

novas possibilidades de comunicação, como as “lives”, os “podcats” e os “IGTV5”, por exemplo. 

Ferramentas essas que permitem a oferta de conteúdos dinâmicos, assíncronos, atualizados, 

contextualizados e que estimulam a curiosidade, o senso crítico e a aprendizagem e podem 

desencadear processos de sensibilização. 

Assim, a divulgação da ciência através das redes sociais se tornou um serviço essencial 

durante a pandemia no país, cumprindo sua função de democratizar o acesso ao conhecimento 

científico e estabelecer condições para a alfabetização científica, em prol de incluir os cidadãos no 

debate sobre temas especializados e que podem impactar sua vida (BUENO, 2010). 

As redes sociais são, portanto, lugares muito adequados para colonização dos 

divulgadores da ciência, sobretudo devido à alta adesão e assiduidade dos jovens a esse gênero 

midiático que emerge com as novas tecnologias de informação e comunicação. Frente ao exposto, 

este estudo teve como objetivo analisar a ação de professores-pesquisadores-cientistas como 

divulgadores da ciência em perfis no Instagram durante a pandemia de COVID-19. 

 
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM REDES SOCIAIS: O INSTAGRAM EM FOCO 

 

Professores, pesquisadores e professores-pesquisadores encontraram no Instagram uma 

nova forma criativa e informal de divulgar novidades, curiosidades e achados científicos, bem 

como desmistificar e esclarecer processos próprios do fazer científico. Acredita-se que o 

Instagram pode ser uma plataforma com grande potencial para ampliar o acesso a ciência, pois 

“versatilidade, praticidade e simplicidade intuitiva na captação e divulgação imagética digital atraiu 

a atenção de um público jovem, disposto a ampliar o potencial das interações digitais, a partir de 

uma modalidade narrativa dinâmica com fotos e vídeos” (NAKASHIMA; VAS; PICONEZ, 2020, p. 

104). 

A referida rede social, assim como outras plataformas digitais, potencializa o alcance das 

estratégias de divulgação e popularização da ciência, pois se consolida na legitimação da 

interatividade. Para Melo (2017), é preciso entender que não é apenas o cientista que faz circular 

um discurso, mas os próprios usuários das redes sociais que o disseminam, não apenas fazendo 

referência a fontes, mas o comentando, compartilhando, curtindo e respondendo a comentários. 

5 Recurso do Instagram que permite a transmissão de vídeos de até uma hora em tela inteira. 
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Além disso, o Instagram se constitui como uma ferramenta de baixo custo para os 

gerenciadores, que, por meio dele, ainda podem levantar recursos financeiros para realizar outras 

ações de divulgação e novas pesquisas, e pode funcionar como um forte aliado no combate à 

disseminação de fake news. 

Os administradores desses perfis atuam, portanto, como Digital Influencers6 da Ciência, 

estimulando e favorecendo a Alfabetização Científica através da propagação de informações 

claras e concisas. Os seguidores geralmente buscam opiniões, esclarecimentos e instruções 

baseadas em fontes confiáveis. Dessa forma, o acesso ao conhecimento científico se torna mais 

equitativo e democrático, o que permite maior participação social dos indivíduos nos processos de 

decisão política; gestão participativa nas empresas e instituições; formação de grupos de 

colaboração para a realização de atividades; e sensibilização frente a temáticas urgentes 

(CASTRO, 2006). 

No Brasil, até antes da pandemia de COVID-19, muitos desses perfis eram desconhecidos 

do grande público. Entretanto, na medida em que o número de casos passou a crescer no país, a 

mídia de massa passou a recorrer a esses profissionais como fontes seguras de informações para 

o combate e prevenção ao COVID-19 e os perfis começaram a ganhar maior notoriedade. 

Entretanto, por possuírem discurso pautado em evidências científicas, muitos deles 

passaram a ser perseguidos nas redes sociais decorrente da politização que o enfrentamento à 

pandemia tomou no território brasileiro. Esse fato mereceu matéria em diferentes mídias de 

circulação nacional e os divulgadores científicos apesar de terem sofrido ataques cibernéticos em 

suas contas de redes sociais, acumularam algumas dezenas de milhares de seguidores no 

Instagram. 

 
PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Tomando como base esse cenário, selecionamos três dos perfis que apareceram nas 

matérias citadas na seção anterior para melhor conhecer as discussões levantadas pelas suas 

contas no Instagram em tempos de COVID-19. Os idealizadores desses perfis são jovens 

pesquisadores, alguns deles com menções honrosas da comunidade científica e publicações em 

periódicos nacionais e internacionais, sendo: 1) um biólogo, doutor em Virologia; 2) um biólogo, 

doutor em Zoologia; e 3) uma equipe de nove cientistas liderada por uma bióloga, doutora em 

Ciências, e uma farmacêutica, doutora em Biociências e Biotecnologia. Informações gerais sobre 

as contas são apresentadas na Tabela 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Micro-celebridades da internet que acumulam muitos seguidores e utilizam esse espaço para obter recursos 
financeiros através da publicidade e/ou reconhecimento de suas expertises profissionais (COTTER, 2019). 
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TABELA 1. Informações gerais dos perfis analisados. 
 

PERFIL Seguidores* Postagens na TimeLine* Ano de Criação 

1 876 mil 250 2013 

2 91,9 mil 444 2012 

3 74,4 mil 398 2018 

* Coleta realizada em 14 de junho de 2020. Fonte: instagram.com. 

 

 
Monitoramos esses perfis no período de março a maio de 2020, momento de maior 

aumento do número de casos e óbitos por COVID-19 no Brasil e no mundo. A partir disso, 

procuramos conhecer o histórico dos perfis e as formas como os conteúdos sobre o tema são 

construídos e exploradas, além de observar padrões estéticos das postagens, indicativos de 

interatividade, realização de parcerias com marcas ou com outros experts, dentre outros aspectos. 

Para a coleta de dados utilizamos as estratégias sugeridas para estudos de abordagem 

netnográfica (KONIZETS, 2014), isto é, o trabalho de campo online e a observação participante. 

Registramos as informações coletadas em caderno de campo e em pastas digitais que reuniram 

as capturas de tela tomadas na medida em que explorávamos os perfis. O material foi submetido 

aos procedimentos de análise da técnica da Análise Textual Discursiva – ATD (MORAES; 

GALIAZZI, 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Breve Histórico dos Perfis 

O perfil 1, criado em 2013, começou como uma conta pessoal do gerenciador, que é 

membro de um canal no YouTube com milhões de inscritos. O perfil passou a ser muito procurado 

quando o conteúdo discutido nas postagens e eventos se tornou o Coronavírus, através da 

divulgação de projeções realizadas por estudos científicos e a realizar análises técnicas sobre a 

pandemia. Em média, a conta passou a receber mais de 300 mil visualizações e 1000 comentários 

nos vídeos postados, principal tipo de material produzido. 

No ano de 2012, o perfil 2 realizou sua primeira postagem e era voltada para 

relacionamento pessoal. Publicava registros em atividades cotidianas da vida comum e também 

atuações profissionais do idealizador, como participações em congressos, palestras, bancas de 

avaliação de trabalhos, êxitos acadêmicos, trabalhos de consultoria e outros. A grande virada do 

perfil, que recebia até meados de 2019 no máximo 1000 curtidas por postagem, ao que nos 

afigurou, ocorreu devido a uma postagem esclarecendo os impactos sistêmicos do desmatamento 

na Amazônia e as políticas ambientais, utilizando dados oficiais e científicos e a linguagem típica 

da internet. 

Elaborado durante o principal encontro de comunicação científica do mundo, o FameLab, 

na edição de 2018, o perfil 3 já surge com intuito de valorizar as pesquisas produzidas no Brasil e 

mostrar o dia-a-dia de cientistas de forma criativa, acessível e bem-humorada. Desde que a 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     469  
 

 

 

COVID-19 chegou e ganhou força no Brasil, as gerenciadoras produzem conteúdos diários sobre 

a biologia do vírus, formas de prevenção, possíveis tratamentos e os esforços da comunidade 

científica em investigar formas de controlar a pandemia. Com isso, o perfil passou a obter maior 

procura e as postagens sobre o tema receberam, a partir do fim de março de 2020, em torno de 

3000 curtidas cada. 

 
Estrutura e Organização dos Perfis e seus Conteúdos 

Os perfis 1 e 2 possuem o cobiçado selo de conta verificada, associado a usuários com 

credibilidade, alto quantitativo de seguidores, grandes audiências e alcance potencializado. 

Reflexo do trabalho desenvolvido pelos idealizadores na disseminação de informações de 

qualidade de forma autêntica, atualizada e com linguagem acessível. 

Na descrição dos perfis 2 e 3, há um link de acesso ao canal do Youtube vinculado a 

conta, onde os idealizadores publicam vídeos de maior duração, geralmente com aprofundamento 

das informações apresentadas nas postagens e/ou análises técnicas/críticas. Dessa forma, o 

seguidor pode, por exemplo, ler o post do Instagram sobre COVID-19, e, caso queira mais 

informações, clica no link da descrição do perfil sugerido na legenda do post que o direciona a um 

vídeo com mais detalhes no YouTube. Na descrição do vídeo encontra links de artigos científicos 

e nas referências desses artigos encontram outras pesquisas sobre o assunto e assim por diante. 

Estratégias como essas permitem o seguidor a embarcar em percursos hipermídias, no 

qual assuntos são discutidos em níveis de complexidade diferentes através da recomendação de 

links, aprofundando no que mais o convém (GADOTTI, 1999). Nesse sentido, Queiroz (2016, p. 

125-126) destaca que “estamos conectados numa rede de comunicação, interligada em nós 

[conceito de Manuel Castells que enfatiza os pontos de conexões midiáticas que permitem a 

comunicação de muitos para muitos de forma horizontalizada] que permitem fluxos contínuos de 

informação e conhecimento”. 

Os conteúdos produzidos pelos perfis se materializam em forma de postagens (posts) 

realizadas tanto na TimeLine (fixados por tempo indeterminado no corpo do perfil) quanto nos 

Stories (duram 24 horas, mas podem ser fixados na seção ‘Destaques’). Registramos que, na 

TimeLine, os Digital Influencers da Ciência utilizaram diferentes recursos para falar sobre COVID- 

19, como: vídeos, curtos ou extensos; cards ou linhas, sequência de imagens/vídeos/GIFs com 

textos explicativos de rápida compreensão; e memes, que abordam o assunto utilizando o humor. 

Chassot (2002) nos diz que propiciar o entendimento e a leitura da linguagem científica na 

perspectiva da mudança social é fazer alfabetização científica. Nas redes sociais, os divulgadores 

da ciência se valem de diferentes estratégias para tentar ampliar o acesso a esses tipos de 

informação, de forma a alcançar leitores leigos. É nesse sentido que as publicações buscam 

explorar a linguagem própria das redes, com abreviações e ideogramas (emojis); a oralidade; o 

humor; os resumos ilustrados em forma de mapas mentais/conceituais, dentre outros recursos. 

Geralmente, por mais que se apresentem de forma bem-humorada ou informal, as 

informações contidas nas publicações são pautadas em pesquisas científicas ou dados oficiais 
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disponibilizados por instituições como a OMS, por exemplo. Na maioria das vezes, ou no texto da 

legenda ou na parte audiovisual da postagem, são apresentadas as fontes bibliográficas. Atitudes 

como essa atribuem credibilidade aos Digital Influencers da Ciência, uma vez que os seguidores 

podem checar que as informações transmitidas estão pautadas em metodologias, observações e 

reflexões complexas. 

Em termos gerais, a abordagem utilizada pelos divulgadores em suas postagens sobre 

COVID-19 possui natureza: 

 
 Informativa/Explicativa: aquelas que veiculam dados validados e 

divulgados por instituições, como a Organização Mundial da Saúde, ou 

pesquisadores renomados. As informações científicas originais são filtradas 

e sintetizadas para que o público consiga compreender de forma clara e 

rápida. Busca-se detalhar as dinâmicas de infecção, propagação e 

prevenção ao Coronavírus. O intuito desses posts, então, acaba sendo 

estimular a compreensão de informações altamente especializadas de forma 

didática. 

 
 Instrutiva: que trazem recomendações sobre aspectos do isolamento social, 

uso de álcool em gel e Equipamentos de Proteção Individual ou qualquer 

outra medida que possa orientar a população para evitar/diminuir o contágio 

pelo novo Coronavírus. Todas as instruções são baseadas em instituições, 

grupos de pesquisadores ou profissionais referência no enfretamento à 

pandemia. 

 
Notou-se que, quando surgiram os primeiros casos de COVID-19 no Brasil7, o número de 

curtidas/visualizações e comentários entre postagens informativas/explicativas e instrutiva não 

eram muito diferentes. Entretanto, mais recentemente, postagens instrutivas têm sido menos 

frequentes e recebido menos interações, o que indica que as pessoas e os próprios divulgadores 

se exauriram desse tipo de conteúdo devido a massiva veiculação nas mídias em geral. 

Em contrapartida, quando o assunto da postagem é de grande repercussão nos noticiários 

e no meio político, geralmente detalhando dados, achados inovadores ou possíveis efeitos de 

decisões de Estado, as postagens continuam com número alto de curtidas/visualizações e 

comentários, e, por vezes, merecem mais de uma postagem e/ou a organização de lives para 

explorar o tema. Observa-se esse movimento no perfil 2, que já produziu uma série de posts e 

uma live sobre os estudos que mostram a suposta ineficácia da (hidroxi)cloroquina no tratamento 

da COVID-19, fato este gerador de polêmicas, estando esta doença, mundialmente, ainda em fase 

de pesquisas para o seu enfrentamento. 

 

7 Primeiro caso de COVID-19 foi registrado em 26 de fevereiro de 2020, segundo o Ministério da Saúde. Disponível 
em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-de-novo-coronavirus. 
Acesso em: 23 jun. 2020. 

http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-de-novo-coronavirus
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Muitas das postagens na TimeLine e nos Stories anunciam e/ou reproduzem a 

participação dos gerenciadores dos perfis em discussões científicas sobre COVID19 em 

programas de TV e rádio; videoconferências/lives individuais ou em parceria com outros 

pesquisadores, no Instagram e em diferentes mídias sociais; ou concedendo 

entrevistas/consultorias para matérias sobre o assunto veiculadas em jornais e revistas, o que 

destaca o compromisso com a divulgação científica pelo idealizador do perfil. Em geral, posts de 

publicidade/anúncio recebem menos curtidas do que aqueles que abordam temas específicos das 

Ciências. 

Observou-se que, as pessoas procuram esses perfis para saber mais informações 

relacionadas especificamente a pandemia. Reflexo disso é o número de curtidas das postagens. 

No perfil 3, por exemplo, quando o assunto é coronavírus a publicação recebe facilmente mais de 

3000 curtidas, enquanto as que discutem outros assuntos oscilam de 400 a 1000. Isso reforça as 

ideias de Primo (2007) ao discutir que a Web 2.0 potencializa processos de construção social do 

conhecimento a partir da interatividade e do fomento à produção, circulação e organização de 

informações. 

O estímulo a interatividade também se faz presente nas postagens. É frequente observar 

que as dúvidas ou perguntas realizadas pelos seguidores são respondidas pelos autores das 

páginas, seja pela função de resposta aos comentários ou com posts dedicados exclusivamente a 

essa finalidade. As lives, videoconferências ao vivo, realizadas de forma muito frequente durante a 

pandemia pelos perfis, de forma individual ou em parceria com outros experts, configuram-se 

como uma das mais importantes formas de comunicação com os seguidores, que tem a 

oportunidade de interagir em tempo real com os donos das contas. 

Outras formas de diálogo também são disponibilizadas para que os seguidores possam 

enviar sugestão de conteúdos, dúvidas, críticas ou estabelecer parcerias, como o endereço de e- 

mail dos gerenciadores ou da assessoria. O Perfil 1 mantém um grupo em um aplicativo de 

mensagens, com mais de 100 mil membros, em que cientistas compartilham informações 

especificamente sobre COVID-19, sempre embasados em pesquisas. 

Para Kenski (2012) a interatividade é uma das características mais marcantes da nova 

cultura digital, em que os indivíduos podem se tornar colaboradores e participantes ativos dos 

materiais produzidos/veiculados, ou, até mesmo, sentirem-se estimulados a construir suas 

próprias páginas com informações e serviços que servirão de referências para outras pessoas. 

Assim, presume-se que iniciativas de interação e integração levam a fidelização e identificação do 

público às contas dos Digital Influencers da Ciência, pois creem que suas contribuições e 

questionamentos não são desprezados e efetivamente importam, o que desenvolve um grau de 

conexão entre os seguidores e gerenciadores (SANTAELLA, 2013). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

As redes sociais da internet oportunizaram aos indivíduos informações e discussões 

necessárias ao enfrentamento da COVID-19. Em momentos de crise como esse, as redes se 

associaram a outras mídias de massa (televisão, rádio, entre outras), entidades de pesquisa e 

instituições de ensino para reproduzir mensagens explicativas, instrutivas e que poderiam conduzir 

a reflexões mais complexas e desencadear processos de conscientização, sobretudo nos estratos 

sociais mais vulneráveis e menos escolarizados, mas que fazem uso frequente dessas mídias. 

Embora as postagens apresentem informações resumidas, muitos dos Digital Influencers 

da Ciência favorecem o desenvolvimento de novas formas de narrativas hipermídia de divulgação 

da ciência, uma vez que possibilitam o acesso a outras mídias a partir da rede para que o 

seguidor possa aprofundar os conhecimentos. Além disso, apostam no humor, empregado em 

forma de memes ou sátiras, para o sucesso da disseminação de informações científicas. Por meio 

dessas estratégias, facilita-se a compreensão de conceitos duros, muito técnicos, pois os 

assuntos científicos são contextualizados e há estímulo a curiosidade. 

Todas essas características criam possibilidades para que a divulgação da ciência seja 

também um eixo propulsor de estratégias de ensino possibilitadas por meio das redes sociais. 

Representam uma nova maneira de veicular e discutir o conhecimento e o fazer científico de 

forma horizontal entre professores, pesquisadores, professores-pesquisadores, alunos e o público 

em geral. Corrobora-se a isso, o fato de que com essas iniciativas, as novas gerações estão 

tendo, fora da escola, acesso a informações que as conduzem a reflexões e preparam 

efetivamente para enfrentar necessidades cotidianas e tomar decisões, o que ainda é uma 

fragilidade do ensino formal. 

Frente ao exposto, a COVID-19 serviu para reforçar a importância da ciência e de 

instituições de ensino e pesquisa, que em nosso país vem sendo cada dia mais desvalorizadas 

por polarizações políticas e ideológicas. E, mais do nunca, ressaltar a importância do acesso livre 

e universal ao conhecimento científico, bem como seu indissociável papel social. 
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RESUMO: O presente artigo possui o objetivo de apresentar relatos de experiências docentes em 
tempos de covid-19, esse período em que o mundo vive uma crise sanitária, econômica e social, 
repercutindo em diversos setores da sociedade. Na Educação, professores e alunos tiveram de se 
adaptar às atividades remotas e realizaram, repentinamente, reformulações no processo de 
ensino e aprendizagem. Logo, o presente trabalho reúne relatos de professores, que com seus 
olhares para a realidade, descrevem as dificuldades enfrentadas no ensino-aprendizagem ao 
longo desse momento. Diante disso, de início, o artigo trata da alfabetização e ensino de Língua 
Portuguesa, perpassando pelo AEE – Atendimento Educacional Especializando, culminando no 
ensino teológico, conseguindo abranger as diferentes modalidades de ensino. A partir dos relatos, 
podem-se perceber os caminhos traçados pelos docentes e as barreiras enfrentadas por esses 
em tempos de covid-19. 
Palavras-chave: Relatos de Experiências. Docentes. Covid-19. 

 

ABSTRACT: This article aims to present reports of teaching experiences in times of covid-19, that 
period in which the world is experiencing a sanitary, economic and social crisis, affecting several 
sectors of society. In Education, teachers and students had to adapt to remote activities and, 
suddenly, reformulated the teaching and learning process. Therefore, the present work gathers 
reports from teachers, who, with their eyes on reality, describe the difficulties faced in teaching and 
learning throughout this moment. Therefore, at the beginning, the article deals with the literacy and 
teaching of the Portuguese language, going through the AEE - Specialized Educational Service, 
culminating in the theological teaching, managing to cover the different teaching modalities. From 
the reports, it is possible to perceive the paths traced by the teachers and the barriers faced by 
them in times of covid-19. 
Keywords: Experience reports. Teachers. Covid-19. 

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esse período de pandemia do COVID-19 nos leva a fazer uma reflexão pessoal e 

interpessoal, pois a falta do contato físico, do abraço, do aperto de mão, para muitos são 

considerados impedimentos, em que possamos expressar os sentimentos de amor, alegria, 

tristeza entre outros. E, também de uma comunicação assertiva. Entretanto, no  mundo 

globalizado em que a tecnologia é a ferramenta que mais usamos nosso dia a dia e necessitamos 

para solucionar problemas, seja ela na ordem sentimental, profissional ou familiar, neste caso 
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tornou-se aliada dos nossos afazeres diários. A sociedade encontra-se privada da liberdade de se 

relacionar fisicamente, tendo que encontrar meios para se comunicar com os amigos, familiares, 

trabalho, pois essa descoberta levou a todos nós a uma nova cultura de interação social por meio 

da tecnologia digital. 

Nestes tempos em que estudantes são impedidos de frequentar a escola por conta da 

necessidade do isolamento social, é preciso criar uma rede de apoio, diálogo e reflexão 

compartilhada para que as crianças possam se aproximar de suas escolas e, de alguma forma, 

usufruir de tudo o que ela oferece. 

Vale salientar que com o fechamento das escolas, cerca de 1,5 bilhão de estudantes 

ficaram sem aulas presenciais em 160 países, segundo relatório do Banco Mundial. Muitas 

escolas têm aproveitado a situação para desenvolver metodologias novas, com uso de tecnologias 

digitais além de se aprofundar nas que já existem. 

O Ministério da Educação (MEC), autorizou através da portaria nº 343/2020, de 17 de 

março 2020, que regulamenta as Instituições de Ensino a substituírem aulas presenciais pelo 

ensino remoto, pelo prazo de 30 dias ou, em caráter excepcional, podendo ser prorrogada 

enquanto durar a pandemia (BRASIL, 2020). Por meio da portaria o MEC resolveu: 

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 
andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, 
nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior 
integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 
15 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2020, p.01). 

 

A Portaria 343/2020 ainda informa e pede que as Instituições de Ensino, integrantes do 

sistema federal de ensino, devem comunicar ao MEC, por meio de Ofício, qual foi a opção 

adotada como medida de prevenção ao COVID-19. 

Substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas  que utilizem meios 
e tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação 
em vigor, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017; 
Suspensão das atividades acadêmicas presenciais, desde que cumpram os dias 
letivos e horas/aula estabelecidos na legislação em vigor; Alteração do calendário de 
férias, desde que cumpram os dias letivos e horas-aula estabelecidos na legislação em 
vigor (BRASIL, 2020, p.01). 

 
O Governo Federal publicou, no início de abril, também publicou a Medida Provisória 

934/2020, que flexibiliza o mínimo de 200 dias letivos, mas mantendo obrigatória a carga horária 

mínima compulsória de cada etapa. Diante dessa portaria do Ministério da Educação (MEC), todas 

as instituições de Ensino e professores cumpriram as recomendações, fechando provisoriamente 

suas dependências e começaram a buscar novos meios e estratégias nas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), abrindo um leque de informação e promovendo novas 

oportunidades de aprendizagem no processo formativo, onde bilhões de alunos puderam ampliar 

seus conhecimentos através das tecnologias digitais oportunizado pela internet. Castells (2007) 

afirma que: 

[...]o novo paradigma da tecnologia da informação fornece a base material para sua 
expansão penetrante em toda a estrutura social. (CASTELLS, 2007, p.565) 
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O desenvolvimento tecnológico leva a uma convicção contemporânea da existência do 

ser humano, em função da globalização, onde podemos estar em tempo real, viajar sem sair de 

casa, conhecer lugares sem estar lá, podemos falar com pessoas de longe ou de perto a qualquer 

hora e momento, a internet nos proporciona isso só precisamos de um aparelho móvel ou um 

computador inserido na rede de internet. 

A qualquer hora podemos estar em contato com outras pessoas quaisquer que sejam 
suas condições de localização e afazeres no momento, o que nos transmite um 
sentimento de onipresença. Corpo, mente e vida ubíquas. (SANTAELLA, 2013, p.16) 

 

A partir de todo esse cenário de uso intensificado das tecnologias e das reformulações no 

processo de ensino e aprendizagem que ocorreu com a pandemia, o presente artigo reúne relatos 

de experiências docentes nesse período. Para tal, aborda-se a Educação Básica, o AEE- 

Atendimento Educacional Especializado e uma modalidade de ensino que também necessita um 

olhar apurado: o ensino teológico. Cabe ressaltar que as experiências aqui descritas foram 

desenvolvidas por professores (as) -pesquisadores (as), que com seus olhares investigativos e de 

observação, dissertaram sobre esse momento na Educação que o Brasil vive, diante de uma 

pandemia. 

 
2. IMPACTOS NA ALFABETIZAÇÃO 

 

Os impactos causados pelo fechamento das escolas são grandes. A realidade a nível de 

Brasil é que muitos estudantes da escola pública possuem pais analfabetos, o que prejudica o 

aprendizado dos estudantes que agora estão sem acesso às escolas. 

A alfabetização faz parte do primeiro ciclo do ensino fundamental, fase na qual o 

estudante está na construção do sentido e do significado das palavras. Com a chegada da 

pandemia muitos pais, estudantes e professores foram pegos de surpresa e tiveram que passar a 

realizar aulas online. Porém, muitas crianças e adolescentes não estão assistindo as aulas, alguns 

por falta de interesse por parte da família, outros com dificuldades de acesso. 

O contexto social é variado na rede pública, tendo diferenças individuais entre os 

estudantes. A troca na sala de aula é o que faz o aluno aprimorar seus conhecimentos. Porém, 

com as atividades online, uma mesma turma, recebe a mesma atividade, o que leva uns a terem 

dificuldades em executar com a família e outros a acharem a atividade “boba” e inadequada para 

a sua faixa etária, isso acontece porque sabemos que a escola possui uma mesma turma com 

alunos em diversos níveis de aprendizagens. 

Sabe-se que a pandemia afetou todos os níveis de ensino com o ensino remoto. Porém, 

para aqueles que estão na fase de aprender a ler e a escrever sentem mais a falta do contato 

físico diário com o professor. Ir para a escola nessa fase é aprender por meio da interação e da 

socialização, pois o professor trabalha a fim de expandir o conhecimento de seus alunos e o 

contato social vem para incrementar e construir novos conceitos. 

No Espírito Santo, as aulas para as turmas do Ensino Fundamental são televisionadas, no 

entanto, em algumas áreas o canal não pega. Tem como assistir as aulas no computador ou até 
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mesmo no celular, porém nem todas as famílias possuem acesso à internet, outras não têm 

computador. E a maioria possui celular mais é um celular e dois, três ou mais filhos. 

Para os professores alfabetizadores as aulas on-line também tem sido um desafio, eles 

têm reuniões duas ou três vezes na semana. As reuniões são feitas pela pedagoga com todos os 

professores, por videoconferência. Os professores enviam atividades e a Secretaria de Educação 

escolhe as atividades que serão enviadas para os estudantes realizarem. No caso, todas as 

turmas do mesmo ano fazem a mesma atividade. Isso faz com que não haja um revezamento 

entre os professores de atividade o que causa disputa entre a equipe pedagógica, levando ao 

constrangimento no momento em que a atividade não é escolhida para fazer parte da coletânea 

que será enviada para o aluno. 

Os professores de Ensino Fundamental são formados em Pedagogia, muitos nunca 

lecionaram por meio de aulas online, pois para essa faixa etária não existe ensino remoto. Para os 

professores a socialização também é importante, o contato com os colegas de trabalho, a 

interação com o pedagogo e também a troca de aprendizagens com os estudantes em sala de 

aula. Professores alegam que já aconteceram momentos de desavenças entre professor e 

pedagogo, pois por mensagem, ou videoconferência não se tem o mesmo contato que 

pessoalmente e acaba que a fala fica distorcida. Quando se está lidando frente a frente à postura 

positiva ou expressão de sinceridade, por exemplo, influenciam o interlocutor. O que torna o 

contato primordial nas relações e no desempenho profissional. 

Além disso, o ritmo do trabalho home office é diferente, em casa tem que colocar limites 

no contato com os familiares enquanto se está trabalhando, e os limites tornam-se obstáculos 

quando se tem filhos. O cansaço também é grande, pois se tem mais horas na frente do 

computador, e a cobrança torna-se maior, pois entende-se que os professores estão recebendo 

seus salários e estão em casa. 

As atividades voltadas para alfabetização são feitas por meio dos temas integradores que 

são: Consumo e Educação Financeira; Ética; Direitos Humanos e Cidadania; Sustentabilidade; 

Tecnologias Digitais; Culturas Africanas e Indígenas. Tais temas norteiam as atividades de acordo 

com os conteúdos da BNCC e o currículo a ser seguido. 

Entende- se que a diferente causa estranheza e que todo esse processo é novo para 

todos, pais, alunos e professores. É claro que para alguns profissionais da educação esse 

momento não está sendo um desafio dificultoso, mais para os professores de alfabetização que 

estão acostumados a ir de mesa em mesa, pegar na mão, mostrar na prática, ensinar batendo 

palmas e expressando os sons das letras, com certeza, agora está vivendo uma realidade 

diferente da didática presencial do ensino. 

Com todos estes desafios e cuidados, há quem pergunte se vale mesmo a pena oferecer 

o ensino remoto, com relação à de equidade para os estudantes da rede pública de ensino. 

Contudo, o que se sabe é que a tentativa das escolas no momento de caos é garantir que o 

desenvolvimento dos alunos não seja interrompido completamente. 
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3. O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E AS TECNOLOGIAS 

 

Lecionar Língua Portuguesa ao longo da Pandemia trouxe em evidência o quanto a escola 

promove muros entre realidade e conhecimento. Isso porque de repente as escolas começaram a 

realizar aquilo que já deveria ser feito com os alunos em sala de aula: o uso das tecnologias. 

Quando nos deparamos com professores e instituições escolares perdidas em meio aos conflitos 

trazidos pela Pandemia, demonstrou-nos que esses não tinham o hábito do uso das novas 

tecnologias da informação e comunicação dentro das paredes da escola. 

Nesse momento, descobrimos o porquê de as instituições escolares e os professores 

terem resistência com os aparatos tecnológicos: a verdade é que não sabem utilizar. Estamos 

diante de uma geração que possui muitos recursos tecnológicos, mas que não é educada em seus 

usos. Isso se torna mais drástico quando observamos essa deficiência na Educação, já que essa 

deve caminhar de acordo com as realidades em que está inserida. 

Em se tratando do Ensino de Língua Portuguesa, Rojo (2004) abarca essas novas 

concepções diante do novo cenário tecnológico. Nesse período, ficou ainda mais evidente que 

com o avanço das novas mídias, da tecnologia, os educandos precisam não só terem contato com 

os textos impressos, mas também digitais, que fazem parte de seu universo nas redes e que 

mesclam textos verbais e não verbais. 

Ao que parece, os alunos não relacionam a imagem com o texto: ou fazem apenas a 

leitura da imagem ou simplesmente a leitura do texto escrito, sem relacioná-los como conteúdos 

complementares. Logo, a importância do trabalho com textos midiáticos, pois uma das habilidades 

mais complexas e sobre a qual os professores de Português normalmente não trabalham é 

“reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do 

mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido. Essa atividade se baseou em 

Rojo (2004), quando afirma que a leitura envolve muitas estratégias e capacidades (cognitivas, 

afetivas, sociais, discursivas, linguísticas), todas dependentes da situação e das finalidades de 

leitura. 

Ao dar aulas on-line, por aplicativos e programas de videochamadas, podemos realizar 

com os alunos o trabalho que já deveria ser realizado em sala de aula, mas que nesse momento 

fomos obrigados e passamos a enxergar a necessidade: tê-los conectados à internet. Não adianta 

falarmos dos multiletramentos e do uso das tecnologias se os professores e as escolas não se 

capacitam e não se despertam para seus usos. 

Muitos professores ainda consideram como cabível em sala de aula um datashow, mas 

não um celular. Não podemos permanecer assim e essa Pandemia veio para nos despertar para 

isso. Não podemos continuar com aulas em que os professores pensam que ensinam e a escola 

acredita que está de acordo com a realidade, mas esses continuam com seus datashows, lendo 

slides, sem nenhuma visão crítica para o contexto em que estão inseridos. 
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Que a educação no Brasil, após essa pandemia, possa se despertar para os novos 

cenários educacionais e caminhar segundo as realidades. 

 
4. O AEE NO ENSINO REMOTO 

 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis de 

ensino na Educação Básica, ou seja, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, se 

entendendo também aos Ensino Superior. Nesse interim, o AEE – Atendimento Educacional 

Especializado deriva-se como um serviço ofertado, não obrigatório, gratuito oferecido em Salas de 

Recursos Multifuncionais providas de equipamentos, mobiliários e recursos, alocadas em escolas 

da rede de ensino, compreendendo o público-alvo de atendimento aos alunos com deficiências, 

Transtornos Globais de Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação. 

O AEE não é nem pode ser confundido com escolarização, com conteúdos, reforço 

escolar, alfabetização... nem tampouco substitutivo ao ensino regular, ou seja, ao ensino na sala 

comum, sobre tudo, o atendimento educacional especializado tem por objetivo “identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. ” (BRASIL, 2008). 

Como já inferido, o AEE é realizado in loco, mas e no atual momento que assola o país 

em tempo de pandemia por uma crise que surte efeitos econômicos e sociais e que 

consequentemente atingiu a educação brasileira. A orientação é de que as aulas não de poderiam 

parar, os alunos não poderiam deixar de aprender nesse período. As aulas seriam computadas, os 

dias letivos não precisariam ser cumpridos, mas as oitocentas horas não poderiam ser 

interrompidas, que segundo a Lei nº 9394/96, publicada uma Medida Provisória 934/20207, que 

dispensa, em caráter excepcional, “a obrigatoriedade do cumprimento mínimo dos 200 dias letivos 

para a Educação Básica, mas preserva a carga horária mínima compulsória de cada etapa.” 

No entanto, a escola, em especial, os professores precisaram aprender juntos: família e 

escola precisavam mais do que nunca, serem parceiros, sem ser/ter barreira para o processo 

ensino a aprendizagem. Dessa forma, o ensino remoto, é a expressão que nomeia o ensino que 

se tornou a melhor opção para as instituições de ensino darem continuidade às aulas engajando 

os alunos à aprendizagem no ensino a distância e justifica-se por não ter uma plataforma em 

específico como é o EAD que pressupõe o uso de plataformas para o ensino. 

O AEE por via de regra, é oferecido em contraturno, de forma complementar e/ou 

suplementar, cujo objetivo central é a acessibilidade ao conhecimento. Ou seja, diferente de 

outros serviços de apoio pedagógico, a ideia é que no AEE o aluno possa aprender a aprender 

(SEESP/MEC, 2008; CNE/CEB/BRASIL, 2009; BRASIL, 2011, entre outros). 

Nessa observação é que se indaga, como realizar as atividades do AEE, se não se tem 

a professora para trabalhar junto, se na sala de recursos é que se trabalha na tentativa da 

remoção das barreiras que impedem um aprendizado dentro do esperado? Se a aprendizagem 

 

7 MP 934/20 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv934.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv934.htm
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desse público se dá na perspectiva da autonomia e na independência do aluno, como trabalhar 

com estes pontos específicos sem a presença do professor e sem recursos disponíveis na escola? 

É com esse propósito que se pretende salientar à importância de unir escola e família 

que se adapta, que se ajusta, que se propõem um ensino ao alcance de todos, mesmo sendo no 

ensino remoto emergencial pautado na educação como um direito de todos. 

Direito este, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948; 

Convenção sobre os Direitos das Crianças da ONU de 1990; CF/ 1988; ECA – lei nº 8.069/90; 

LDB – lei nº 9.394/96, a fim de elaborar estratégias e orientações para possibilitar o 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem que garanta um desenvolvimento e uma 

construção do conhecimento de alunos, no contexto escolar no vínculo entre as duas instituições 

que mais estão envolvidas nesse período, que a escola por meio de uma currículo flexível ou, por 

vezes, adaptado, que favoreça o ingresso, retorno ou adequada integração do aluno ao seu grupo 

escolar correspondente, como parte do direito de atenção integral. (BRASIL. SEESP/MEC, 2002, 

p. 05). 

 
5. O ENSINO TEOLÓGICO 

 
É natural que quando se deseja aprender, o que se espera é que um docente te 

encaminhe ao conhecimento com as informações que ele possui e que o aprendiz ainda não tem. 

Também é fato que, no processo de aprendizado, nem todas as dúvidas serão sanadas, e nem 

tudo que se deseja saber estará disponível naquele momento. Porém, há um equívoco a respeito 

do ensino que ainda é muito arcaico, que é o fato de não reconhecer que o modelo onde um fala e 

todos os outros aceitam já não consiste mais num método eficaz de aprendizado. 

No contexto teológico, em algumas instituições, principalmente aquelas que não possuem 

um vínculo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e que tem alianças com denominações 

específicas, ainda mais se forem de cunho pentecostal, os exageros e as condições são insanos. 

Pois, não existe uma configuração de ensino em que deve existir um debate e um diálogo sobre 

os conceitos e as percepções dos aprendizes. O que se ensina é somente aquilo que se crê. O 

que se propõe em sala de aula é somente um professor que fala e todos os alunos em silêncio 

obrigados a concordar com a estrutura. Isso é um roubo e uma agressão. Roubo porque não se 

pode privar o aluno de conhecer aquilo que ele precisa saber que não concorda com sua crença, e 

agressão por estar sendo provocado nele uma arrogância pelo fato de que somente o que ele 

aprendeu e creu é a verdade. 

Nas instituições que se comprometem com o MEC, o ensino é expandido, com opções de 

busca de informação pelo aluno, e debates entre alunos e professores, que provocam uma 

reflexão e uma aplicação dos conceitos no cotidiano, e uma resposta até para uma sociedade que 

anseia por contemplar a postura do cristianismo a favorecer de modo geral e significativo àqueles 

que não comungam da mesma realidade. Isso é o que se espera do ensino teológico, não 

somente que pessoas fiquem gordas de seus conhecimentos, mas que seja uma esperança para 

a sociedade em que vivem. Não apenas um peso, mas uma satisfação, e solução para seres 
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humanos tão carentes de mais humanidade e práticas que demonstrem maior sensibilidade à 

necessidade alheia. 

O curso teológico que leciono tem formado pessoas arrogantes, soberbas e possuidoras 

da única verdade. Os que tem o privilégio de saber exatamente a verdade, e de julgar e condenar, 

excluindo todos os que possam pensar diferente. Não se faz teologia sem debate, sem exposição 

de mais de uma opinião. Fazer teologia é ter a capacidade de dialogar a respeito dos assuntos, e 

aprendizado se faz com o simples exercício de ter a mente do outro, para que se possa 

compreender o porquê de ele pensar dessa forma. 

Na presente situação, de pandemia, as mudanças são muitas. A primeira mudança que 

parece assustadora é não ter mais contato presencial entre alunos e alunos e com os professores 

também. É óbvio que estamos acostumados ao calor humano, ao contato físico e às interações 

sociais presenciais com outras pessoas. A impossibilidade de estar numa sala de aula gera certa 

frustração nos alunos, dificultando a fluidez da aula e o desenvolvimento dos assuntos. O 

professor também pode se desanimar por não ter uma resposta desejada de seus ouvintes. 

O estilo do ensino também teve de ser renovado. Já não dá para ter uma aula inteira 

somente com o professor falando. Os alunos não têm interesse de interagir, e podem até ser 

vencidos pelo cansaço, e se desligarem do ambiente virtual, mesmo estando ali... Slides, uso do 

quadro branco do aplicativo, vídeos, são alguns dos recursos que tiveram de ser mais explorados. 

A preparação do professor exigiu ajustes mais completos. Temos alunos visuais, auditivos 

e sinestésicos. Eles exigem do professor que lhes proponha diferentes métodos que alcance seu 

ponto de encontro com o aprendizado. A reforma do professor se fez ainda mais necessária. 

Enquanto, em sala de aula, o professor tem liberdade de se mover e mostrar algo com seus 

gestos, numa sala virtual o recurso deve ser outro. A aplicação do professor em se preparar 

melhor, tendo mais opções de informações sobre os assuntos, e produzindo materiais que 

transmitam esses recados ajudam muito na absorção do aluno. 

Infelizmente, ainda temos percebido que o ensino se mostra engessado. Alunos recebem 

somente o que o professor oferece, e o professor se contenta com somente aquilo que percebe 

seus alunos recebendo como suficiente. O professor deve instigar os alunos a buscar alternativas 

extras para acrescentar ao conteúdo e aperfeiçoar o que foi ensinado. 

Há ainda fortes resistências ao formato virtual de ensino. Nem sempre é possível 

acompanhar a dedicação dos alunos com o material disponibilizado no momento da transmissão, 

os horários e o compromisso de estar focado somente na aula e não em outras redes sociais. 

Importa conhecer o desejo do aluno em se entregar no tempo de estudo ao que está sendo 

trabalhado. 

Algumas escolas não utilizam o método tecnológico para o ensino. Isso provoca alguns 

contratempos ao professor antes e durante o período das aulas. 

O ser humano é adaptável, e sabe se adequar aos padrões estabelecidos ou aos 

requisitos exigidos em determinadas situações. As adaptações a que o professor está suscetível 

podem melhorar o conjunto das propostas a ele oferecidas a fim de obter o sucesso no ensino- 
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aprendizagem. Para muitos, a tecnologia tem proposto um grande desafio. Inovações exigem 

certo tempo de treinamento para que o manuseio seja habilidoso; isso tanto para professores 

como para alunos. O tempo nem sempre é favorável, e pode haver prejuízo uma vez que não se 

domina a ferramenta. 

Outro fator pode ser a interação. Os alunos entre si são privados de tantos comentários 

por conta de qualidade de conexão, de tempo da aula, e até mesmo para o procedimento de 

organização do ambiente virtual escolar. Para o professor, infelizmente torna-se o sujeito evidente 

na sala, e acaba por ter que dedicar mais tempo ao discurso. 

Cansaço do trabalho ou Home Office, tendo que dedicar-se ao conteúdo da aula olhando 

para uma tela de computador ou celular, causando ainda mais enfado e pouco aproveitamento do 

tempo e conteúdo da aula. 

Além do mais, existe a dificuldade dos mais velhos em se adaptar aos aplicativos. Aqueles 

que não tem muito contato com computadores ou smartphones se embaralham no momento de se 

conectar ou interagir na aula. Isso resulta em prejuízo a quem interessa aprender. 

Neste período, as aulas foram surpreendentes, apesar das dificuldades e de todos os 

contratempos. Mesmo que a interação não seja integral dos alunos, é possível perceber que estão 

maleáveis e disponíveis aos ajustes para que continuem estudando. 

Aos professores, a inovação vem com a possibilidade de dispor materiais extraclasses. 

Isso exige dele um trabalho maior de pesquisa para que as indicações sejam proveitosas. 

Reinventamo-nos a cada dia, e é possível enxergar positivamente a oportunidade que o 

ensino virtual tem gerado crescimento, com o resultado mais produtivo com relação a seus alunos. 

Todo ganho é favorável, e só permite crescimento, apesar do desconforto dos ajustes durante o 

processo. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo, compreende-se que a Medida Provisória 934/2020, publicada em abril, 

apesar de ter como aspecto positivo dar alguma tranquilidade jurídica às redes de ensino, há 

lacunas preocupantes. Dentre essas, podemos destacar que a publicação da Medida Provisória foi 

feita sem que houvesse um diálogo com as redes de ensino estaduais e municipais, onde se 

encontram a maior parte das matrículas da Educação Básica, e que o documento também não 

estabelece qualquer parâmetro de qualidade para as horas letivas obrigatórias com a 

desobrigação do cumprimento dos dias letivos, sejam presenciais ou realizadas remotamente. 

Ademais, não se pode esquecer a importância de se preservar os empregos e salários 

dos profissionais da Educação, bem como oferecer assistência em saúde mental a esses 

profissionais e aos estudantes e suas famílias durante e após o período de distanciamento social. 

Frise-se ainda, que o mais importante é, apesar dessa possível viabilidade, de dias letivos 

e aulas remotas, várias questões precisam ser consideradas, para que essa alternativa, de ensino 

remoto, seja efetiva para todos os estudantes, vistos que muitos desses estudantes não possuem 
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acesso aos recursos tecnológicos, e até mesmo muitas escolas, não possuem a infraestrutura 

necessária para sua efetivação. 

Diante das considerações apresentadas, percebe-se a necessidade de se reinventar em 

tempos difíceis, pois é oportuno destacar não somente a utilização dos recursos tecnológicos 

como forma de solucionar o problema do ensino diante da necessidade do isolamento social, mas 

também se esse ensino ocorre efetivamente e consegue contemplar as diferentes realidades. 

Ao longo desse período de isolamento social devido ao COVID-19, conseguimos constatar 

que é possível, fazer a mediação através das tecnologias digitais para ensino aprendizagem no 

processo de formação, e fomentar a criatividade e criticidade do aluno, sobretudo no que diz 

respeito às funcionalidades dos diferentes aplicativos, os quais possibilitam a interação do 

professor e aluno de forma síncrona, ou seja, capacitando o processo de aprendizagem ainda 

mais eficaz. 

As novas ferramentas, que já deviam fazer parte do processo de ensino e aprendizagem, 

mas que nesses tempos houve um despertamento docente maior para elas, são significativas 

tornando a aprendizagem, mais colaborativa, interativa e motivacional. A Educação está diante de 

uma geração cada vez mais tecnológica e a pandemia evidenciou o quanto as novas tecnologias 

podem contribuir e demonstrando também o quanto ainda precisamos avançar, de modo a ter 

uma Educação democrática e para todos e todas. 

O pandêmico não interrompeu a formação e o aprendizado do aluno e a Educação não 

parou, mas precisamos refletir, buscar conhecimento, sobre os impactos das mudanças, procurar 

se adaptar e criar condições para uma educação cada vez mais digital. As reflexões em relação a 

esse cenário não podem parar e que a educação no Brasil, após essa pandemia, possa se 

despertar para os novos cenários educacionais e caminhar segundo as realidades. 
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CAPÍTULO 59 

ISOLAMENTO SOCIAL: A NOVA NUANCE DA COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL ENTRE 

INDIVÍDUOS NA VIDA EM SOCIEDADE 

Denise da Costa Dias Scheffer1 

Dieison Prestes da Silveira2 

 
RESUMO: Em conformidade com o atual cenário pandêmico, a população mundial teve que 
adequar-se ao isolamento social, sob orientação de especialistas e autoridades da saúde, devido 
ao surgimento e rápida expansão de um novo coronavírus, nomeado como COVID-19. Sabe-se 
que mudanças de comportamento social, individual e interpessoal dos sujeitos são fundamentais, 
buscando mitigar a disseminação do novo agente patógeno. Do mesmo modo, pode-se dizer que 
novas nuances surgiram nos meios de comunicar-se, bem como de levar e receber informações 
durante este período. Diante da necessidade de fortalecer um diálogo acerca do novo coronavírus, 
o objetivo central deste estudo é evidenciar a situação atual que a população mundial vive, 
enfatizando a importância do acesso à comunicação e as relações de estreitamento entre os 
indivíduos. Como metodologia adotada, pode-se dizer que ocorreram estudos em referenciais 
bibliográficos, tendo por base uma pesquisa essencialmente qualitativa acerca da desta temática, 
provocando reflexões sobre a nova perspectiva de vida em sociedade. 
Palavras-Chave: Comunicação. Internet. Isolamento 

 
INTRODUÇÃO 

 

A nova realidade da sociedade mundial, regido por uma pandemia que há quase uma 

década não era vista acaba (inter)ferindo no modo de agir em sociedade. Novas provocações, 

discussões e espaços de debates acabam surgindo, fazendo com que as pessoas compreendam 

as reias potencialidades do novo coronavírus, bem como da ciência mitigando casos de alienação 

social. A Covid-19 tem provocado modificações no (con)viver em sociedade, haja vista que a 

sociedade, com suas ideias hegemônicas ainda não estava preparada para uma situação 

pandêmica. Harari (2016), comenta que de modo geral, quando surge uma catástrofe mundial, a 

população carente é a que mais sofre, entretanto, em se tratando da pandemia do novo 

coronavírus fica um questionamento: Será que somente a população mais carente vem sofrendo 

com a pandemia do novo coronavírus? 

Pode-se dizer que a população vem sofrendo de problemas diversos, como por exemplo, 

depressão ansiedade, questões econômicas, sociais, ambientais e tantas outras que se inserem 

na lógica social e que (in)diretamente assolam a vida do homem. 

No campo do conhecimento, vê-se imprescindível um debate acerca deste assunto, uma 

vez que há uma diversidade de Fake News e isso impossibilita compreensões científica. 

Adicionalmente, deve-se haver espaços de debates, visando um entendimento geral das causas e 

consequências provocadas pela pandemia gerada pelo vírus. Assim, diante da necessidade de 
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fortalecer um diálogo acerca do novo coronavírus, o objetivo central deste estudo é evidenciar a 

situação atual que a população mundial vive, enfatizando a importância do acesso à comunicação 

e as relações de estreitamento entre os indivíduos. 

Pode-se dizer que ao final do segundo semestre do ano de 2019, na China, iniciaram as 

primeiras discussões acerca do potencial pandêmico que o coronavírus poderia causar na 

população mundial e, como medidas básicas e necessárias, a higiene das mãos, bem como o 

isolamento social seriam medidas a serem adotadas, visando diminuir a propagação do agente 

patógeno. De maneira acelerada devido a fácil transmissão, a Covid-19 estendeu-se rapidamente 

por todos os continentes, provocando casos de contaminação na população mundial. Assim, 

estratégias tanto de cunho social quanto sanitária, foram criadas pelos governos, visando diminuir 

o contágio. 

Essa busca fez com que famílias ficassem isoladas, potencializando casos de ansiedade, 

depressão, solidão e outras patologias que já faziam parte do contexto da sociedade e que agora 

se apresentam com maior intensidade. Criar espaços de debates, visando novas aprendizagens, 

permite encontrar caminhos para driblar os problemas provocados pelo novo coronavírus e, de 

modo geral, perfazendo uma relação de solidariedade na população. Adicionalmente, pode-se 

afirmar que é importante nesse momento manter a comunicação como forma de geração e 

aproximação em todos os campos do saber, instigando nos indivíduos a busca pela informação 

científica sobre o que está acontecendo no mundo, bem como acerca das novas descobertas para 

o viver em sociedade, pois isso se apresenta como uma forma de comunicação. Discorrendo o 

que é a comunicação humana, pode-se afirmar que: 

A comunicação humana é uma troca de sentimentos e necessidades entre duas ou 
mais pessoas. “Quando uma mensagem deve ser transmitida, tipicamente as pessoas 
utilizam a linguagem, que, quer falada, escrita, ou por sinais, envolve um sistema que 
transmite um significado” (BOONE; PLANTE, 1994, p. 83). 

 

Diante do momento atual de isolamento social é importante destacar junto com a 

população estão os meios de comunicações que diariamente apresentam notícias e fatos voltadas 

tanto ao novo coronavírus, quanto as demais situações presentes no dia a dia. Vale ressaltar que 

a vida continua e a população precisa desta consciência. 

 
METODOLOGIA 

 

Toda a pesquisa necessita de um rigor científico. Severino (2007, p. 91) comenta que “[...] 

a finalidade da metodologia de pesquisa é informar ao leitor as referências e o modo de pesquisa 

que resultou o trabalho escrito”. Em se tratando de metodologia adotada para este estudo, pode- 

se afirmar que esta pesquisa apresenta abordagem metodológica do tipo qualitativa. Minayo 

(2012) comenta que as pesquisas qualitativas são fundamentais, pois elas partem da necessidade 

de um diálogo com a sociedade, visando uma compreensão dos fatos/circunstâncias que estão na 

contemporaneidade. O debate envolvendo o novo coronavírus se configura como uma forma de 

intervenção social, visto que vai ao encontro dos anseios e provocações da sociedade, portanto, 

requer um estudo epistêmico e analítico. Adicionalmente, a tecnologia, sendo o eixo central deste 
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estudo, pode permitir a aproximação dos indivíduos e estreitar suas relações interpessoais 

respeitando as determinações de isolamento social em prol da saúde de todos. 

A pesquisa encontra-se pautada em referenciais bibliográficos. Gil (2011, p. 44) afirma 

que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”, portanto, para o corpus deste estudo ocorreram 

investigações sobre a influência da tecnologia em tempos de pandemia, visando um olhar 

condoreiro da nova realidade social. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Diante da situação de isolamento social atual, devido a pandemia caracterizada pelo vírus 

da família do coronavírus, nomeado Covid-19, conceituado a seguir pela Fiocruz (Fundação 

Instituto Oswaldo Cruz), pode-se dizer que: 

Os coronavírus causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. 
Geralmente, são doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um 
resfriado comum. Já o novo coronavírus é uma nova cepa do vírus (2019-nCoV) que  
foi notificada em humanos pela primeira vez na cidade de Wuhan, na província de 
Hubei, na China (FIOCRUZ, 2020, p. 1). 

 

A medida de isolamento social devido a rápida disseminação do vírus e sua transmissão 

facilitada pelo contato humano, promoveu novas interações nos meios de comunicação entre os 

indivíduos, dentro da realidade de cada um em seu meio social. Da mesma forma, evidenciou a 

importância tanto da ciência, como uma importante vertente de socialização científica, quanto da 

mídia para alertar a população acerca das prováveis consequências provocadas pela pandemia. 

Do mesmo modo, vale ressaltar a importância da informação de forma correta, transparente e 

inequívoca, uma vez que pode ocasionar uma dicotomia e perpetuar a falsa ideia de controle da 

pandemia, o que poderia ocorrer uma catástrofe na sociedade. 

Enfatizando as tecnologias, bem como a sua historicidade, o que é relevante uma 

compreensão aprofundada, pode-se citar o computador, criado por volta do ano de 1946, 

primeiramente nos Estados Unidos, trazia a finalidade de armazenar e transmitir informações a 

seus usuários, de forma restrita entre esses. Na sequência, de forma modernizada, vem a internet, 

criada na década de 1960, também de origem americana. Funcionava então como meio de 

comunicação inicialmente entre militares e laboratórios americanos que realizavam pesquisas, 

disponibilizando em primeiro momento o e-mail, outro relevante surgimento daquele período e que 

facilitou o contato entre representantes de estado, pesquisadores e seus conteúdos transmitidos, 

um em cada local de trabalho. 

Além disso, quanto a liberação da internet para fins comerciais, salienta-se ocorreu na 

década de 1980, em todo o território mundial, levando assim ao compartilhamento de informações 

por exemplo nas áreas da saúde, segurança e educação, promovendo assim elos entre indivíduos 

que buscavam por assuntos de mesmo interesse ou aqueles que buscavam aleatoriamente 

diferentes temáticas de uso pessoal. 
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Após o fim da Segunda Guerra Mundial a tecnologia ganha força e aprimora 

equipamentos já existentes e assim gera novas possibilidades de utilização das máquinas como 

auxílio da demanda de utilidade pelo homem, servindo então como modo de aproximar os mais 

variados grupos, independentemente da distância entre esses. 

Tem-se ainda no século XXI as novas ofertas de serviços de provedores de internet, como 

afirma Souto: 

A antiga compartimentalização dos serviços de telecomunicações em diferentes 
infraestruturas, como telefonia fixa e telefonia móvel, cada uma com suas redes 
distintas, começou a desmoronar com o surgimento do acesso discado à Internet, do 
acesso ADSL, do acesso via TV a cabo e do acesso via celular (SOUTO, 2010, p. 33). 

 

Da mesma forma, acompanhando o cenário tecnológico, é pertinente registrar que a 

linguagem, como uma importante vertente histórica presente na sociedade, se consolida na 

vidados sujeitos, acompanhando mudanças de hábitos e referências de utilização, seja em sua 

forma escrita ou falada, dentro da ótica dos meios de estreitamento comunicativos entre os 

indivíduos. 

Desta forma, a situação atual de isolamento social, provoca a reflexão das diferentes 

maneiras de comunicação nas relações interpessoais, sua importância evidenciada na situação 

pandêmica na área da saúde, devido a busca por vacina e tratamento medicamentoso eficaz, 

demostrando a relevância da temática abordada, e a promoção da interação dessas 

circunstâncias com o advento da tecnologia e sua abordagem de utilização na comunicação. 

O compartilhamento de informações na transição do século XIX para o XX se deu de 

forma rápida, sendo as criações do passado substituídas por novas tecnologias, estas com mais 

dados e objetos de pesquisas direcionados, servindo de norteamento para que os indivíduos 

imediatamente alcancem seu objetivo central, consolidando a materialidade tecnológica. Todavia, 

conforme já tratado, novidades trazem responsabilidades e modificações existências e culturais na 

vida em sociedade, ou seja, de acordo com os autores Almeida e Valente (2011, p. 29) é preciso 

“considerar que as mídias e tecnologias interferem nos modos de se expressar, se relacionar, ser 

e estar no mundo”. 

Toda a situação global gerada pelo novo coronavírus, tanto em questões econômicas, de 

saúde, quanto social, cultural, ambiental ou política provoca um pensar acerca da importância dos 

meios de comunicações para a sociedade e a necessidade da ciência em tempos de pandemia. 

Do mesmo modo instiga um debate epistêmico quanto ao acesso à informação e a qualidade da 

informação fornecida, uma vez que há ideologias políticas nos meios midiáticos e isso acaba 

gerando falsas informação e potencializando casos de alienação social. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Debater questões que estão presentes na sociedade, como por exemplo, o novo 

coronavírus, permite entendimentos acerca das vivências em sociedade. Ainda, estimula o acesso 

à informação, tangenciando para uma construção de saberes, vivências e experiências que são 
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fundamentais na atualidade. Do mesmo modo, instiga uma diminuição de casos de alienamento 

social, bem como reflete no (con)viver coletivo. 

Portanto evidencia-se, no decorrer do artigo, relevância da comunicação e suas 

ramificações com a tecnologia em tempo de diversidade da vida em sociedade, da necessidade 

do isolamento social como motivação coletiva em prol da saúde e a importância da colaboração 

de todos os indivíduos na transposição de seus atos pelo grupo, sem perder seus meios de 

interação interpessoal. 

O novo coronavírus, além de estimular o acesso à informação, ele ainda prova um pensar 

acerca da relevância da ciência na atualidade, fazendo com que os sujeitos acreditem na 

investigação científica como um meio de encontrar respostas a problemas que circundam a 

sociedade e que necessitam de um diálogo constante. Adicionalmente, por meio das 

investigações, ocorre um novo olhar a sociedade, bem como em suas culturas, ideologias, 

saberes, vivências e experiências, partindo do pressuposto que há uma diversidade de saberes na 

contemporaneidade. 
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CAPÍTULO 60 

MUDANÇAS CURRICULARES E ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, 

TÉCNICA E TECNOLÓGICA: ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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Natanael Charles da Silva4 

 
RESUMO: O contexto da pandemia do novo coronavírus provoca grande impactos na Educação, 
principalmente no que tange ao desafio de realizar atividades educacionais de forma remota. Com 
base nesse cenário desafiador, este artigo teve como objetivo discutir os impactos do cenário 
atual de pandemia no currículo das áreas de Biologia e Matemática para a Educação Básica, 
assim como tratar de aspectos auxiliares no processo de acompanhamento de discentes neste 
contexto de mudança, mais especificamente, o acompanhamento realizado por uma equipe 
interdisciplinar de saúde e assistência. Quanto à metodologia, o estudo baseou-se na experiência 
prática de três docentes e um psicólogo em três instituições de ensino da rede Federal. Quanto 
aos resultados, foi possível sistematizar ações para as áreas de Biologia e Matemática e para 
áreas de apoio (saúde e assistência), viabilizando reflexões para demais profissionais do campo 
da Educação. 
Palavras-chave: Ensino, Adaptações metodológicas, Pandemia. 

 
ABSTRACT: The context of the pandemic of the new coronavirus causes great impacts on 
Education, especially to the challenge of carrying out educational activities remotely. Based on this 
challenging scenario, this article aimed to discuss the impacts of the current pandemic scenario on 
the curriculum in the areas of Biology and Mathematics for Basic Education, and to address 
auxiliary aspects in the process of accompanying students in this context of change, more 
specifically, the monitoring carried out by an interdisciplinary health and assistance team. As for 
the methodology, the study was based on the practical experience of three teachers and a 
psychologist at three educational institutions in the Federal system. As for the results, it was 
possible to systematize actions for the areas of Biology and Mathematics and for support areas 
(health and assistance), enabling reflections for other professionals in the field of Education. 
Keywords: Teaching, Methodological adaptations, Pandemic. 

 
 

1. Introdução 

 

A pandemia da COVID-19, doença causada em decorrência do Novo Coronavírus, tem 

demandado para a sociedade transformações de diversas ordens. São observadas mudanças na 

saúde, na economia, na mobilidade e nas relações entre países. Um dos setores que também têm 

sido afetados é o da Educação, desde o nível básico até a pós-graduação. Instituições de ensino, 

em sua grande maioria, notadamente no Brasil, estão fechadas e com atividades presenciais 

suspensas, o que gerou consequências tanto de ordem familiar e social quanto para o processo 

educacional e de aprendizagem. 
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3 Mestre em Matemática pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Professora EBTT do Instituto Federal de 
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Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – área: Biologia. 
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Neste último, no campo da Educação, percebe-se iniciativas de desenvolvimento de aulas 

remotas e de implementação e/ou melhorias no processo de Educação a Distância. Tais 

mudanças geram questionamentos, pois sabe-se que o Brasil é um país com diversas 

desigualdades socioeconômicas e, consequentemente, grande parcela de estudantes não têm 

acesso a tecnologias da informação e comunicação e/ou à internet. Ademais, outros 

questionamentos direcionam-se a falhas na capacitação e treinamento de docentes para 

adaptação de aulas e recursos pedagógicos no contexto de aulas remotas. Adicionalmente, 

percebe-se ausência de uma equipe que viabilize plataformas com recursos e tecnologias para a 

implementação adequada da Educação a Distância. 

Tomando como base esse contexto, este artigo tem como objetivo discutir os impactos do 

cenário atual de pandemia no currículo das áreas de Biologia e Matemática para a Educação 

Básica, assim como tratar de aspectos auxiliares no processo de acompanhamento de discentes 

neste contexto de mudança, mais especificamente, o acompanhamento realizado por uma equipe 

interdisciplinar, como psicólogos, assistentes sociais e profissionais da saúde. 

Quanto à metodologia, o estudo baseou-se na experiência prática de três docentes e um 

psicólogo em três instituições de ensino da rede Federal. 

 
2. Aspectos Gerais no Contexto da Pandemia: Atendimento Psicológico e Ensino de 

Biologia e Matemática 

 
As demandas de assistência, de caráter social, psicológico e de saúde, para estudantes 

no contexto da educação, em diversos níveis, são evidenciadas pela literatura mesmo antes do 

cenário de pandemia. Estudos sobre saúde, em perspectiva ampla e com diferentes enfoques, no 

campo da Educação Básica têm registros recentes tanto no campo da saúde física (SILVA; 

GALVÃO, 2020) quanto mental/emocional (CAMPOS et al., 2020). 

Dessa forma, nesta seção serão abordados tais níveis de assistência, considerando suas 

particularidades, mas ao mesmo tempo sua complementaridade e caráter interdisciplinar. Tais 

demandas devem ser atendidas, partindo do previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a qual estabelece no Art. 4º o “atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde” (BRASIL, 1996). 

Evidencia-se, portanto, a necessidade do cuidado à saúde, a qual, por sua vez, integra 

não apenas aspectos físicos e biológicos, mas também fatores psicossociais, socioeconômicos e 

culturais. 

 
2.1 Funcionalidade, Carência e Mudanças 

 
Em situações convencionais, equipes de assistência e suporte ao público discente são 

constituídas de assistentes sociais, psicólogos e profissionais da saúde, como médicos, 
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enfermeiros, odontólogos e nutricionistas. Ademais, é comum também a colaboração de 

profissionais da Pedagogia, assim como técnicos em assuntos educacionais. 

Observam-se diversas demandas, como vulnerabilidade socioeconômica, conflitos de 

ordem familiar, questões relativas ao processo de ensino-aprendizagem e questões emocionais. O 

Ministério da Educação prevê o programa denominado “Programa Saúde nas Escolas”, o qual tem 

o objetivo de “contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, 

prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que 

comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino” 

(PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS, 2019). Ademais, o programa em questão tem como 

público beneficiário não apenas os alunos, mas também gestores, profissionais do campo da 

educação e a comunidade escolar como um todo, o que demonstra o alcance e importância dessa 

iniciativa. 

Com a emergência do estado de pandemia, atualmente vivenciado, a maior parte das 

atividades passa a ser realizada de caráter remoto, sem a atuação presencial direta, por meio da 

implementação da política de Home Office para os diversos trabalhadores de diversos segmentos 

e, principalmente, no campo da Educação, caracterizada pela reunião de grande número de 

pessoas na realização das aulas presenciais. Essa medida foi necessária visando à preservação 

da saúde de professores, profissionais da área administrativa e discentes. 

Mesmo diante do cenário em questão, há possibilidade de realização de diversas 

atividades de maneira remota. No campo do Serviço Social, por exemplo, é possível realizar 

acompanhamento de alunos e familiares, por meio do telefone, e-mail e/ou videochamadas, 

visando ao monitoramento da situação socioeconômica e verificando, ainda, se houve 

intensificação da situação de vulnerabilidade, em decorrência de perda de emprego, afastamento 

de atividades laborais e falecimento de membro da família. Outra possibilidade é a gestão e 

concessão de benefícios/auxílios emergenciais a estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, por meio de processo seletivo eletrônico utilizando sistemas operacionais 

institucionais, ligações e/ou e-mail. 

No campo da Psicologia, destaca-se tanto a Psicologia Escolar e Educacional quanto a 

atuação de tais profissionais no campo da Educação em Saúde. Atividades possíveis de serem 

desenvolvidas são: orientação/escuta qualificada individual; facilitação de grupos terapêuticos e/ou 

de discussão de temáticas concernentes às dificuldades associadas ao isolamento social; 

campanhas voltadas à Educação à Saúde, abordando temas como saúde mental no contexto de 

isolamento social, transtornos emocionais, cuidados no sono e alimentação e manejo de relações 

familiares. 

 
2.2 Adaptações curriculares para o ensino de Biologia em tempos de Pandemia 

 
De modo geral, as teorias tradicionais são identificadas como teorias de aceitação e o 

currículo é concebido como uma atividade burocrática cujas finalidades educacionais remetem às 

exigências profissionais da vida adulta (SILVA, 2015). 
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No entanto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2017, que trata 

da implantação de uma política educacional articulada e integrada e orienta a construção ou 

adequação dos currículos das escolas cita possibilidades ou caminhos para uma readequação 

curricular (BRASIL, 2017). Com isso, encontramos caminhos que possibilitam o planejamento de 

ações pedagógicas que possam, adequar-se às diferentes ocasiões e realidades vivenciadas. 

A BNCC traz ainda aspectos relevantes que incorpora elementos que tangenciam as 

metodologias ativas e propõe, de maneira geral, que sejam realizadas no ensino de Ciências da 

Natureza, atividades investigativas como elemento central na formação dos estudantes, questões 

desafiadoras, problemas e proposição de intervenções. 

O processo de ensino de Biologia precisaria, portanto, estimular certos conhecimentos e 

depreender um ensino com propósitos claros e coerentes com a nova constituição social. A 

incorporação de componentes da História das Ciências nos currículos escolares assinalou a 

crescente preocupação em apresentar aspectos históricos e introdução de conceitos científicos 

(CARNEIRO; GASTAL, 2005). 

Para este ensino, os alunos devem confrontar-se com experimentos de caráter 

investigativo e, diante de fenômenos de estudo, terem a oportunidade de expor suas próprias 

concepções. É fundamental também que o aluno consiga propor uma explicação e confrontá-la 

com o conhecimento científico estabelecido, gerando um conflito cognitivo (LIPIENSKI; PINHO, 

2011). 

Desta forma, para Moreira e Diniz (2003) a importância da experimentação no ensino de 

Biologia é praticamente inquestionável e, em geral, os professores parecem compartilhar essa 

ideia. No entanto, questiona-se muito sobre as formas como essa experimentação pode ocorrer, 

considerando adversidades que possam ser encontradas nas diferentes instituições de ensino, 

como a falta de material laboratorial e falta de espaço físico. Um outro questionamento bastante 

pertinente é como essa experimentação pode ocorrer no contexto do ensino remoto, 

caracterizando o cenário atual na educação. 

Como uma possível solução, Pinto et al. (2013) colocam que o trabalho com metodologias 

ativas desenvolve o contexto ativo da aprendizagem e estimula o trabalho colaborativo, fazendo 

com que os alunos trabalhem em pares ou grupos, sem deixar de lado o estudo individual que 

respeita o ritmo e interesse de cada um; desse modo, é o aluno quem busca o aprendizado, sendo 

o professor apenas um mediador e facilitador do processo. Além disso, na aprendizagem 

significativa, os materiais utilizados podem ser de diversas natureza, adequando-se à realidade e 

disponibilidade local. 

Berbel (2011), afirma que, ao aplicar as metodologias ativas, os estudantes necessitam de 

informações, mas são especialmente estimulados a trabalhar com elas, elaborá-las e reelaborá- 

las em função do que precisam responder ou equacionar”. Desta forma, o protagonismo do 

estudante, em seu processo de aprendizagem, possibilita o desenvolvimento de habilidades e 

competências indispensáveis para a construção de sua autonomia intelectual e social (PINTO et 

al., 2013). 
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Com isso, pensar as práticas docentes que vêm sendo adotadas e quais as metodologias 

são utilizadas é extremamente importante, com o objetivo precípuo de atingir o maior número 

possível de alunos e permitindo que tais alunos desenvolvam diferentes habilidades e 

competências, tendo em vista que as metodologias precisam acompanhar os objetivos 

pretendidos (MORÁN, 2015). 

 
2.3. Adaptações curriculares para o ensino de Matemática em tempos de pandemia 

 

Um dos principais desafios da Educação na atualidade não é apenas transmitir 

conhecimentos conteudísticos, mas sim a capacidade de fazer o uso deste. A educação não deve 

ter somente como foco acumular informaçõe, mas também a formação do aluno, ou seja, deve ter 

como alvo principal a obtenção de saberes básicos como a preparação científica e a capacidade 

de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação (NOVAES, 2010). 

No entanto, observa-se ainda, no ensino da Matemática, o uso de métodos estritamente 

teóricos que proporcionam uma aprendizagem mecânica, quando seu ensino deveria ser prático, 

de maneira a ter-se uma compreensão da importância da Matemática no cotidiano do aluno 

(SILVA, 2009). Essa forma de ensino contribui para que essa disciplina seja vista pela maioria dos 

estudantes como sendo rigorosa e de difícil compreensão. 

Diante do exposto e do atual cenário de pandemia do COVID-19 vivenciado atualmente, o 

ensino da Matemática ganhou uma nova barreira na construção da aprendizagem significativa. 

Além de o professor buscar superar o caráter mecânico que o ensino da disicplina desenvolveu 

historicamente, tornando-a uma disciplina aceitável e mais prazerosa aos estudantes, tem-se 

ainda que desenvolver o ensino em um contexto de isolamento social e, consequentemente, de 

ensino remoto. 

O que antes era realizado em sala de aula num contato mais próximo entre professor e 

alunos, agora é desenvolvido com a mediação de computadores, celulares e tablets, além de 

outros meios proporcionados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), sem uma 

interação pessoal entre professor-aluno e aluno-aluno. Cada um atua em seu próprio mundo 

buscando desenvolver o ensino e a aprendizagem a partir do compartilhamento de mensagens, e- 

mail, vídeos, fotos, fóruns, chats e atividades on-line. 

Assim, o professor é levado a pensar em um currículo mais conciso que aborde os 

principais conteúdos da matemática de forma resumida, selecionando os principais tópicos de 

cada assunto para que possam ser melhores aproveitados e assimilados pelo estudante. Há a 

necessidade de uma abordagem mais dinâmica, prática e menos teórica para que o aluno tenha 

subsídios para a construção do seu conhecimento. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     495  
 

 

 

3. Resultados e Discussão 

 
No que tange à atuação das áreas de apoio da saúde e assistência, profissionais como 

enfermeiros, médicos, odontólogos e nutricionistas podem contribuir de maneira significativa com 

as campanhas de Educação em Saúde, abordando temas como prevenção de contágio do novo 

coronavírus, prevenção de comorbidades associadas à forma mais grave de manifestação da 

doença e cuidados na alimentação e com a saúde bucal. 

Adicionalmente, considerando que muitos estudantes estão cumprindo atividades 

escolares nos seus domicílios, é de grande valia que se aborde questões ligadas à ergonomia e 

saúde ocular e auditiva. Tais temas mostram-se relevantes, pois é esperado que a utilização de 

notebooks, computadores, smartphones, fones de ouvido e caixas de som, sejam utilizadas de 

forma mais intensa, e muitas vezes sem cuidados adequados, no período de pandemia. 

Tais ações no campo da Promoção e Educação em Saúde estão em consonância com 

Sanaglio et al. (2019), que apontam diversas possibilidades de práticas nesse campo, tendo como 

base um conceito ampliado de saúde, que vai além da visão biomédica. Pode-se apontar, ainda, 

que, com base em Favaretto et al. (2018), há a possibilidade de estudantes de cursos da área da 

saúde envolverem-se em tais campanhas como instrutores, visando ao diálogo entre a educação 

básica e educação superior. 

É preciso, entretanto, ponderar a potencialidade de tais ações e atividades, ao considerar- 

se os desafios concernentes à posse de equipamentos tecnológicos, acesso à internet e 

condições estruturais necessárias. O Brasil é um país marcado por grande desigualdade social, o 

que faz com que não haja equidade no acesso a tais ações mediadas por Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). 

No âmbito da Educação, mais especificamente com relação ao ensino, repensar o ensino 

de Biologia, assim como os conteúdos que merecem destaque para serem apresentados em 

tempos de pandemia é fundamental para que tenha-se uma apresentação mais fidedigna possível 

da disciplina aos discentes. Assim, apresenta-se, de acordo com a matriz curricular nacional para 

o ensino Biologia na educação básica, conteúdos que são considerados pilares essenciais nos 

três anos do ensino médio e que merecem destaque em tempos da pandemia (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Seleção de conteúdos por série do ensino médio considerados essenciais para 

o ensino da biologia em tempos da pandemia 
 

1º ano do ensino médio 2º ano do ensino médio 3º ano do ensino médio 

Biologia Celular Microbiologia (com ênfase aos vírus 

e bactérias) 

Engenharia Genética 

Introdução à Bioquímica Zoologia Ecologia 

Fonte: Os autores (2020). 
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A seleção de cada tópico está relacionada à disponibilidade de informações sobre os 

mesmos na internet e em livros, bem como a diversidade de metodologias utilizadas para o ensino 

destes conteúdos, facilitando o acesso do aluno a tais informações. Considerou-se ainda como 

fator importante nesta seleção a relação dos conteúdos com o tema pandemia, situação 

vivenciado pelos discentes atualmente, considerando que a informação pode ajudá-los neste 

período. 

Desta forma, a diversidade de recursos metodológicos deve ser acolhida e, pelo menos, 

experimentada pelos docentes dentro da realidade de cada um. No presente trabalho, pode-se 

pontuar a utilização de videoaulas, questionários, experimentação, chats, fórum e atividades com 

produção de maquetes, desenhos, esquemas, mapas conceituais e podcast como as ferramentas 

cabíveis no ensino de Biologia no presente momento. 

Freire (2011) afirma que o modo de produção e disseminação de conteúdos focados na 

reprodução de oralidade, distribuídos sob demanda na forma de episódios, acessíveis via 

download direto ou assinatura de conteúdo, para utilização em tempos e locais a escolha dos 

usuários, é uma importante forma de aprendizagem. Com isso, o professor deve adequar, de 

acordo com sua disponibilidade, capacidade de produção criativa e materiais técnicos disponíveis, 

seus conteúdos em plataformas audiovisuais. 

O professor não precisa necessariamente transformar-se em uma uma “celebridade da 

internet”, o “professor youtuber”, expressão já muito disseminada em plataformas e grupos 

pessoas nesse período e que não se adéqua à realidade de todos. Ao mesmo tempo, essa 

demanda não deve ser um “fantasma” na vida do docente que, para esquivar-se desta realidade, 

cria resistência a outras metodologias já comprovadamente eficazes. 

O Quadro 2 mostra um conjunto de links para vídeos sobre os conteúdos elencados como 

prioritários no ensino de Biologia. Os mesmos são de uso livre, com informações verídicas que 

podem complementar outros recursos metodológicos sobre os assuntos, não precisando 

necessariamente que o professor da disciplina grave o seu próprio vídeo. 
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Quadro 2 - Links para vídeo aulas de acordo com cada conteúdo de Biologia considerado 
essencial 

 

CONTEÚDO LINK 

Biologia celular https://www.youtube.com/watch?v=4FsLnuELY_E 

Introdução a bioquímica https://www.youtube.com/watch?v=OdY7Uo0ObbM 

Microbiologia https://www.youtube.com/watch?v=FY1-7eIijaY 

Zoologia https://www.youtube.com/watch?v=ICvKCvHPYKc 

Engenharia genética https://www.youtube.com/watch?v=LcCbX5f_1w8 

Ecologia https://www.youtube.com/watch?v=YW0MsE11NqM 

Fonte: eladorado pelos autores, a partir de pesquisa no Youtube (youtube.com). Acesso em 10 Jun. de 2020. 

 

Além de videoaulas, onde informações importantes sobre os conteúdos são expostas 

através dos vídeos, é possível ainda a realização de experimentos simples com material reciclável 

e de cozinha com baixo custo, onde as informações e hipóteses podem ser testadas na própria 

casa do aluno. 

Aproveitando ainda as ferramentas de mídias digitais, é possível e recomendável a 

produção, utilização e disseminação de podcast sobre os temas trabalhados. Moran (2013) define 

o podcast como um programa de áudio ou também de vídeo digital, que envolve produção, 

transmissão e distribuição na internet de arquivos de áudio ou vídeo que podem ser ouvidos ou 

vistos em aparelhos móveis, como mp3, telefones ou computadores digitais. Com isso, o próprio 

professor pode produzi-lo ou mesmo orientar os alunos a produzirem e disseminarem o mesmo 

sob a orientação e cuidados do professor. 

Além destes recursos, Silva e Muniz (2008) enfatizam que incentivar o aluno a produzir 

maquetes permite uma participação maior deste no processo de aprendizagem. Na disciplina de 

Biologia, os conteúdos relacionados à Citologia e Introdução à Bioquímica podem ser mais 

facilmente entendidos a partir da produção de maquetes que evidenciam estruturas e funções dos 

diferentes tipos de células e organelas. Essa atividade pode ser realizada na casa do próprio 

estudante por meio de orientações do professor. 

Para o ensino de Matemática, o material proposto pelo professor deve ser claro e 

apresentar uma linguagem simples para que todos os envolvidos possam atingir o nível desejado 

de aprendizagem. Não existe mais o recurso físico do quadro branco e pincel em que o professor 

usa facilmente na sua aula, em contato direto com os alunos, escreve ou apaga o que pretende 

expor ou esclarecer para o aluno. Agora, o que se escreveria no quadro deverá ser produzido em 

vídeos, apostilas, slides, dentre outros recursos que o docente tenha habilidade de utilizar, em 

detrimento dos recursos utilizados tradicionalmente em sala de aula. 

http://www.youtube.com/watch?v=4FsLnuELY_E
http://www.youtube.com/watch?v=OdY7Uo0ObbM
http://www.youtube.com/watch?v=FY1-7eIijaY
http://www.youtube.com/watch?v=ICvKCvHPYKc
http://www.youtube.com/watch?v=LcCbX5f_1w8
http://www.youtube.com/watch?v=YW0MsE11NqM
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O Quadro 3 apresenta o desenvolvimento de atividades realizadas nos meses de maio e 

junho de 2020 por professores de Matemática da educação básica em duas instituições distintas 

de ensino médio da rede federal. Nesta, é apresentado os aspectos relevantes, desde o 

planejamento até a execução da atividade. 

 
Quadro 3 - Atividades desenvolvidas por professores de Matemática em instituições 

distintas de ensino médio durante o período de pandemia – Maio/Junho de 2020 

 

 
Aspecto abordado 

 
Professor 1 

 
Professor 2 

 
Atividade 

 
Projeto de Ensino 

 
Elaboração de Vídeos 

 
Conteúdos abordados 

 
Geometria 
Espacial 

 
Plana 

 
e 

 
Geometria 

 
Análise Combinatória 

 -Figuras geométricas planas; -Princípio Fundamental da Contagem; 

Tópicos selecionados 
-Cálculo de perímetro -Fatorial; 

 -Cálculo de área de figuras planas -Permutação Simples; 

 -Figuras geométricas espaciais -Permutação Circular; 

 -Cálculo de volume dos poliedros -Permutação com Repetição; 

 -Cálculo de volume dos corpos 
redondos. 

-Permutação Caótica; 

-Combinação Simples; 

  -Combinação Completa. 

 
Atividades Realizadas 

- Videoaulas; 

- Slides; 

-Atividades avaliativas; 

- Questionário; 

-Fórum e Chat. 

-Videoaulas. 

-Slides; 

-Trabalhos Dirigidos para fixação do conteúdo abordado; 

 
Meio e Metodologia utilizada 

 
A atividade foi realizada de forma 
on-line por meio do Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA) e  dividida 
em três partes. A primeira aborda a 
geometria plana e a segunda e 
terceira a geometria espacial. A 
exposição do conteúdo foi 
realizada através de slides e 
videoaulas. A interação professor- 
aluno se deu por meio do fórum e 
chat. A avaliação aconteceu 
através de uma atividade e um 
questionário, ambos disponíveis e 
respondidos pela ferramenta 
ATIVIDADES do próprio SIGAA. 

 
A ideia para elaboração das aulas surgiu como meio de 
auxílio a estudantes que irão prestar vestibular ainda 
este ano. As aulas foram produzidas com o uso de slides 
e do aplicativo OCAM. As aulas foram disponibilizadas 
no Instagram e canal do Youtube. Os alunos podem ter 
acesso as aulas no momento que acharem conveniente. 
As aulas ofertadas têm duração aproximada de 10 
minutos e exploram os conteúdos abordados por meio 
de dicas rápidas e resolução de exercícios para melhor 
absorção e compreensão. 

Fonte: Os autores (2020) 
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4. Conclusão 

 
No que concerne às atividades de saúde e assistência, a orientação/escuta qualificada 

individual pode ser realizada utilizando a mediação de tecnologias da informação, como utilização 

de chamadas, videochamadas, aplicativos de mensagens e e-mail. As atividades de caráter 

coletivo podem valer-se da utilização de salas virtuais de videoconferência, possibilitando que as 

pessoas tenham contato não apenas auditivo entre si, mas também visual. 

As campanhas voltadas ao campo da Educação em Saúde, por sua vez, podem utilizar 

redes sociais, aplicativos de mensagem e e-mail como canais de veiculação. Ademais, podem 

buscar inovar na forma da comunicação utilizando estratégias diferenciadas como podcasts e lives 

interativas. 

Quanto às disciplinas, é notório que o desempenho, a organização e a interação dos 

discentes nas aulas presenciais são maiores. Isso ocorre devido ao ambiente, materiais utilizados 

e principalmente a questões psicológicas relacionadas ao momento de tensão que vivenciamos. A 

resposta para tais atividades ofertadas aos discentes não foi amplamente satisfatória, tendo como 

principal justificativa a falta de uma internet de qualidade no ambiente em que vivem, o que não 

inviabiliza os planejamentos realizados como primeiro teste, trazendo novos desafios aos 

docentes e instituições de ensino. 

Nesta perspectiva, o professor passa a utilizar mais tempo no planejamento e organização 

de aulas e materiais, do que na própria execução. Com isso, é preciso pensar novos e 

desafiadores modelos que tornem o ensino da Matemática e da Biologia durante o período de 

pandemia da COVID-19, em algo eficiente e prático que abranja um currículo que promova uma 

formação de qualidade e eficiente para todos. 

É importante salientar ainda que a utilização de diferentes metodologias e uso de recursos 

metodológicos diversos facilita o acesso para os discentes e, consequentemente, maior alcance 

por parte dos professores, visto que quando uma determinada metodologia não é acessível para 

uma parcela de estudantes, outra pode suprir esta lacuna. Acredita-se que a parceria entre 

professor-aluno e instituição-professor-aluno, em busca de ferramentas e metodologias cabíveis e 

acessíveis, pode viabilizar e otimizar o processo de ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO 61 

O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19 E O DIREITO À EDUCAÇÃO 

EMERGENCY REMOTE TEACHING IN BASIC EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC AND THE RIGHT 
TO EDUCATION 

 

Pedro Alves Costa Neto1 
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Francisco Evanildo Simão da Silva3 

Maria Nilta Costa4 

Mônica Marcelle Costa de Brito5 

Pedro Leil de Moraes6 

Wyldevânio Vieira da Silva7 

 

RESUMO: Trata-se de artigo que tem como objetivo principal refletir sobre a utilização 
emergencial do ensino remoto na educação básica durante a pandemia da COVID-19 sob a ótica 
do direito à educação, no que se refere à garantia do direito aos alunos à igualdade de condições 
para o acesso e a permanência na escola. Buscou-se analisar a legislação educacional vigente e 
os dados dos estudos do CETIC (2018) e do INEP (2017) quanto às necessidades dos docentes 
de formação para o trabalho com tecnologias educacionais e dos discentes no que pertine ao 
acesso a equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC). Para tanto, realizou-se 
uma pesquisa de cunho eminentemente bibliográfico. Conclui-se que o ensino remoto amplia 
ainda mais as desigualdades educacionais, considerando que nem todos os alunos possuem 
acesso às TIC, devendo ser utilizado apenas de forma complementar ao ensino presencial. 
Palavras-chave: Pandemia da COVID-19. Ensino Remoto. Direito à Educação. Acesso e 
Permanência. Igualdade. 

 
ABSTRACT: This is an article whose main objective is to reflect on the emergency use of remote 
education in basic education during the COVID-19 pandemic from the perspective of the right to 
education, with regard to guaranteeing students equal conditions for access and permanence in 
school. We sought to analyze the current educational legislation and data from the studies of 
CETIC (2018) and INEP (2017), regarding the needs of training teachers to work with educational 
technologies and students regarding access to information and communication technology 
equipments (ICT). For this, an eminently bibliographic research was carried out. It is concluded that 
remote education further widens educational inequalities, considering that not all students have 
access to ICT, and should be used only in a complementary way to classroom teaching. 

Keywords: COVID-19 pandemic. Remote Teaching. Right to education. Access and Permanence. 
Equality. 

 
1. INTRODUÇÃO 

O novo coronavírus (SARS-Cov-2) trouxe, além de medo e pânico em razão da sua 

letalidade, um grande desafio para a educação básica nacional. Como política sanitária de 
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enfrentamento à COVID-19, o isolamento social foi adotado em inúmeros países do mundo, na 

tentativa de frear a contaminação entre as pessoas. 

Na Educação, tais medidas representaram o fechamento de escolas públicas e 

particulares e, consequentemente, a interrupção do ano letivo e das aulas presenciais. Segundo 

dados da UNESCO (2020) e UNICEF (2020), 91% dos alunos em todo o mundo e mais de 95% 

dos discentes da América Latina estão fora da escola por causa do vírus. 

No Brasil, assim como em todo o mundo, o Ministério da Educação determinou a 

interrupção do ano letivo e, quando possível, foi sugerida a substituição das aulas e outras 

atividades pedagógicas para o formato de ensino remoto emergencial. 

A partir daí muitos desafios têm sido enfrentados pelos professores que tiveram, de forma 

abrupta, que se adaptar a este novo modelo de ensino, assim como os alunos que, em sua 

maioria, não têm acesso a um computador e à internet de banda larga. 

Neste cenário apocalíptico sem precedentes em que o mundo se encontra, não há uma 

revisão de literatura que possa apontar, com rigor científico, qual a melhor medida a ser adotada. 

O pano de fundo da presente pesquisa é o momento de excepcionalidade em que 

vivemos e o objeto central deste estudo consiste na reflexão do atual cenário de desafios e 

possibilidades na utilização do ensino remoto na educação básica sob a ótica do direito à 

educação, no tocante à garantia do direito à igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola pelos alunos. 

Para atingir a finalidade proposta, foi utilizada como recurso metodológico a pesquisa 

bibliográfica, realizada através da leitura de livros e artigos científicos de que tratam o assunto e 

das leis brasileiras que regem o tema. 

 
2. LEGISLAÇÃO E POLÍTICA EDUCACIONAL 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, um novo paradigma surgiu com a 

instituição de valores democráticos, consagrando como um de seus princípios basilares a 

dignidade da pessoa humana (art. 1.º, inc. III), notadamente marcada pela valorização dos direitos 

das crianças e adolescentes. 

Sob este enfoque, a Carta Magna orienta que para se garantir dignidade e eficácia aos 

direitos fundamentais de crianças e adolescentes é mister se observar o que dispõe o art. 227 da 

CF, o qual diz ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

A Constituição Federal de 1988 confiou à Educação a tarefa de formar e dar dignidade às 

pessoas, preparando-as para exercer a sua cidadania, inserindo-as no mercado de trabalho, 

senão vejamos: 
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 
(BRASIL, 1998). 

 
Como vimos, sob a égide da Constituição Federal de 1998, notadamente em seu art. 205, 

houve uma mudança de paradigma entre uma educação hegemônica, caracterizada por ser 

elitista, para uma escola cujo acesso é para todos, sob viés democrático. 

A democratização do ensino está bem explicitada nas políticas nacionais, a partir  de 

1992, com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei n.º 8.069/90, e, em 

1999, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei n.º 

9.394/96. 

A Constituição Federal vigente é explícita ao prever em seu art. 206, inc. I que o ensino 

será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e a permanência 

na escola. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90) vem reforçar essa previsão 

constitucional ao prever: 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (BRASIL, 1990). 

 
Neste diapasão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96) 

também preleciona: 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (BRASIL, 1996). 

 
Tem-se, portanto, que todos, sem qualquer exceção, têm direito de ingressar e ter livre 

acesso à escola e nela permanecer, como exercício do direito fundamental à educação, previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurado pela Constituição Federal e pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 
3. O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E AS CONDIÇÕES HETEROGÊNEAS DE ACESSO 

AOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA PROFESSORES E ALUNOS 

 
Segundo a Lei n.º 9.394/95 em seu art. 80, a Educação à Distância é uma modalidade de 

ensino que tem como fundamento a utilização de recursos tecnológicos à distância de forma 

assíncrona, ou seja, não há uma comunicação em tempo real entre os participantes do processo 

(BRASIL, 1996). Difere, portanto, do ensino remoto que se utiliza de plataformas digitais para 

adaptação da mediação didática e pedagógica de forma síncrona, ou seja, em tempo real. 

Durante a pandemia da COVID-19, vê-se a utilização em massa do ensino remoto 

emergencial, onde professores, subitamente, tornaram-se youtubers e tentam, com esforço 

hercúleo, simular o mais próximo possível o ambiente de sala de aula. 
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Segundo estudos do CETIC (2018) e INEP (2017), de acordo com o Quadro 1 (abaixo), 

embora a maioria dos professores tenha buscado recentemente aprimorar seus conhecimentos 

sobre o uso de tecnologias educacionais (76%), apenas 42% deles disseram ter cursado alguma 

disciplina sobre o uso de tecnologias durante a graduação e somente 22% participaram de cursos 

de formação continuada na área. Percebe-se que tais conhecimentos não foram suficientes para 

que o conhecimento teórico pudesse ser implementado na prática, uma vez que se evidencia que 

67% dos docentes entrevistados declararam ter necessidade de um maior aperfeiçoamento sobre 

o uso de tecnologias em sala de aula. 

Quadro 1. Professores e Tecnologia no cenário brasileiro 

 
Fonte: CETIC (2018a) e INEP (2017) 

 
É mister, portanto, que o Poder Público defina estratégias para levar uma formação 

continuada mais profícua e voltada para a prática pedagógica dos docentes no tocante ao uso de 

recursos tecnológicos para a aplicação em sala de aula. 

Além da necessidade de capacitação técnica, o cenário pandêmico atual tem revelado 

outras dificuldades para os docentes, como os impactos na saúde mental, a falta de engajamento 

e motivação nas atividades à distância e as dificuldades em realizar gestão do tempo e 

autocontrole para as atividades em seus respectivos domicílios (ZHOU et al, 2020). 

Quanto aos alunos, vislumbra-se um cenário ainda mais desalentador em relação ao 

acesso aos meios tecnológicos notadamente quando observamos o contexto das classes D e E, 

conforme se observa do Quadro 2. 

 
Quadro 2. Acesso a equipamentos tecnológicos no cenário brasileiro 

 

Acesso a equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

 
Acesso à internet 

 
 

 
67% dos domicílios possuem 

acesso à internet: 

- Classe A: 99% 

 
- Classe B: 94% 

 
- Classe C: 76% 

 
- Classes D/E: 40% 

 
Dispositivos mais 

utilizados para acessar a 

internet 

 
 

93% dos domicílios brasileiros 

acessam pelo celular 

- Classe A: 100% 

 
- Classes D/E: 84% 

 
 

TV nos domicílios 

brasileiros 

 
 

Mais de 70 milhões de domicílios 

possuem TV (96% do total no 

Brasil) 

- Classe A: 100% 

 
- Classe B: 99% 

 
- Classe C: 97% 

 
Necessidades dos professores para a formação 
para o trabalho com tecnologias educacionais 

 
- 76% - buscaram recentemente formas para desenvolver ou aprimorar seus conhecimentos 
- 42% - cursaram alguma disciplina sobre o uso de tecnologias durante a graduação 
- 22% - participaram de algum curso de formação continuada sobre o tema 

- 67% - alegaram ter necessidade de aperfeiçoamento profissional para o uso pedagógico 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     505  
 

 
 
 

 

Principais motivos 

acesso: 

 
 
da 

 
 

falta 

 
 

de 

42% dos domicílios brasileiros 

acessam pelo computador 

- Classe C: 47% 

- Classes D/E: 92% 

27% alto custo 
   

- Classes D/E: 9% 
 

18% não sabe utilizar 
     

Fonte: CETIC (2018b) 

 

 

Consoante os dados acima, vislumbra-se que o acesso à internet infelizmente reflete a 

desigualdade social. As classes sociais mais vulneráveis encontram-se isoladas nesta pandemia. 

Para muitos lares do nosso país ter acesso à internet é um luxo que muitas famílias não podem 

pagar. A maioria dos nossos alunos da rede pública faz parte das classes D e E, evidenciando-se 

que o ensino remoto emergencial não deve chegar até eles, devendo, portanto, o Poder Público 

considerar a implementação de auxílio financeiro aos estudantes hipossuficientes para suprir esta 

carência de ordem estrutural. 

Também há de se considerar que, aos que possuem internet em seus domicílios, apenas 

uma pequena minoria tem acesso pelo computador e a maioria a utiliza pelo celular, sendo 

necessário que as estratégias pedagógicas sejam pensadas para o uso de plataformas que 

privilegiem atividades considerando a utilização em dispositivos móveis. 

Doutra banda, percebe-se que o alcance da televisão nos domicílios brasileiros representa 

um universo maior de destaque, contudo não se vislumbra no cenário nacional/regional iniciativas 

que explorem a utilização deste meio de comunicação para o desenvolvimento da educação 

durante esta pandemia, poderia, portanto, os sistemas de ensino pensarem na possibilidade de se 

utilizar deste recurso como principal plataforma para o ensino remoto emergencial. 

 
4. O DIREITO À IGUALDADE DE CONDIÇÕES PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA NA 

ESCOLA E O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

 
No contexto da pandemia do novo coronavírus, vislumbra-se um cenário heterogêneo de 

inúmeras dificuldades e desafios para professores e alunos, o que impossibilita a garantia de 

forma igualitária de acesso e permanência de alunos na escola. 

O direito à educação é entendido como um direito público subjetivo, cabendo ao Estado 

garantir o seu acesso com qualidade e propiciar a sua permanência com a adoção de políticas de 

inclusão digital. 

Conforme a seção anterior, vê-se uma disparidade tremenda no acesso à internet e aos 

equipamentos tecnológicos de acordo com as classes sociais dos sujeitos aprendizes, o que 

inviabiliza o ensino remoto emergencial em escala universal. 

Cabe, portanto, ao Poder Público, inicialmente, adotar uma série de ações afirmativas 

que, de forma intencional, busquem reduzir, ao máximo, o risco de ampliar ainda mais as 
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desigualdades educacionais. Garantir, de forma emergencial, o acesso às famílias carentes aos 

recursos tecnológicos e adotar medidas de ensino à distância que não utilizem tecnologia, como o 

envio de atividades impressas e orientações às famílias, podem ser uma possibilidade viável a se 

considerar. 

É fato que, em tempos normais, as dificuldades de aprendizagem já são uma realidade na 

educação nacional, reflexo do baixíssimo investimento em educação pública, o que implica no fato 

de que os professores sejam mal remunerados e possuírem cargas excessivas de trabalho, além 

de as escolas serem mal equipadas (PINTO, 2014). Além disso, a qualidade da educação não só 

diz respeito à valorização dos docentes, portanto, é preciso aferir também os fatores 

socioeconômicos. 

De acordo com SILVEIRA (2020), no nosso país vivem 31,1 milhões de brasileiros (16% 

da população) sem nenhum acesso à água potável; 74,2 milhões (37% da população) vivem em 

locais sem nenhuma infraestrutura de esgoto; outros 5,8 milhões de brasileiros não têm banheiro 

em casa; 11,6 milhões (5,6% da população) vivem em domicílios com mais de 3 pessoas 

convivendo em um mesmo dormitório e 3,5 milhões de pessoas vivem com até R$ 145 por mês. 

Não considerar estas estatísticas para se falar em acesso e permanência na escola é totalmente 

desumano. 

Com qual nível de motivação um aluno terá para estudar vivendo em cenários como 

estes? Convivendo com a miséria desta forma, teria ele condições de estudar e permanecer 

focado e sonhando em transformar a sua realidade e de sua família? 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste artigo, longe de elaborar um tratado epistemológico sobre o ensino 

remoto emergencial no cenário da pandemia, trouxe uma reflexão acerca dos desafios trazidos 

para a educação em razão da pandemia do coronavírus. 

Através desta pandemia, pode-se observar que, diante de todas as dificuldades 

apresentadas, os professores vêm contornando suas próprias limitações pessoais de 

conhecimento técnico sobre o uso de equipamentos tecnológicos, com o afã de contribuir para 

que o movimento pela educação não pare em meio ao isolamento necessário imposto pela 

pandemia do novo coronavírus. 

É inarredável que o Poder Público adote uma postura de valorização do trabalho docente 

e inaugure uma nova política de qualificação profissional para que sejam disponibilizadas uma 

série de cursos de capacitação voltados para os profissionais da educação, principalmente no que 

se refere ao ensino mais profícuo com o uso de novas tecnologias em sala de aula. 

O tempo atual também descortinou uma realidade que já se conhecia, porém poucos 

davam a devida importância: a grande exclusão digital dos nossos alunos. É imperioso e urgente o 

desenvolvimento de uma política educacional abrangente e universal, sem improvisos, voltada 

para a inclusão dos nossos jovens no mundo digital. 
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É preciso investir em infraestrutura com salas de aula interativas, laboratórios de 

informática e escolas equipados com internet de banda larga, propiciando um ambiente favorável 

à pesquisa e extensão. 

Educar, segundo (YOUNG, 2011), é levar aos alunos conhecimentos dos quais talvez eles 

nunca teriam tido a oportunidade de conhecer sem a escola. Educar é, portanto, ampliar o 

potencial dos nossos jovens para o conhecimento do mundo, mas precisa sobretudo de interação 

social, afeto e humanização, o que só é possível, de fato, no ambiente escolar e de forma 

presencial. 

É por esse motivo que a educação básica tem de ser presencial. O ensino remoto 

emergencial é justificável em razão de uma pandemia ou outra situação de força maior, mas 

nunca deve ser acolhido como regra, pois as escolas ensinam muito mais que conteúdos, 

ensinam cultura, modos de vida e desenvolvem o indivíduo como parte importante do mundo, 

como protagonistas da sociedade. 

É perfeitamente possível integrar o ensino remoto na educação básica como atividades 

complementares nos finais de semana e atividades extracurriculares, por exemplo. 

O grande desafio da educação é garantir, em condições de igualdade, o acesso e a 

permanência dos alunos na escola, é necessário desenvolver uma gama de esforços da 

sociedade e um investimento muito maior do Estado para que este direito constitucional seja 

garantido a todos, indistintamente, porém se vislumbra que, no atual cenário, o ensino remoto 

representa um abismo muito maior que o da educação presencial, desta forma, antes de se 

pensar na possibilidade de se adotar essa forma de ensino na educação básica, é mister garantir 

inicialmente a igualdade de acesso e permanência dos discentes na escola na forma presencial, 

para depois se refletir uma educação à distância para este nível de ensino. 
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CAPÍTULO 62 

O IMPACTO DA COVID-19 NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CONTAGEM – MINAS GERAIS 

 

Andrelize Schabo Ferreira de Assis1 

Paula Cristian de Oliveira da Silva2 

 

RESUMO: A pandemia do novo coronavírus alterou drasticamente a relação entre professores e 
alunos. De repente, as aulas presenciais foram interrompidas e forçadamente instaura-se uma 
nova forma de relação educacional. Sabe-se que o país é marcado por profundas desigualdades 
sociais e nem todos os alunos têm acesso ao conhecimento na modalidade de ensino a distância, 
o que aumenta ainda mais as barreiras e abismos existentes na sociedade brasileira. Viver esse 
momento histórico enquanto profissionais da educação exige comprometimento, dedicação e 
reflexão sobre nossas práticas. Por esse motivo, nosso objetivo é mobilizar, por meio das nossas 
experiências e da pesquisa bibliográfica realizada, reflexões que contribuam para o debate sobre 
as consequências da pandemia na educação pública brasileira. Concluímos que, apesar da 
necessidade de incorporar novas tecnologias no ambiente escolar, a natureza humana da escola 
deve preponderar. 
Palavras-chave: Coronavírus. Educação. Covid-19. 

 
ABSTRACT: The new coronavirus pandemic has dramatically altered the relationship between 
teachers and students. Suddenly, face-to-face classes were interrupted and a new form of 
educational relationship was forcibly established. It is known that the country is marked by 
profound social inequalities and not all students have access to knowledge in the form of distance 
learning, which further increases the barriers and gaps in Brazilian society. Living this historic 
moment as education professionals requires commitment, dedication and reflection on our 
practices. For this reason, our objective is to mobilize, through our experiences and the 
bibliographic research carried out, reflections that contribute to the debate on the consequences of 
the pandemic in Brazilian public education. We conclude that, despite the need to incorporate new 
technologies into the school environment, the human nature of the school must prevail. 
Keywords: Coronavirus. Education. COVID-19. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A pandemia do novo coronavírus inaugura uma nova realidade. Professores, estudantes e 

demais envolvidos no contexto escolar precisaram rápida e drasticamente se reinventar ao 

vivenciar esse momento histórico. Quais as consequências desse momento em que ocorrem 

mudanças que envolvem todo o contexto escolar, desde as formas de gestão, o uso das 

tecnologias digitais e até mesmo a didática? A educação precisou se reinventar e a escola está 

sendo repensada novamente. A aquisição didática das tecnologias foi acelerada pela convocação 

que a pandemia impôs. 

Professores se mobilizando e fazendo suas primeiras lives, aulas on-line etc. Do outro 

lado, alunos precisando se adaptar rapidamente a essa nova metodologia. Em suma, é um grande 

impacto na educação que redimensiona a vida escolar e social dos brasileiros. No momento em 

que as aulas voltarem, possivelmente deverá ser incorporado um protocolo de cuidado com a 

saúde coletiva em todos os locais e a escola estará encarregada de um importante papel nesse 

sentido. 
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2 Especialista em Gramática Normativa (UFMG) 
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Por isso, é preciso compreender essa necessidade de reestruturar a escola, apropriando- 

nos, enquanto profissionais da educação, de novas tecnologias e instrumentos, mas sem retirar o 

fator humano da relação entre as partes. O professor foi convocado a definitivamente perder o 

medo das tecnologias digitais, porém, ele não é uma máquina. Até mesmo antes da pandemia, já 

observa-se no Brasil um grande movimento no sentido de transformar as relações da escola em 

algo utilitarista, o que de fato é preocupante. Sabe-se que a garantia da natureza das relações 

pedagógicas é política e jurídica, pois o estado deve ser o regulador. Nesse sentido, o futuro é 

incerto, mas a mudança é certa. 

De repente, a pandemia do novo coronavírus muda completamente a realidade 

educacional do Brasil, fazendo com que o ensino e os profissionais da educação precisem 

acelerar para acompanhar essas mudanças em meio ao caos social. Nesse sentido, devido à 

urgente necessidade de discutir essa nova realidade na educação brasileira, esse artigo 

compartilhará um pouco sobre a experiência da docência em Língua Portuguesa e Redação, em 

Contagem, município brasileiro do estado de Minas Gerais que pertence à Região Metropolitana 

de Belo Horizonte. É o terceiro município mais populoso do estado, com cerca de 700 mil 

habitantes. 

Em Belo Horizonte, o primeiro caso da covid-19 confirmado foi notificado no dia 16 de 

março de 2020. Rapidamente, a doença alastrou-se e atingiu também o município de Contagem. 

Para se ter uma ideia da gravidade dessa doença, de acordo com o Informe Epidemiológico 

disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, até o dia 22 de junho de 

2020, havia 14.621 casos de covid-19 notificados, 687 casos confirmados, 36 óbitos confirmados 

e cinco óbitos em investigação no município. O Decreto nº 1.583, da Prefeitura de Contagem, 

determinou que a partir do dia 22 de abril de 2020, o uso de máscara ou cobertura sobre nariz e 

boca são obrigatórios sempre ao sair de casa. 

A partir disso, iniciaram as discussões sobre a questão do isolamento social, o que 

impediria as aulas presenciais. O tema gerou muita polêmica que envolvia desde a saúde da 

população até questões políticas. No dia 17 de março a prefeitura de Contagem optou por parar 

totalmente as atividades da escola por 15 dias, o que foi prorrogado algumas vezes. Apenas no 

final de abril os professores retornaram a atividade de forma remota, o que está em vigência até o 

momento de envio desse artigo (dia 22 de junho). 

Houve uma resistência, porque a maioria dos professores não se sentiam preparados 

para lecionar a distância, pois não são aulas que contam com a estrutura da Educação a 

Distância, mas sim aulas remotas com estrutura improvisada para cobrir esse período em que os 

estudantes estão em distanciamento social. Além disso, nessa escola municipal de Contagem há 

muitos estudantes que não possuem acesso à Internet e que podem ser prejudicados por aulas 

nessa modalidade. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Entendemos que a experiência relatada pode contribuir com outros profissionais que 

estão se desdobrando e reinventando nesse sensível momento. Por isso, além da pesquisa 

bibliográfica, foi mobilizado um breve relato de experiência de uma das autoras, com vistas a 

contribuir para a área educacional e seus processos de mudança. Sabemos que “nem todas as 

experiências mostram resultados positivos, mas, mesmo quando revelam dificuldades, os relatos 

são importantes para alertar outros trabalhadores e indicar novos caminhos”  (UFJF, 2020, p. 1). A 

respeito dessa pluralidade, mobilizo a reflexão de Jacques Derrida, em entrevista concedida à 

Chérif Mustapha, que afirma que: 

Os desafios nunca foram tão graves quanto no mundo de hoje; são desafios novos, 
que pedem uma nova reflexão sobre o que pode querer dizer e ser universal. [...] O 
risco de agravamento das desigualdades e da desumanização é um dos traços de 
nossa época. (MUSTAPHA, 2013, p. 87-88). 

 

Percebe-se que está havendo uma mudança profunda na sociedade, não somente essa 

imediata, mas possivelmente a própria organização da sociedade modifique-se, instaurando um 

“novo normal”. Ainda não é possível afirmar com clareza como será essa nova realidade, pois as 

transformações ainda estão ocorrendo, mas a escola e os profissionais que nela atuam têm 

sentido essa mudança desde o início da pandemia. 

Nesse período, a experiência tem mostrado que a escola é muito além do que a ação do 

professor, ou a “transmissão de conhecimentos” pregada pela educação mecânica e bancária. 

Escola é aconchego, troca de conhecimento, lugar de interação e que, de certa forma, “ensina” os 

adolescentes a conviverem em sociedade. 

Numa crítica similar, Paulo Freire já tinha se referido a este modelo de educação como 
uma ‘educação bancária’ com incidência de ação no educador, definida como um ato 
mecânico de ‘transferir pacotes de conhecimento ao educando’ [...] enquanto ao 
educando apenas ‘cabe docilmente receber agradecido o pacote e memorizá-lo’ 
(NUNES, 2019, p. 21). 

 

Os estudantes relatam que sentem falta do contato, da convivência, dos conselhos e até 

mesmo dos “sermões de professor” que objetivam apenas incentivar a busca por um futuro 

melhor. O fator humano é importante e a pandemia e o distanciamento/isolamento social veio para 

escancarar isso diante dos nossos olhos. Olhos, hoje diante de telas. 

Além disso, ocorre também a ressignificação da escola e também do espaço da família. 

Até a pandemia, por exemplo, o espaço domiciliar geralmente era mais voltado ao descanso do 

que ao lazer e estudo coletivo. Nota-se nas redes sociais depoimentos de pais exaustos, que há 

muitos anos não sentavam para acompanhar os filhos, mas hoje estão com a função de tutoria 

juntamente com o professor - especialmente no caso de crianças mais novas. 

Há de fato uma releitura da família e da relação com os idosos, mudanças culturais no 

lazer, nos padrões de higiene, na entrega de alimentos e, obviamente, na escola também. Foco 

desse artigo, entendemos que está ocorrendo uma profunda modificação na escola e precisamos 

fazer uma análise filosófica, ética e pedagógica sobre isso, sobre nossas práticas e sobre as 

profundas desigualdades da sociedade brasileira. 
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O Ensino a Distância é algo sério e que envolve muitas ferramentas específicas de 

ensino, exige um planejamento e cronograma didático diferenciado e atinge apenas um 

determinado público. Hoje o mundo é tristemente estigmatizado entre prédios elitizados e favelas 

miseráveis, mas percebeu-se que é preciso pensar no coletivo, na saúde, na educação e no bem- 

estar de todos. O vírus é democrático e não escolhe classe social, universo econômico ou 

natureza acadêmica. Abaixo, mobilizaremos um relato sobre a experiência de uma das autoras, 

professora de Língua Portuguesa e Redação no município de Contagem. 

Segundo ela, a escola não possui nenhum estudo sobre a composição socioeconômica 

desses estudantes, porém percebe-se que nem todos possuem acesso à internet e por isso não 

conseguem acompanhar os estudos. O agravante da situação é que devido à pandemia, 

estudantes que dependem da renda de responsáveis autonômos muitas vezes chegam a passar 

necessidade de itens básicos (alimentação, higiene). Nesse sentido, lembramo-nos da Pirâmide 

de Maslow, um estudante que não tem suas necessidades básicas atendidas, obviamente não 

terá um bom desempenho escolar mesmo que consiga de alguma forma acesso às aulas. É um 

momento que exige muita compreensão dos professores. 

Foi realizada uma pesquisa pela professora com as sete turmas de sétimos anos que ela 

leciona. Com base nisso, constatou-se que 45% dos estudantes possuem acesso à barda larga; 

35% acesso a pacotes de dados no celular (3G, 4G) e 17,5% acesso à Internet via satélite. O 

restante dividiu-se entre os que têm acesso à Internet via rádio ou não possuem acesso à Internet 

em casa. 

Questionada sobre como está sendo a sua experiência com o ensino a distância, ela 

afirma que a experiência não está sendo nada fácil, afinal “fomos jogados de paraquedas em um 

mundo que não conhecemos e não temos estruturas para a educação a distância. A começar por 

uma plataforma, que temos que usar aquele que melhor nos adequamos, ou as plataformas que 

são oferecidas gratuitamente. A escola não possui um sistema AVA [Ambiente Virtual de 

Aprendizagem] para aperfeiçoar nosso trabalho”. 

Nesse sentido, percebe-se que a realidade da educação pública é muito diferente da 

particular. Nessa escola pública municipal, não foi disponibilizado um sistema para que os 

professores lecionassem, obrigando-os a depender da sua própria Internet e de plataformas 

gratuitas para poder lecionar. Alguns alunos conseguem acompanhar as aulas, mas no momento 

não é possível quantificar, pois não há uma pesquisa realizada. Isso também deixa os 

profissionais inseguros, sem saber se o retorno de tanto esforço está sendo positivo. 

A professora afirma que alguns alunos até possuem Internet, mas não possuem um bom 

celular. Há casos de quem se recusa a participar dessas aulas e casos em que o pacote de dados 

não suporta a plataforma de vídeos. Sobre quais adaptações os professores tiveram que realizar 

para tentar acompanhar os estudantes que não possuem acesso à Internet, a professora afirma 

que “não encontramos solução e quando falamos da parte sociológica em nem todos os alunos 

terem acesso, foi nos passado que entendem nossas angústias, mas que não poderíamos 

resolver os problemas do mundo... O que eu tenho feito é disponibilizar conteúdo no WhatsApp 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     513  
 

 

 

(fora do Classroom), feito publicações em Instagram, lives, enfim, tentando não prejudicá-los mais 

do que já estão sendo”. 

Esse trecho nos remete ao grande problema da educação brasileira: descaso. Sabemos 

que a responsabilidade não é diretamente dos gestores da escola, pois eles também estão de 

mãos atadas. Na realidade, essa realidade é fruto de anos de descaso e precarização do ensino 

público no Brasil. A problemática passa por vários fatores, como vimos, nem todos os estudantes 

possuem condições de acompanhar as aulas e os professores não possuem um sistema 

específico de AVA. Porém, além disso, passa-se por outra questão: a formação dos professores. 

Nesse sentido, a professora afirma que a escola tem feito de tudo para auxiliar. Procuram 

materiais, acompanham os professores com mais dificuldades e “estão como nós, professores, 

aprendendo a trabalhar nesse novo cenário, se reinventando. Mas, por conta da prefeitura, 

nenhum incentivo.” 

Questionada sobre o que poderia ser feito nesse momento ela afirma que “Na verdade, eu 

não tenho uma reposta pronta para te dar, pois não estávamos preparados para esse momento. 

Talvez, a partir de agora pensar em uma política pública para realmente colocar o EAD nas 

escolas. Que cada escola tenha o seu sistema AVA. Pensar na capacitação do professor, e como 

é uma escola pública, ver como podemos resolver as aulas para quem não tem acesso à internet, 

computador, celular para manter a isonomia.” 

Nesse sentido, esse relato mostra que a escola deve ser prioridade das políticas públicas. 

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” 

(FREIRE, 2000, p. 67). Por isso, agora nos resta pensar em como vamos minimizar os impactos 

na vida escolar desses adolescentes, e como eles irão receber as informações desse novo mundo 

na escola. Quais serão as tendências pedagógicas? Qual o futuro da educação? Que mundo 

teremos pós-pandemia? As perguntas são muitas, as respostas são poucas ainda, infelizmente. 

O que observamos com essa pesquisa é que os professores têm feito o seu melhor para 

se reinventar e ajudar os seus alunos. A professora conclui “Estamos mais uma vez, aprendendo 

para ensinar, só que com novas motivações. Espero que dê certo e que tudo isso passe logo com 

poucos prejuízos aos nossos alunos”. 

 
CONCLUSÕES 

 

Atualmente, o Brasil está vivenciando um processo acelerado de incorporação de novas 

tecnologias no ambiente escolar. No entanto, não se pode deixar de lado a importância da 

natureza humana da escola. O futuro dependerá do caminho que está sendo traçado nesse 

momento. Não se deve agir, nas palavras de Hobbes, como o lobo do próprio homem. 

O seres humanos são construídos e moldados por meio do aprendizado e da educação, 

nesse sentido, é preciso elevar e intensificar esse debate com vistas a repensar e reaprender as 

relações humanas, pois a pandemia veio para escancarar a fragilidade do ser humano enquanto 

indivíduo, bem como sua força enquanto coletividade. 
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Há uma mobilização de professores e de toda a instituição escolar para que as marcas 

deixadas por esse momento não sejam tão profundas, porém, o que se nota é que todas as 

mazelas e feridas da educação estão à mostra mais do que nunca. As dificuldades enfrentadas 

pela educação no Brasil são de antes da pandemia, mas obviamente essa situação agravou tudo 

ainda mais. 

Enquanto profissionais da educação, termino esse texto convocando a todos a lutar pela 

educação e principalmente contra a desigualdade social existente no país. É tempo de olhar para 

si, mas também olhar para o outro. Não é justo sair da pandemia com uma visão egoísta, 

acreditando que todos os estudantes tiveram acesso às tecnologias e conseguiram acompanhar 

as aulas virtuais. A realidade é que é preciso debater coletivamente sobre as desigualdades 

sociais e encarar a preocupação e o cuidado de uns com os outros como algo vital. A pandemia 

nos mostrou isso: estamos interligados. 
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CAPÍTULO 63 

O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O 

ENSINO REMOTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 
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RESUMO: Este estudo consiste numa pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo, que objetiva 

apresentar o uso das tecnologias digitais da informação e da comunicação no ensino remoto, 

como ferramentas bastante utilizadas por muitas instituições de ensino durante o período de 

isolamento social, em virtude da pandemia do Covid-19, para que as aulas não sofressem solução 

de continuidade, assim como discorrer sobre a inovação nos métodos ativos de ensino 

aprendizagem. Através deste estudo, constata-se que as TDICs aliadas às metodologias ativas 

têm se apresentado como uma alternativa eficaz no sentido de que os sistemas de ensino deem 

continuidade às suas práticas de ensino-aprendizagem durante esse período. 

Palavras-chave: Tecnologias da informação. Ensino remoto. Aprendizagem. 

ABSTRACT : This study consists of a qualitative bibliographic research, which aims to present the 

use of digital information and communication technologies in remote education, as tools widely 

used by many educational institutions during the period of social isolation, due to the Covid 

pandemic. -19, so that classes do not suffer a continuity solution, as well as to discuss innovation 

in active teaching-learning methods. Through this study, it appears that DICTs combined with 

active methodologies have been presented as an effective alternative in the sense that teaching 

systems continue their teaching-learning practices during this period. 

Keywords: Information Technologies. Remote teaching. Learning. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O ano de 2020 iniciou com mudanças bruscas no modo de vida das pessoas em virtude 

da pandemia causada pela Covid-19. A Tecnologia Digital da Informação e Comunicação (TDICs), 

que já fazia parte da vida delas, tornou-se mais presente ainda, não somente no aspecto de 

relacionamento, mas para trabalho e estudos, mitigando assim, o distanciamento entre as pessoas 

e as mudanças no seu modo de vida. 

Em razão do avanço da pandemia da Covid-19, os espaços educacionais tiveram que se 

adequar ao novo modo de trabalho para que a rotina educacional não fosse tão afetada, pois, 

segundo a Unesco (2020), a interrupção do ensino presencial afetou cerca de 1,57 bilhão de 

estudantes em 191 países. 

Devido a essas mudanças ocorridas em um curto período de tempo nos espaços 

educacionais, aborda-se neste estudo o uso das TDICs para o ensino remoto durante a Pandemia 

da COVID-19, em especial, será discorrido sobre algumas ferramentas de aplicativos gratuitos, 

sendo elas: Zoom Clound Meetings, Google Classroom, Microsoft Teams. 
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Este trabalho objetiva apresentar as ferramentas de mediação tecnológica citadas acima 

como recursos utilizados pelos espaços educacionais, de modo que não houvesse a interrupção 

do ano letivo do sistema educacional brasileiro. De modo específico, com esta pesquisa pretende- 

se analisar o uso das TDICs no ensino remoto, usando as ferramentas online disponíveis de forma 

gratuita, assim como discorrer sobre a inovação nos métodos ativos de ensino aprendizagem, sem 

descartar as dificuldades no uso dessas ferramentas. 

Para a realização da referida pesquisa optou-se por um estudo baseado em revisões 

literárias, de autores que abordam sobre o tema, tais como Ferreira (2020), Barbosa (2020), Bailey 

e Hubbard (2018) e Costa e Costa (2020) o que caracteriza este trabalho como um estudo de 

cunho bibliográfico, com abordagem qualitativa. 

 
2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
Sobre a importância do uso das tecnologias no processo de ensino aprendizagem, 

Barbosa (2020, cap. 01) afirma: 

[...] a tecnologia amplia o intercâmbio e a transformação do conhecimento, tornando- 
se, inclusive, uma característica da sociedade contemporânea. Consequentemente, ela 
também transforma o perfil do cidadão e do atual estudante: hoje, os recursos 
tecnológicos minimizam as distâncias físicas e aproximam a prendizes de diferentes 
nacionalidades, que acessam e trocam informações e conhecimentos de forma rápida, 
a todo tempo. 

 
Antes desse novo cenário, a referida autora anuiu que os “educandos da atualidade não 

são mais as pessoas às quais o nosso sistema educacional foi projetado para ensinar” 

(BARBOSA, 2020, cap. 01). Essa afirmação ocorre devido os educandos da atualidade já estarem 

conectados desde seus primeiros passos, diferente de muitos docentes em sala de aula, porém, o 

advento da pandemia trouxe para o âmbito educativo novas mudanças. 

 
2.1 O uso das TDICs e as mudanças causadas pela COVID-19 

 

Os espaços educacionais, em sua maioria, estão adequados apenas para o ensino 

presencial, salvo alguns cursos que são ofertados na modalidade EAD, com alguns encontros 

presenciais, no entanto, diante da pandemia, até mesmo esses poucos encontros presenciais 

foram devidamente suspensos. 

Para superar essa nova realidade, os estudantes, independente de escolaridade, 

passaram a estudar online e pais/responsáveis assumiram a função de tutor educacional. Os 

professores, atuam como facilitadores; e os alunos, assumem o protagonismo nas aulas, esse é o 

modo de ensino que sempre deveria ter ocorrido no processo de construção do conhecimento, ou 

seja, o aluno como sendo o ator principal do seu aprendizado. 

Apesar de não haver uma mudança na legislação educacional, a única maneira 

encontrada para atender as necessidades do momento, para que o processo de ensino fosse 

continuado, foi o uso de plataformas de vídeos já existentes. Por essa razão, o Ministério da 

Educação (MEC) criou a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, que “dispõe sobre a 
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substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de 

pandemia do Novo Coronavírus Covid-19” (BRASIL, 2020), assegurando, assim, o ensino remoto. 

Essa portaria determina que não há prazo definido para que esse método de ensino seja 

suspendido, ela deixa claro que é enquanto durar o período de pandemia no país, porém a 

surpresa da grande maioria gira em torno de qual método de ensino usar e como usá-lo diante de 

um evento que pegou todos de surpresa, implicando em um replanejamento. 

A promoção de uma educação de qualidade depende de mudanças profundas na 
sociedade, nos sistemas educacionais e na escola. Nesses dois últimos, exigem-se: 
condições adequadas ao trabalho pedagógico; conhecimentos e habilidades 
relevantes; estratégias e tecnologias que favoreçam o ensinar e o aprender; 
procedimentos de avaliação que subsidiem o planejamento e o aperfeiçoamento das 
atividades pedagógicas; (KRAMER; MOREIRA, 2007, p. 1046) 

 

Porém, a pandemia causada pela Covid-19, forçou as instituições de ensino a replanejar 

as suas metodologias de ensino e trouxe para a sociedade novas necessidades quanto ao ensino 

remoto. Embora a tecnologia esteja tão presente em nossos dias, muitos ainda têm dificuldades 

de usá-la para fins educacionais, tanto discente quanto docente, conforme Costa e Costa 

corroboram: 

Em diversos espaços educacionais ainda há quem resista ao uso da tecnologia, como 
recurso inovador na dinâmica educacional, bem como às mudanças de metodologias 
de ensino, dificultando a adesão às novas práticas didáticas. (COSTA; COSTA, 2020, 
p. 161). 

 

Nesse viés da adaptação à tecnologia, Barbosa (2020, cap. 01) declara que “hoje, 

buscam-se novos modelos de produção e organização do saber, coerentes com as necessidades 

da atualidade e com aquela que vem sendo denominada sociedade do conhecimento.” Diante do 

momento epidêmico em que a sociedade vivencia, a dificuldade passa a ser a necessidade de 

aprender a aprender para ensinar, no caso dos docentes. 

Em contrapartida, os discentes precisam ver que a aprendizagem é o compromisso com  

a aquisição do saber e que é necessário a responsabilidade de organizar seu tempo para assistir 

as aulas e resolver as atividades propostas de modo comprometido. Desse modo, o ensino remoto 

com o uso das TDICs prescinde de abordagens metodológicas que supram as necessidades 

inerentes ao ato de aprender. 

 
3 UM DIÁLOGO SOBRE O ENSINO REMOTO ALIADO AS METODOLOGIAS ATIVAS 

 

Ao partirmos da premissa de que a metodologia de ensino corresponde ao meio, o 

caminho a ser traçado para se alcançar os objetivos da aprendizagem, torna-se necessária a 

compreensão de que os métodos de ensino estarão a serviço do que se quer ensinar, 

constituindo-se, portanto, como um aspecto imprescindível para viabilizar o acesso à 

aprendizagem. 

Diante da atual conjuntura mundial, relacionada à pandemia do Covid-19, muitos 

estabelecimentos de ensino têm tentado minimizar os danos causados pela falta das aulas 

presenciais, tendo em vista que essa situação seguirá ritmos diversificados em todos os estados e 

municípios, conforme a intensidade da contaminação pelo novo Coronavírus. 
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Esse novo contexto educacional cria um ambiente propício para o diálogo acerca das 

metodologias ativas, que apesar de não focarem apenas nas Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDICs), visam gerar no estudante seu protagonismo nos processos de 

aprendizagem, bem como oportuniza a personalização do ensino, a partir do apoio dos suportes 

tecnológicos. 

Na metodologia ativa, os estudantes são incentivados a vencer desafios, debater 
ideias, desenvolver argumentação; a serem protagonistas no processo de construção 
do conhecimento; a estender a sala de aula para outros ambientes, como a própria 
casa, por exemplo, onde poderão ler e estudar tanto os materiais previamente 
disponibilizados pelos educadores, quanto os que são frutos das suas próprias 
investigações. Desta forma, poderão chegar às aulas mais preparados e otimizar esse 
tempo lá — com perguntas e, até, com respostas. (FORMAÇÃO..., p. 06, 2019). 

 

As metodologias ativas apresentam várias interfaces para a otimização do ensino. A partir 

do uso de recursos digitais os alunos são orientados de forma a atingir autonomia na busca pelo 

conhecimento. Isso significa que essa metodologia pressupõe a saída dos estudantes da posição 

de seres passivos, isto é, de receptores de informações e passem a atuar de forma ativa, 

desvinculando-os da posição de meros expectadores. 

Dada a necessidade de inovação nas metodologias e práticas de ensino, chega-se a 

seguinte reflexão: não seria este momento de isolamento social uma oportunidade para a 

aplicação acentuada das metodologias ativas na educação? A utilização dessas metodologias 

implica na consolidação de estudos que têm sido discutidos há anos no âmbito educacional 

brasileiro, com destaque na importância da reflexão, criticidade, bem como no estímulo da 

autonomia do aluno. 

Seria muita ingenuidade querer desconsiderar as dificuldades e obstáculos que as 

metodologias ativas impõem, já que sua implantação requer mudanças profundas nos sistemas de 

ensino, desde a formação de professores, aos mais variados aspectos socioeconômicos que 

permeiam a educação. No entanto, as instituições de ensino foram surpreendidas, assim como 

todas as instituições sociais, pela pandemia do Covid-19. Com isso, muitos setores educacionais 

passaram a desenvolver seus momentos de ensino-aprendizagem através de plataformas digitais, 

utilizando aspectos das metodologias ativas, ainda que de forma inconsciente ou timidamente. 

A nova realidade educacional tem sido desenvolvida através de aulas com o uso das 

TDICs, que apresentam uma alternativa para reduzir os impactos educacionais e são, ainda que 

em pequena escala, aspectos que coadunam com as metodologias ativas. Em decorrência dessa 

realidade: 

A educação online vem crescendo e hoje abarca um número significativo de alunos. 
Abordar contextos diferenciados para a docência online torna-se muito relevante tendo 
em mente que a educação hoje não é apenas um processo de transferência de 
conhecimento do professor para o aluno. E os processos colaborativos compõem o 
atual modelo de competências, sendo importantes para o desenvolvimento cognitivo  
do sujeito em sua participação plena na sociedade. (MONTES, 2016, p. 24). 

 

Observa-se assim, que o ensino com o uso das tecnologias, desde que atendidas as 

devidas necessidades dos alunos, pode favorecer a aprendizagem e minimizar os problemas 

gerados pela Covid-19. Dessa forma, as práticas de ensino aprendizagem não serão 

interrompidas e prejuízos maiores serão evitados, pois os aplicativos gratuitos que são 
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disponibilizados pelas plataformas digitais têm se mostrado mais eficazes ainda mediante a 

situação de pandemia. 

 
3.1 O uso de aplicativos gratuitos na perspectiva das metodologias ativas 

 
As instituições de ensino que optaram por não interromper seu ano letivo tiveram que se 

utilizar dos aplicativos de vídeo-chamadas gratuitas e passaram replanejar suas ações educativas, 

incluindo nelas as ferramentas tecnológicas disponíveis. A exemplo podem ser citadas: Zoom 

Cloud Meetings, Microsoft Teams e Google Classroom. 

Esses aplicativos têm como principal vantagem o fato de serem bem desenvolvidos, e 

prontos para o uso, dessa forma a instituição de ensino que optou pelo uso desses mecanismos 

não precisou ter gastos adicionais, investindo na aquisição de novos sistemas de ensino, houve 

apenas uma adoção de aplicativos que se encontram disponíveis. 

Zoom Cloud Meetings 
 

Aplicativo de videoconferência que ganhou destaque nesse período de pandemia Covid- 

19, visto que de acordo com Alves (2020), ele é uma ferramenta de voltada para ambientes 

corporativos, suportando reuniões com até 500 participantes e 10 mil espectadores no modo 

webinar. Ela também se destaca pela estabilidade da conexão em qualquer dispositivo. 

Devido a necessidade do distanciamento social, essa ferramenta passou a ser uma das 

mais utilizadas para reuniões, conforme assevera Capelas (2020), esse aplicativo cresceu 19 

vezes em virtude da pandemia do novo Coronavírus. 

Microsoft Teams 
 

O Microsoft Teams caracteriza-se como uma ferramenta em que é possível realizar chats, 

troca de arquivos, deixar salvo o conteúdo de acesso, por exemplo, se houver uma aula em um 

momento inviável para o estudante este poderá ter acesso a essa mesma aula em outro 

momento, sendo dessa forma outra ferramenta utilizada pelas instituições para que suas 

atividades não fossem totalmente paralisadas. 

Bate-papo, reuniões, chamadas de vídeo e de voz, colaboração de documentos, 
armazenamento e compartilhamento de arquivos, recuperação de informações, 
anotações, integração de ferramentas de terceiros e muito mais foram combinados em 
um hub para o trabalho em equipe na plataforma Microsoft Teams. O Microsoft Teams 
pode ser considerado como um "super aplicativo" que integra muitos aplicativos 
diferentes em um programa, para que você não precise abrir e conectar-se a muitos 
aplicativos separadamente. (BAILEY; HUBBARD, 2018, p. 02, tradução nossa). 

 
Como se percebe, o Microsoft Teams é considerado um super mecanismo digital, visto 

que reúne diversos aplicativos em um único sistema, sendo desnecessário o uso deles de forma 

separada e isso facilita e amplia as possibilidades de aprendizagem. 

Para Ferreira (2020, p. 21, tradução nossa), “Microsoft Teams tem dois planos diferentes: 

uma versão gratuita disponível para uso por qualquer pessoa e uma versão paga inclusa nos 

planos de negócios do Office 365”. O autor explica que embora hajam duas versões para o 

aplicativo, a versão gratuita possui algumas limitações em detrimento da versão paga. 
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Google Classroom 
 

Aplicativo da google lançado em 2014, tem como característica e função mediar o 

processo de ensino e aprendizagem de forma virtual. Para ter acesso ao app é necessário ter uma 

conta google. O sistema foi criado para fins didáticos, com uma sala de aula bem organizada, em 

que os professores criam e acessam suas sala de aula, suas disciplina, anexam atividades em 

PDF, ou até através de links, configurando-se como uma ferramenta de fácil uso e bastante 

didática. 

Conforme explica Franco (2020), através dessa ferramenta, os professores podem 

publicar tarefas em uma página específica e ainda verificar quem concluiu as atividades, além de 

tirar dúvidas em tempo real e dar notas por elas. Além de permitir a comunicação entre os colegas 

de turma e o recebimento de notificações quando novos conteúdos são inseridos na sala de aula 

virtual. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

As reflexões apresentadas neste estudo demonstram que 

da informação e da comunicação tiveram crescimento significativo desde o início da pandemia 

ocasionada pelo Novo Coronavírus. Além disso, o ensino remoto passou a integrar o novo cenário 

educacional, com aulas desenvolvidas por meio de aplicativos gratuitos, disponibilizados pelas 

plataformas digitais, favorecendo a continuidade do ano letivo. 

Diante dos enormes prejuízos provenientes da pandemia do Covid-19 chega a ser 

louvável a iniciativa de muitas instituições de ensino do país, que tem somado esforços a fim de 

reduzir os prejuízos para a aprendizagem do alunado, uma vez que através do ensino remoto os 

alunos não estarão totalmente afastados das situações de ensino-aprendizagem, o que poderia 

resultar em desinteresse pelos estudos e até um crescente número de evasão escolar. 

Este estudo pôde evidenciar que as metodologias ativas são instrumentos que 

estabelecem conexões pertinentes para a efetivação de práticas de ensino aliadas às tecnologias 

digitais da informação e da comunicação. Foi possível perceber que esse momento epidêmico 

tornou evidente a importância das metodologias ativas para o ensino, uma vez que elas reforçam 

o protagonismo do aluno mediante suas ações de aprendizagem, com estímulos ao pensamento 

crítico e reflexivo, que resulta numa postura autônoma, principalmente, em face das atividades 

escolares. 

No que diz respeito ao uso dos aplicativos digitais gratuitos, que têm sido utilizados neste 

momento de pandemia como ferramentas favoráveis para o ensino, é extremamente relevante 

destacar que eles trazem grande contribuição para as instituições educativas, já que sem eles 

dificilmente o ensino remoto seria acessível. Logo, a realidade instaurada pela pandemia colocou 

em evidência que as instituições de ensino necessitam repensar suas ações e estar em constante 

busca pelos benefícios pelas TDICs na educação. 

 

o uso das tecnologias digitais 
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Assim, contata-se que o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação para o 

ensino remoto durante a pandemia do Covid-19 possibilitou discussões pertinentes acerca da 

emergência que o ensino remoto impõe às instituições escolares de todo o país. É necessária a 

compreensão de que as mudanças sociais implicam em novas formas de viver e de se organizar, 

o que provoca sérias mudanças no campo da educação. Permanecer alheios às demandas 

sociais provocadas pela inserção das TDICs no setor educacional corresponde a minimizar as 

oportunidades de acesso ao ensino. 
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RESUMO: Uma das questões atualmente em pauta, frente à pandemia de Sars-Cov-2 é como 
será dado o desenvolvimento do ensino brasileiro, sobretudo o superior, visto que ele carece de 
recursos e estratégias para se adaptar às necessidades vigentes, como o isolamento e 
distanciamento social. Desta forma, por intermédio da revisão de anais científicos e outros meios 
de informação, este artigo visa situar a educação superior do país no cenário atual e discutir 
possibilidades para o retorno e atuação das Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil pós- 
pandemia. Assim, observa-se que, apesar das IES já estarem planejando estratégias, a falta de 
preparo para as adequações essenciais a fim de um regresso seguro é evidente, e expõe como é 
imprescindível que essas recebam a devida atenção do poder vigente. 

Palavras-chave: pós-pandemia, ensino superior, Brasil. 
 

ABSTRACT: One of the issues at stake regarding the pandemic of Sars-Cov-2 is how will the 
Brazilian education development be dealt, especially higher education, as it lacks resources and 
methods to accommodate the current needs, such as isolation and social distancing. Therefore, 
through the reassessment of scientific records and other means of information, this article aims to 
incorporate the higher education in the existing scenario and discuss returning possibilities and 
Higher Education Institutions’ (HEI) actions in the post-pandemic Brazil. Thus, it is noted that, 
although the HEI are planning strategies, the disregard for vital adjustments in order to have a safe 
return is visible, and it reveals how crucial it is that they receive the due attention from the standing 
power. 

Keyword: post-pandemic, higher education, Brazil. 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

A COVID-19 é uma doença viral que afeta o trato respiratório e pode se manifestar de 

forma assintomática, leve, moderada ou grave, podendo levar ao óbito (ROTHAN; BYRAREDDY, 

2020). Os primeiros casos no mundo foram notificados em Wuhan, na China, em dezembro de 

2019 (GRUBER, 2020) e, em março de 2020, a doença passou a ser considerada, pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma pandemia, o que significa dizer que a doença 

estava se disseminando rapidamente por várias regiões do mundo (GUMBRECHT; HOWARD, 

2020). 

Para iniciar a análise sobre possíveis cenários após a pandemia da COVID-19, nas 

instituições, é necessário considerar e compreender como era esse ambiente antes do surgimento 
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da doença. Para isso, à priori, é importante ter em mente que, nesse antecedente, as 

preocupações em relação às doenças contagiosas eram poucas ou moderadas, em razão da 

confiança oferecida à ciência e à Medicina contemporânea, de que rapidamente pequenos ou 

médios surtos seriam contidos. 

Não obstante, notava-se também a ascensão do movimento antivacina, por observações 

equivocadas das consequências dessa imunização ativa, as quais se sustentam na falsa ideia de 

que as crianças poderiam desenvolver autismo, em razão de um estudo tendencioso, de 1998, 

realizado pelo Dr. Andrew Wakefield, cujo registro médico foi cassado, em conjunto com outros 

estudiosos. Ao ter conhecimento do ocorrido, o periódico médico inglês, The Lancet, que publicou 

a pesquisa, se retratou publicamente por conta das falhas observadas, segundo Silva, et al (2015). 

Paradoxalmente, quando se observa o cenário atual, há uma corrida incessante para uma vacina 

ser desenvolvida, haja vista o contínuo aumento das mortes causado pela doença. 

Verificando o passado e analisando outras pandemias, como a gripe espanhola, em 1918, 

dados assustadores são revelados, num período em que os conhecimentos médicos ainda eram 

escassos, muito diferente do paralelo de 2020, o que torna a situação atual ainda mais alarmante. 

Enquanto não havia medicações eficazes e vacina contra a enfermidade, medidas tardias de 

quarentena e isolamento social foram adotadas. Embora hoje não seja contemplado o cenário de 

guerra mundial, como aquele, o pânico em relação à quantidade de contaminados e às mortes 

estão, absolutamente, presentes neste, com o conhecimento, inclusive, de que há dados 

subnotificados. Analisa-se que, pela gripe espanhola, nos dados oficiais, 50 milhões de pessoas 

foram mortas no mundo (MARTINI, et al, 2019). Hoje, contabiliza-se, através do portal de dados 

da Universidade Johns Hopkins, mais de 400 mil óbitos e mais de 7 milhões de infectados pelo 

coronavírus, sabendo que os números aumentam a cada dia. Logo, o anseio de conter a 

pandemia é um desejo universal. 

Por outro lado, as adaptações realizadas às pressas, neste cenário, contam, sem dúvida, 

com home office, Estudo a Distância (EaD), construção de hospitais de campanha, auxílios 

emergenciais (AE) à população mais vulnerável e com o crescimento exponencial da importância 

da internet e das tecnologias que auxiliam todos os estratos e faixas-etárias do globo no mundo 

pós-moderno. Resta, à comunidade científica, imaginar, analisar e simular como serão essas 

adaptações para o legado da pandemia da COVID-19 e esperar que elas não sejam baseadas 

apenas na tristeza da despedida de familiares, mas na esperança de um mundo melhor. 

 
MÉTODO 

 
Pouco se sabe como se dará a reabertura das universidades públicas no Brasil: Quando 

ocorrerá? Como ocorrerá? Essas talvez sejam as perguntas que mais incomodam o Ministério da 

Educação, secretarias estaduais de educação, gestores de Instituições de Ensino Superior (IESs), 

os atuantes do meio acadêmico e, principalmente, a sociedade brasileira. 

Com isso, por meio da revisão de outros anais científicos, jornais, sites, entrevista e outras 

formas de informação, as quais contenham conteúdo de teor verossímil e especializado no tema 
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que se propõe a divulgar, esse artigo busca trazer questionamentos e discussões que possam 

fomentar soluções, com base na ciência, para os cenários do Brasil e da educação superior 

brasileira na crise que se vive atualmente. 

Tais conteúdos especializados foram revisados não só para a interpretação da situação 

atual do país e do ensino superior na pandemia, mas, além disso, para estabelecer cenários. 

Dessa forma, espera-se que a projeção de possíveis situações e o questionamento de como 

interagir com essas perspectivas possam trazer melhores resultados ao Brasil e às IES do país. 

 
CENÁRIO ATUAL DO BRASIL NA PANDEMIA DE COVID-19 

 
O primeiro caso de COVID-19 no Brasil foi notificado no dia 26 de fevereiro de 2020 

(BRASIL, 2020a). No início de junho de 2020, os casos passavam de 580 mil e os óbitos, de 32 

mil (CANCIAN, 2020). Os estados que concentravam os maiores números incluíam São Paulo, 

Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pará (BRASIL, 2020b). 

Logo que o vírus chegou ao Brasil, ações como a higiene das mãos e etiqueta respiratória 

foram fortemente recomendadas e reforçadas por órgãos e profissionais da saúde como forma de 

reduzir o contágio. Outra recomendação era de que pessoas com diagnóstico confirmado e com 

histórico de viagem recente para os países em que a doença fora detectada permanecessem em 

isolamento. Com o aumento do número de casos no Brasil, as medidas de isolamento se 

estenderam a uma população maior, de modo a reduzir as aglomerações de pessoas e manter 

apenas os serviços essenciais à sociedade funcionando (OLIVEIRA et al, 2020). A principal 

finalidade dessa medida, também chamada de quarentena, é amenizar o impacto sobre os 

sistemas de saúde e evitar o colapso destes. (OLIVEIRA; LUCAS; IQUIAPAZA, 2020). Para 

aumentar a efetividade e a adesão das pessoas, os países devem amparar a população, 

principalmente a que vive em condições mais vulneráveis (WHO, 2020). Por isso, uma medida 

provisória estabeleceu o pagamento de um auxílio emergencial de 600 reais voltado para 

populações vulneráveis e, dentre elas, os trabalhadores informais, autônomos e microempresários 

(BRASIL, 2020c). 

Há, contudo, um ponto negativo na quarentena: as consequências que esta pode trazer à 

economia do país, por causar a redução na atividade de empresas e na demanda por 

determinados produtos e serviços. Todavia, caso o funcionamento normal fosse mantido, o risco 

de uma explosão de casos em pouco tempo e a consequente sobrecarga do sistema de saúde 

poderia causar muito mais óbitos e refletir negativamente na economia e no desemprego tanto 

quanto ou até mais do que uma quarentena efetiva (WERNECK; CARVALHO, 2020). Vale citar 

um estudo que analisou a pandemia de 1918 e concluiu que as cidades norte-americanas que 

implementaram medidas incluindo o isolamento de forma precoce e prolongada não tiveram 

maiores dificuldades em se recuperar posteriormente (CORREIA; LUCK; VERNER, 2020). 

A chegada da COVID-19 no Brasil foi marcada pelo surgimento de algumas tensões 

políticas. Inicialmente, governadores de estados tomaram providências baseadas nas 

recomendações de profissionais da área da saúde e da OMS a respeito do isolamento, conforme 
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dito anteriormente. O ministro da Saúde na época, Henrique Mandetta, também seguia essa linha 

de pensamento, ainda que o Presidente Jair Bolsonaro tenha se posicionado contra o isolamento 

e se mantido assim até então (FERNANDES, 2020). 

Em março, foram realizados testes que revelaram a cloroquina e a hidroxicloroquina como 

medicamentos potencialmente eficazes contra a COVID-19, mas nenhum realmente conclusivo 

(FILHO et al, 2020). Dessa forma, a recomendação geral era de que esses medicamentos fossem 

usados em casos graves, o que também foi estabelecido como protocolo do Ministério da Saúde 

(SUÁREZ-MUTIS, MARTÍNEZ-ESPINOSA, OSORIO-DE-CASTRO, 2020). Em contraponto, o 

Presidente defendia, em discursos, o uso desde a manifestação dos sintomas iniciais. As 

divergências entre o presidente e Mandetta levaram à demissão do agora ex-ministro, no dia 16 

de abril de 2020 (SHALDERS, 2020). 

Em 17 de abril, Nelson Teich assumiu o Ministério da Saúde (BRASIL, 2020d), com o 

Presidente defendendo o afrouxamento no isolamento, a fim de amenizar os efeitos sobre a 

economia. Todavia, os números da doença continuavam a subir e o ministro acabou se 

posicionando contra a flexibilização. 

No mesmo período, o Conselho Federal de Medicina publicou um parecer autorizando o 

uso da cloroquina e hidroxicloroquina para casos leves e moderados (RIBEIRO, 2020). Com isto, 

o ministro passou a ser cobrado a respeito das alterações no protocolo desses medicamentos 

(SCHREIBER, 2020), mas, preocupado com os efeitos colaterais dos fármacos em questão, ele se 

negou a fazer tais modificações e pediu demissão no dia 15 de maio de 2020 (CARDIM; SANTOS; 

SOUZA, 2020), um dia depois de o País ter chegado à marca de 200 mil infectados. O General 

Eduardo Pazuello, assumiu como ministro interino e permitiu a alteração do protocolo da 

cloroquina, que agora pode ser prescrita no tratamento dos diferentes graus da doença. O 

isolamento e as regras aplicadas permanecem a critério dos governadores e prefeitos, seguindo o 

curso da doença em cada local. 

Como profissionais da saúde e pessoas que trabalham em hospitais são mais propensos 

a adquirir a infecção (MEDEIROS, 2020), devem ser disponibilizados a eles os equipamentos de 

proteção individual (EPI), apesar destes estarem em falta no Brasil (HELIOTERIO et al, 2020). 

Para tentar suprir a alta demanda, algumas universidades se mobilizaram para confeccionar estes 

materiais, dentre elas a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e a Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA). Ainda assim, o número de casos suspeitos, de infectados e de óbitos entre os 

trabalhadores da área preocupa bastante e pede soluções. 

Outro tema que merece atenção é a subnotificação de casos (MINAYO; FREIRE, 2020), já 

que o Brasil tem efetuado poucos testes em relação aos outros países (BARRUCHO, 2020). 

Trabalhadores de hospitais com suspeita muitas vezes não são testados, e é considerável o 

número de pessoas com suspeita de COVID-19 que falecem com o diagnóstico inconclusivo ou 

sem internação, tendo em vista a falta de leitos clínicos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 

devidamente equipados (TOLEDO; ALTINO; HERDY, 2020). 
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CENÁRIO ATUAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA BRASILEIRA NA PANDEMIA DE 

COVID-19 

 

No Brasil, a educação superior é ministrada nas IESs, as quais possuem variados graus 

de abrangência e se encontram abertas para candidatos cujo ensino médio esteja completo e que 

foram aprovados em processos seletivos (CAVALCANTE, 2000). 

Existem inúmeras modalidades e mecanismos da educação, sendo importante ressaltar, 

nesta ocasião, o ensino presencial, o semipresencial e a educação à distância (EAD). O ensino 

presencial é o mais aplicado no Brasil, exigindo do estudante a frequência mínima de 75% nas 

atividades didáticas e presença obrigatória nas avaliações, de acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB). O ensino semipresencial, por sua vez, não possui uma 

definição na legislação, mas considera-se o ensino com atividades presenciais obrigatórias, em 

conjunto de aparatos tecnológicos que permitem a realização de atividades sem a presença física 

do aluno. Por fim, a educação à distância permite o uso de recursos para o estudo do acadêmico 

sem que este, necessariamente, compareça à instituição, já que estimula a autoaprendizagem por 

meio de recursos didáticos sistematizados em plataformas virtuais (CAVALCANTE, 2000). 

Devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), as aulas nas universidades ficaram 

paralisadas e surgiram inúmeras dificuldades na condução do ensino superior no país, gerando 

incertezas sobre o futuro da educação, incluindo o atraso na formação de muitos acadêmicos e o 

aumento da desistência dos cursos. 

Muitas universidades, buscando não ter grandes prejuízos relacionados ao atraso na 

conclusão dos cursos e à manutenção do calendário acadêmico, adotaram o EAD. No entanto, a 

implantação desse sistema em toda a rede de ensino superior brasileira é uma ideia praticamente 

utópica, a começar pelo fato da internet não estar disponível para uma parcela significativa da 

população. De acordo com a Pesquisa TIC Domicílio, realizada em 2018, aproximadamente 30% 

da população brasileira não têm qualquer tipo de acesso à internet (TENENTE, 2020). 

Quando se trata de instituições privadas, as chances de implementação do EAD tornam- 

se maiores, graças aos artifícios que elas próprias detêm. No entanto, nas públicas, torna-se um 

verdadeiro desafio, uma vez que nem todos os acadêmicos podem ter os instrumentos 

necessários para dar continuidade aos estudos. 

Além da escassez de recursos, existem outras dificuldades envolvendo o ensino à 

distância. Uma delas é a falta de preparo dos professores, os quais se encontraram 

desprevenidos diante da situação. Para estabelecer esse sistema, é preciso ter um bom 

planejamento das atividades pedagógicas, realizar a capacitação dos educadores, pois muitos não 

conhecem e não conseguem utilizar plataformas digitais para ministrar aulas. Segundo Lúcia 

Dellagnelo, doutora em educação pela Universidade de Harvard, em entrevista para o site 

“Desafios da Educação”, a inserção de tecnologias no ensino não é abordada em muitas 

faculdades de pedagogia e, assim, os profissionais formados não são preparados para esse tipo 

de abordagem. Não se trata apenas de usar esses artifícios, mas também de possuir uma prática 

e proposta pedagógica (KOCHHANN, 2020). 
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Outra problemática envolve os próprios estudantes, já que, de acordo com Osvaldo Silva 

(2020), a ausência de interação direta com o professor é menos eficaz do que ter aulas 

presenciais. Muitos enfrentam dificuldade de manter uma rotina de estudos, uma vez que poucos 

vivenciaram a experiência da autoaprendizagem, pois exige muita autodisciplina do estudante. Por 

isso, não apenas professores, mas também acadêmicos estão, em sua maioria, rejeitando a 

aplicação desse sistema, pelo menos nesse primeiro momento (INSTITUTO SEMESP, 2020). 

Frente a isso, é evidente o despreparo do sistema de educação, mas observa-se que 

muitos estão tentando se adaptar ao EAD como forma de poupar os prejuízos na formação 

acadêmica, apesar de existirem obstáculos. Não se sabe, no entanto, quando as aulas voltarão a 

ser presenciais, ou a como eram antes da pandemia. 

 
O BRASIL NO PÓS-PANDEMIA 

 

Desde a antiguidade, o homem atravessa períodos de instabilidade, os quais 

moldaram diretamente os principais pilares da contemporaneidade. Partindo desse pressuposto, 

ao se traçar um paralelo com os acontecimentos recentes da história atrelados às transformações 

trazidas pela pandemia da Covid-19, pode-se projetar cenários de modificações estruturais 

complexas para os próximos anos. 

Em meio a esse contexto, o Brasil se desdobra entre a crise na saúde pública e a 

instabilidade política marcada por discordâncias entre os três poderes da República, além da 

polarização ideológica profunda na população, ganhando cada vez maior notoriedade no cenário 

global. Para tanto, os olhares se dividem de maneira incerta, ora desencorajados, ora 

esperançosos, mas sempre preocupados. Isso porque, ao se considerar as peculiaridades da 

cultura brasileira, o retorno das atividades se torna um ponto delicado diante dos outros países. 

Sendo assim, alguns traços brasileiros, tal como o “afetismo” descrito por Freitas, et al (1996), 

implicam diretamente na forma como são engenhadas as instituições públicas e privadas. Dessa 

forma, muitas indagações pairam a respeito de como um povo reconhecidamente caloroso e 

receptivo irá encarar o retorno das atividades com distanciamento de metros. 

Somam-se a essas incertezas, as dificuldades geradas pela crescente desigualdade 

social que se instaura como um pano de fundo em meio as discussões travadas entre a saúde e a 

economia. Esse cenário aponta muitas questões a serem pensadas para os próximos meses e 

anos, uma vez que qualquer decisão implica na capacidade de atendimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e nos desdobramentos que serão trazidos pelas medidas de austeridades do 

governo, a fim de evitar o colapso econômico (MACHADO, et al, 2019). Uma vez que o corte de 

gastos no orçamento público e o desbalanço da economia se aliam ao desamparo à saúde 

mental, estes podem provocar o aumento do número de homicídios e suicídios. 

Positivamente, espera-se que essa crise semeie bons frutos para os investimentos em 

saúde, ciência, pesquisa e tecnologia, bem como questionamentos ideológicos significativos. Em 

uma entrevista, Jaqueline Goes, uma das responsáveis pelo sequenciamento genético do novo 

coronavírus, prevê um maior protagonismo à ciência, com a participação de representantes 
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femininas. Em outra matéria para o jornal Estadão, Gustavo Justino levanta uma reflexão 

interessante sobre a participação dos jovens aliados a bandeiras de mudança e progresso, 

semelhante ao que ocorreu em maio de 1968, na França. Seria, então, a pandemia a faísca dos 

movimentos revolucionários do século XXI? 

 
A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA NO PÓS-PANDEMIA 

 
 

O cenário pós-pandemia permanece incerto e a melhor forma de readequação das 

universidades públicas ainda é duvidosa. Assim, questiona-se não só a retomada do calendário 

acadêmico, mas também como se dará esse processo. Por isso, é necessário, agora, levantar 

discussões sobre como será o cenário futuro das IESs para a retomada das aulas, a fim de 

alcançar a melhor solução. 

Prevê-se, para o ensino superior, duas possibilidades principais: esperar uma vacina e 

adiar as aulas por tempo indeterminado, ou voltar às atividades, adotando planos de retomada 

segura. A primeira opção é dubitável por fatores como o tempo de preparo da vacina, as questões 

políticas, a necessidade de imunização de uma parcela da população e a logística da vacinação 

mundial e nacional. A outra possibilidade seria viabilizar a retomada das aulas com cautela, a fim 

de reduzir o número de contaminações, além de se preparar para períodos de surtos, com o 

objetivo de adequar o calendário acadêmico. 

Primeiro, há necessidade de que as universidades adequem os diversos cursos para 

atividades e projetos que possam servir à própria instituição e à comunidade em uma 

autossuficiência acadêmica no combate ao vírus. Para tanto, seria importante a adoção de 

práticas que possam servir à manutenção da saúde dos corpos docente e discente. Tal processo 

se daria com o fomento de medidas, produtos e serviços que auxiliem o desempenho dos centros 

de ensino, integrando o conhecimento teórico do curso com práticas voltadas ao enfrentamento da 

pandemia. Além disso, é necessária a implementação de protocolos e de novas formas de 

realocação espacial dos ambientes das IESs, visando a manutenção da segurança dos indivíduos 

como, por exemplo, no trânsito de pessoas, na localização de postos de acesso a desinfetantes e 

antissépticos, na utilização dos refeitórios, entre outros. 

Visando a manutenção do calendário acadêmico, as universidades devem se preparar 

para situações em que o quadro de contágio possa piorar, já que poderá haver intermitência de 

períodos de isolamento e não-isolamento (KISSLER et. al, 2020). A primeira atitude a ser tomada 

é compreender a situação de cada discente, funcionário e docente. Dessa forma, é fundamental 

que as instituições tenham dados sobre os indivíduos que apresentam maior situação de risco de 

contágio, os que não possuem internet em domicílio, os que vivem em situação precária e outros 

levantamentos, proporcionando prioridade de atenção aos projetos desenvolvidos, principalmente 

os que tratam de educação em saúde, auxílio psicológico, produção de EPIs e realização de 

testes rápidos. 
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A fim de retomar as aulas de maneira não-presencial, uma série de medidas podem ser 

adotadas, a exemplo da gravação de aulas programadas no período em que o isolamento se 

tornar mais flexível, a formatação de documentos teóricos e a criação de sites para download 

desses arquivos na rede da universidade. Para isso, é essencial que as IESs conheçam os 

indivíduos que carecem dos serviços de internet e permita o atendimento de forma presencial, ou 

outra alternativa proposta pela própria instituição para que esses não sejam prejudicados. Em 

contrapartida, apesar dos benefícios trazidos pela modalidade EaD, ela deve ser encarada de 

forma complementar, uma vez que não substitui a qualidade das aulas presenciais (MARTINS, 

2020). 

Entretanto, não são apenas os indivíduos do meio acadêmico as peças-chave do novo 

panorama apresentado, mas também os Governos Federal e Estadual, os responsáveis por 

fornecer o direito constitucional à educação pública. É fundamental, pois, que as instituições 

políticas, sobretudo por meio do incentivo popular, preservem a capacidade de atuação das IESs 

públicas com maiores investimentos, melhor realocação de recursos, gestão de qualidade e 

fiscalização, o que não necessariamente se reflete de forma efetiva atualmente. (ARCOVERDE, 

2020), (MEC...,2020). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Essa revisão buscou, portanto, apresentar a real situação do Brasil frente à pandemia e as 

possíveis perspectivas para o sistema de Educação Superior. Observa-se que o cenário expôs, 

nos âmbitos: social; político e educacional, falhas que foram e são grandes empecilhos para o 

enfrentamento da doença, tanto no momento atual, quanto no futuro. 

Os baixos índices de adesão às recomendações feitas pelos órgãos de saúde evidenciam 

um comportamento semelhante ao movimento antivacina, sustentado por ideias sem 

embasamento científico. Além disso, demonstra o descrédito da população perante essas 

instituições, situação cada vez mais agravada pelas tensões políticas e instabilidades presentes 

nos ministérios, principalmente no da Saúde. 

O despreparo é notório, também, nos sistemas educacionais, sobretudo no público, o qual 

não mostra capacidade de se adequar às exigências de segurança e de distanciamento social. A 

exemplo disso, há muitas IESs carentes de artifícios que possibilitem o uso de métodos como o 

EaD, somado ao fato de que uma grande parcela dos alunos não possui acesso a recursos 

básicos, como a internet. Vale, ainda, ressaltar a inexperiência dos professores com os 

mecanismos de ensino à distância, uma vez que eles possuem treinamento restrito às aulas 

presenciais, demostrando a ausência de planejamento para a implementação dessa metodologia. 

Assim, o futuro do ensino superior brasileiro permanece incerto e reflete problemas já 

existentes, como a falta de verbas e a consequente privação de recursos, colocando em risco o 

regresso às atividades. Contudo, as universidades já estão arquitetando planos de adequação às 

exigências sanitárias, a fim de restabelecer uma data de retorno. Frente a isso, espera-se que o 
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poder vigente se posicione de maneira a atender as necessidades das IESs, visto que elas são 

essenciais ao combate da pandemia e ao desenvolvimento do país. 
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CAPÍTULO 65 

OS MEMES EM UMA HISTÓRIA DE UM TEMPO PRESENTE: NARRATIVAS MEMETIZADAS 

ACERCA DOS EFEITOS DA COVID 19 NO BRASIL 

 
Jakson dos Santos Ribeiro8 

João Vitor Ramos da Silva9 

 

RESUMO: O presente texto tem como objetivo analisar como o contexto de Pandemia, causado 
pelo novo Coronavírus, está sendo interpretado através dos memes. A proposta desta análise 
justifica-se por se tratar de momento importante para compreensão dos efeitos deste vírus, tratado 
pela linguagem médica como Covid-19, e vem sendo interpretado pela população brasileira a 
partir dos memes, que são produzidos como forma de compreensão acerca das falas, 
reportagens, informações científicas, denotando a percepção que os brasileiros constituem sobre 
o que seja essa pandemia. A pesquisa utilizou como metodologia para conduzir a análise, o uso 
dos memes, como fonte imagética, visto que buscamos garimpar no campo da cibercultura, os 
principais memes, produzidos desde quando os primeiros casos de Covid-19 foram identificados 
no Brasil. Assim, problematizamos a linguagem textual e imagética contida neste tipo de fonte 
para análise das questões relacionadas ao Novo Coronavírus. 
Palavras-chave: Pandemia. Memes. Discurso imagético. 

 
ABSTRACT: This text aims to analyze how the context of Pandemic, caused by the new 
Coronavirus, is being interpreted through memes. The purpose of this analysis is justified because 
it is an important moment for understanding the effects of this virus, treated by medical language 
as Covid-19, and has been interpreted by the Brazilian population based on memes, which are 
produced as a way of understanding about speeches, reports, scientific information, denoting the 
perception that Brazilians have about what this pandemic is. The research used as a methodology 
to conduct the analysis, the use of memes, as an imaginary source, since we seek to pan in the 
field of cyberculture, the main memes, produced since when the first cases of Covid-19 were 
identified in Brazil. Thus, we problematize the textual and imagery language contained in this type 
of source for analysis of issues related to the New Coronavirus. 
Keywords: Pandemic. Memes. Imagetic speech. 

 
1. Falas iniciais para um contexto de Pandemia 

 
 

O tempo presente é efêmero, um tempo que se cruza em suas próprias linhas e 

desdobram rapidamente em novos tempos. Fazendo com que as palavras escritas anteriormente, 

sejam entendidas como palavras escritas no passado. 

O tempo de agora, esse tempo da Pandemia do Novo Coronavírus, faz com que 

possamos senti-lo de todas as formas. Para quem vive no isolamento, esse tempo se torna lento, 

os dias parecem iguais, sem agilidade, sem a capacidade de nos fazer sentir as diferenças desses 

segundos que são vividos. 
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De modo que se tornou um sentir que mudou tão rapidamente, que em vez de acelerar se 

tornou lento. Antes os segundos eram tão rápidos, mal conseguíamos mensurar as dimensões e 

os significados dessa velocidade, o que vai de encontro com a noção de tempo vivenciada desse 

presente que está sendo experienciado. 

Nesse caso, no tempo presente são produzidos elementos, fatos, perspectivas, que 

ganham significação histórica, mas também problematizações sociológicas, antropológicas, 

filosóficas, entre outras. Assim, buscamos pensar como essa história se faz no presente, 

pensando a própria dimensão do alcance dessa maneira de compreender o contexto do que agora 

está sendo vivenciado, de tal modo, problematizamos o uso das linguagens imagéticas para 

capturar as formas de compreensão direcionadas ao momento de pandemia. 

O meme surge como expressão dos sujeitos situados no polo receptor do processo 
comunicacional, em contraponto ao polo de produção ocupado pelas tradicionais 
empresas da mídia. Apesar da existência de fanpages e perfis nas redes sociais que 
se dedicam a criar mensagens meméticas e potencialmente viralizantes, verifica-se 
que o surgimento do meme acontece de forma quase espontânea. (NEVES; PAVAN, 
2018, p. 14). 

 

A imagem é um discurso que releva múltiplas perspectivas, um aspecto que podemos 

perceber ao direcionar o olhar para os memes10, recurso do meio digital, que se tornou a bola da 

vez no campo do humor satirizado dada a atual conjuntura. Nessa dimensão, 

[...] o meme reconfigura o humor disseminado pela internet, dando visibilidade, em 
grandes proporções, às banalidades da vida ou fazendo até mesmo uma “cobertura” 
paralela, não oficial ou alternativa dos grandes eventos transmitidos pela mídia 
tradicional (NEVES; PAVAN, 2018, p. 12). 

 

Nessas circunstâncias, Silva aponta que “[...] trata-se de gênero que apresenta múltiplas 

possibilidades de abordagem sobre a ótica dos estudos da linguagem. Investigações desse tipo 

são essenciais para compreensão do funcionamento desse gênero em sociedade, especialmente 

no espaço virtual“ (SILVA, 2016, p. 358). 

É importante salientar que os memes se tornaram a forma de representar falas e 

compreensões sobre diversos fatores, tais como política, economia, garfes e situações cotidianas 

que estão sendo vivenciadas constantemente pelas pessoas, em seus mais diversos segmentos. 

Em vista dessa questão, Fairclough (2003) afirma que: 

Diferentes discursos são diferentes perspectivas do mundo associadas a diferentes 
relações que as pessoas estabelecem com o mundo, o que, por sua vez, depende de 
suas posições no mundo, de suas identidades pessoal e social, e das relações que 
elas estabelecem com outras pessoas (FAIRCLOUGH, 2003, p.124). 

 

 

10 O termo meme foi criado por Richard Dawkinss, em seu livro The Selfish Gene (O Gene Egoísta, lançado em 2007 

no Brasil). Dawkins (2006), já em 1976, fez uma analogia do cérebro com a memória do computador e da relação 

entre memes: Desde los inicios de la década de los noventa el mundo del arte ha comenzado a mostrar una serie de 

cambios que se percibían como incipientes en décadas anteriores y que, como ha apuntado con acierto Arthur Danto, 

'reflejan el estado del arte después del fin del arte'. En este contexto, tanto lo que se presenta como obra de arte, 

como el papel social que asumen los artistas se muestra en medio de una enorme diversidad. En esta situación 

aparecen diferentes artistas que optan por actuar como “contadores de Historias” (…) Hoy el artista se plantea el 

problema de la comunicación. Se trata de comunicar, pero que? (DAWKINS, 2006, 31). 
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Por isso, buscamos neste texto trazer problematizações a partir dos memes, uma vez que 

o uso não foi feito apenas pelo Brasil, mas em outros países, onde a expansão do Novo 

Coronavírus esteve em ascensão. Além disso, 

[...] o compartilhamento, o meme é ressignificado e passa a ser usado em contextos 
extremamente distintos e com finalidades diversas, não sendo raro seu uso pela 
publicidade comercial ou servindo até mesmo de pauta para os veículos de 
comunicação tradicionais (NEVES; PAVAN, 2018, p. 14). 

 

Contudo, ao se pensar o contexto da Pandemia, ocasionado pelo Novo Coronavírus, 

tentamos problematizar à luz dos memes, as questões que estão vindo à tona, como o isolamento 

social, a efetivação dos processos de prevenção e a própria perspectiva acerca das formas de 

lidar com esta situação, ou seja, o pós-pandemia. 

 
 

2. Leituras acerca do contexto da Pandemia pelo viés do Meme 
 

 

Fonte: https://www.poder360.com.br/midia/quarentena-pelo-coronavirus-rende-enxurrada-de-memes/. 
Acesso 13. 06. 2020 

 

É possível observar na imagem acima a dimensão da visão do novo Coronavírus sob a 

ótica dos brasileiros, que mesmo com os primeiros casos sendo notificados, muitos acreditavam 

que a realidade vivida por países, como a China, não seria uma realidade no âmbito da realidade 

brasileira. 

Um outro ponto a evidenciar diz respeito a evolução dos memes, que também foram 

refletindo acerca da confusão em relação aos sintomas, que possivelmente, caracterizariam o 

novo Coronavírus. Levando muitos a pensar e confundir quanto aos reais sintomas que 

apresentaria um sujeito infectado. 

http://www.poder360.com.br/midia/quarentena-pelo-coronavirus-rende-enxurrada-de-memes/
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Fonte: https://www.poder360.com.br/midia/quarentena-pelo-coronavirus-rende-enxurrada-de-memes/. 
Acesso 13. 06. 2020 

 

Nessa abordagem, o meme acima, do cachorro sentado no banco do carro, apresenta o 

momento em que uma simples tosse, poderia ser entendida como os sintomas de alguém 

infectado pelo vírus. Essa percepção salienta o quão os brasileiros sentiam-se apreensivos aos 

efeitos dessa doença em seu dia a dia. Além das questões em torno da dúvida sobre os sintomas, 

outro fator abordado pelos memes se trata do estado psicológico das pessoas em relação a 

necessidade em manter-se isolados. 

Produzir uma imagem envolve não apenas a escolha entre ‘oferta’ e ´demanda’ e a 
seleção de um certo tamanho ou enquadre, mas também, e ao mesmo tempo, a 
seleção de um ângulo, um ‘ponto de vista’, e isso implica a possibilidade de expressar 
atitudes subjetivas em direção dos participantes representados, humanos ou não. Por 
falar em ‘atitudes subjetivas’, nós não queremos dizer que essas atitudes são sempre 
individuais e únicas. Nós veremos que elas são frequentemente atitudes determinadas 
socialmente (KREES E VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 129). 

 

Em vista disso, logo nos primeiros dias de quarentena, o incômodo que essas questões 

de isolamento social acarretam se fez sentir, mas com a vida veloz fora do curso normal, já era 

algo comum no cotidiano das pessoas: “o modelo da comunicação pós-mídia de massas é a 

conversação e/ou a memética, ideias replicantes, memes que buscam se reproduzir e para os 

quais somos um dos formuladores e vetores entre outros (objetos, redes, dispositivos)” (BENTES, 

2015, p. 12- 13). 

Tendo como exemplo o meme apresentando abaixo, verificamos como se tornava mais 

latente o sentimento de inconstância diante da necessidade de ficar em casa, uma forma de 

prevenção contra a Covid-19. 

http://www.poder360.com.br/midia/quarentena-pelo-coronavirus-rende-enxurrada-de-memes/
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Fonte: https://www.poder360.com.br/midia/quarentena-pelo-coronavirus-rende-enxurrada-de- 

memes/. Acesso 13. 06. 2020. 

 

Representado na imagem acima, o meme traz a letra de uma canção muito famosa do 

cantor Alexandre Pires articulada com outra personagem famosa da internet, retratando como os 

dias dentro de casa estão sendo sufocantes e cada vez mais. Na imagem, ainda é possível 

perceber que a fisionomia da segunda personagem, denota uma imensa tristeza, uma dor 

incontinente, um choro angustiante diante da necessidade de cumprir o isolamento social. 

De modo bastante geral, os memes virtuais buscam reproduzir ou representar uma 

situação ou sentimento de forma lúdica ou crítica, com intenção humorística e satírica. 

Mas, assim como há diversos tipos de memes, variados quanto à forma, há também 

uma variedade de valores e funções que os memes podem desempenhar no espaço 

virtual. Os memes podem também instaurar uma reflexão, podem questionar uma 

realidade, problematizar uma situação. E tudo isso parece ter a ver com o conteúdo 

temático, com a esfera da atividade humana a que se relaciona o produtor de um 

meme (SILVA, 2016, p. 349). 

Sabe-se que que a ideia de liberdade de ir e vir, foi posta em questão, principalmente, por 

causa dos danos que o vírus pode ocasionar, o que levou a uma intervenção necessária para se 

evitar aglomerações. Nesse caso, as medidas de proteção para saída de casa, em casos 

essenciais, foram permitidos, mas com as ressalvas sobre o uso necessário de estratégias de 

proteção, não apenas com a saúde individual, como também dos demais indivíduos que por 

questões de trabalho, por exemplo, tiveram que continuar suas atividades. 

Por isso, Braga salienta que o modo de transmissão dessas mensagens não se demarca 

de forma organizada, mas como “[...]a sociedade se constrói. São padrões para ‘ver as coisas’, 

para ‘articular pessoas’ e, mais ainda, relacionar sub-universos na sociedade e – por isso mesmo 

– modos de fazer as coisas através das interações que propiciam” (BRAGA, 2006, p. 17).  

http://www.poder360.com.br/midia/quarentena-pelo-coronavirus-rende-enxurrada-de-
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Tais considerações apontam que o uso dos memes também se tornou um importante 

aliado no mecanismo de alerta sobre a obrigação de utilização das máscaras, uso este 

recomendado pelas autoridades de saúde como um meio essencial para evitar o contágio pelo 

vírus. Nesse sentido, Fairclough (2003), afirma que: 

Diferentes discursos são diferentes perspectivas do mundo associadas a diferentes 
relações que as pessoas estabelecem com o mundo, o que, por sua vez, depende de 
suas posições no mundo, de suas identidades pessoal e social, e das relações que 
elas estabelecem com outras pessoas. (FAIRCLOUGH, 2003, p.124). 

 

Todavia, o “[...] dito de outra forma, o objeto de discurso não remete a uma verbalização 

de um objeto autônomo e externo às práticas linguageiras; ele não é um referente que teria sido 

codificado linguisticamente” (MONDADA, 2001, p. 9). Por esse viés, o campo das mídias se torna 

um espaço “[...]central nas formações sociais modernas. São um lugar obrigado de passagem, 

definições e publicização dos outros campos, uns com maior dependência que outros, mas todos 

atravessados pelos fatores midiáticos” (MALDONADO, 2006, p. 3). 

Ademais, entre tantos memes utilizados frisando o uso da máscara, nota-se que o mais 

recorrente, em termos de compartilhamento, foi a imagem da famosa pintura italiana, Monalisa, de 

Da Vinci, usando uma máscara, apontando a urgência de que todos deveriam fazer uso. 

 
Fonte: https://www.uninter.com/noticias/brasileiros-compartilham-mais-memes-do-que- 

noticias-sobre-o-coronavirus. Acesso 13. 06. 2020. 

 

Em síntese, de acordo com a imagem, nota-se que a mensagem de proteção, ou melhor, 

a obrigatoriedade de proteção, a partir do uso da máscara se tornou um novo costume, mediante 

o contexto de infecção do vírus. Em relação a esta questão, Bamford (2003): 

[...] postula que para se ter letramento visual é necessário [1] ter algum conhecimento 
do assunto da imagem; [2] analisar e interpretar as imagens para apropriar-se do 
significado dentro do contexto cultural em que a imagem foi criada e existe; [3] analisar 
as técnicas utilizadas para produzir a imagem; [4] avaliar o mérito da imagem com 
relação ao seu propósito e a sua audiência; e [5] compreender a sinergia, a interação e 
o teor afetivo da imagem (BAMFORD, 2003, p.1). 

http://www.uninter.com/noticias/brasileiros-compartilham-mais-memes-do-que-
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Logo, devido a tais contextos, do uso de máscara, mais especificamente, revelou que 

costumes, práticas são impostos, mas também se fazem à luz de problemas, como este de saúde 

pública. 

Na vida contemporânea, em que os escritos se misturam com imagens estáticas (fotos, 
ilustrações) e em movimento (vídeos) e com sons (sonoplastias, músicas), a palavra 
‘texto’ se estendeu a esses enunciados híbridos de ‘novo’ tipo, de tal modo que 
falamos em ‘textos orais’ e ‘textos multimodais’, como as notícias televisivas e os 
vídeos de fãs do YouTube (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 25). 

 

Ainda sim, o caso onde a imagem emblemática da pintura italiana usando a máscara 

revela essa busca em ratificar os cuidados com a saúde individual e coletiva, visto os danos 

ocasionados pelo novo coronavírus. Nesse caso, nota-se que “[...] é uma orientação acumulada e 

naturalizada que é construída nas normas e nas convenções, como também um trabalho atual de 

naturalização e desnaturalização de tais orientações nos eventos discursivos” (FAIRCLOUGH, 

2008, p. 119). 

Desse modo, nota-se, que os meios de comunicação estão desempenhando um papel 

cada vez mais importante nesse processo de divulgação das informações sobre os riscos da 

Covid19. 

Sobre os meios de comunicação de massa, assevera que exercem formidável poder 
sobre a imaginação popular, coletiva e individual, em que imagens “mais reais que a 
realidade” em telas ubíquas estabelecem padrões da realidade e de sua avaliação, e 
também a necessidade de se tornar mais palatável a realidade vivida (BAUMAM, 2001, 
p. 99). 

 

Nessa perspectiva, para Jewitt (2014, p.15), “a representação e a comunicação dependem 

de uma multiplicidade de modos, os quais têm o potencial de contribuir igualmente com a 

significação”. Nesse processo, 

A conexão entre o texto e a prática social é vista como mediada pela prática discursiva: 
de um lado, os processos de produção e interpretação são formados pela natureza da 
prática social, ajudando também a formá-la e, por outro lado, o processo de produção 
forma (e deixa vestígios) no texto, e o processo interpretativo opera sobre ‘pistas’ no 
texto (FAIRCLOUGH, 2001, p. 35-36). 

 

Nesse compasso, as questões sobre tomada prevenção, também foram caracterizadas 

com o uso dos memes, principalmente ao sair de casa, para realização de compra de produtos 

básicos, nesse momento de isolamento social. 

Fato é que a Internet possibilita a cooperação mútua, a construção coletiva de 
conhecimento, fomentando os debates e ampliando, assim, o campo de evolução dos 
“memes”. Os textos mêmicos carregam em si mensagens que são decodificadas pelos 
cérebros receptores, analisadas, interpretadas, adotadas e, por vezes, replicadas, tal 
que, ao se familiarizarem com a linguagem contida no componente a ser replicado, 
estarão dialogando de certa maneira com o criador do “meme”, ou mesmo com os 
partícipes das mesmas interações de transmissão de ideias. É a linguagem enquanto 
fenômeno social, como prática de atuação interativa (SOUZA, 2013, p.134). 

 

Soma-se ainda a isso, o uso dos memes vai demonstrando como os brasileiros começam 

a perceber os efeitos da Covid19, desde os primeiros casos, até o momento dessa “nova 

normalidade” diante do expressivo número de pessoas infectadas pelo vírus. 
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/767511961484627086/. Acesso 10. 06. 2020. 

 

Vale destacar que os memes acima fazem referência a forma como os brasileiros 

começaram a perceber os efeitos da pandemia. O caso da senhora com a máscara, no quadro à 

direita, é um demonstrativo dessa maneira como estava sendo interpretado, os riscos do vírus, 

principalmente em relação aos idosos, apontados como um grupo de risco. Tal questão nos 

revela, que as informações acerca dos efeitos do vírus, estavam chegando a esse grupo, e o 

quanto seria prejudicial. 

O meme certamente se orienta por essa gramática, que, como qualquer outra, produz 
significados não apenas a partir de um enunciado, mas também pelo seu esforço de 
enunciação. Não à toa, reconhecemos como meme variados tipos de comunicação, 
que, embora sejam compostos por elementos diversos, remontam a uma organização 
similar dos signos: a ressignificação de um símbolo a partir da sua repetição, o 
descuido proposital com o texto e com a imagem, o tom cômico, o caráter sintético 
(MILLA, PORTUGAL, 2019, p. 171). 

 

Outro dado demonstrado pelo meme da senhora com a máscara, nos aponta a 

necessidade de cuidados. Os idosos deveriam tomar cuidados adicionais, pois as notícias dos 

efeitos do vírus, em outros países, apontavam os riscos ao público idoso, tornando-os mais 

vulneráveis por apresentarem fatores que propiciavam ataques do vírus em seus corpos. 

Os símbolos são os instrumentos por excelência da integração social: enquanto 
instrumentos de conhecimento e de comunicação [...] eles tornam possível o 
consensus acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a 
reprodução da ordem social: a integração “lógica” e a condição da integração “moral” 
(CURTO; DOMINGOS; JERÓNIMO, 2014, p.06). 

 

Ainda concernente aos casos relacionados anteriormente, especificamente o caso da 

senhora de máscara no meio do mercado, como também do menino da bolha, que está tentando 

de maneira radical, se proteger nesse contexto de pandemia, porém, apesar das orientações de 

proteção, representa a forma como os brasileiros estão pensado maneiras de prevenção. 

Logo, cabe salientar, o quão os memes refletem as relações que estão sendo 

estabelecidas com os efeitos da Covid-19, no caso, o brasileiro. De modo que as formas de 

compreensão acerca das medidas de proteção contra o vírus, tomando por base ainda do meme 

do menino na bolha, onde menino está na porta da sala de aula, revela como os brasileiros 
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imaginam as formas de proteção, a partir do momento que deverão voltar a rotina escolar ou até 

mesmo em outras atividades nos espaços sociais. 

 
3. Considerações memetizadas, mas que ainda irão persistir 

 
 

O meme reúne elementos que, geralmente, não possuem ligação lógica entre si, mas que 

ao serem unidos em uma montagem, com frases aplicadas na imagem ou vídeo, fazendo com que 

seja estabelecido um sentido, não necessariamente lógico, mas que torna-o engraçado, uma vez 

que a união desses elementos desconexos, ou seja, o rompimento com o pensamento lógico, é a 

principal característica humorística do meme. 

Ora, se o homem cria algo como o meme, ele não poderia deixá-lo apenas no humor 

“normal”, mas sim ampliar sua área de atuação, caminhando para torná-lo uma ferramenta de 

opinião, seja ela de qual natureza for, por exemplo, crítica, política, social, educativa e etc. Pois 

bem, em seu “formato” crítico aborda temas do cotidiano, tornando a tristeza, a miséria, o trágico e 

o simples, em belas risadas e rendendo muito entretenimento nas mídias sociais. Pairando no 

âmbito político, ele age como humor, obviamente, e, além disso, possui papel crítico, com 

linguagem de fácil assimilação, ampliando e simplificando o entendimento do público, seja ele 

adepto ou não. 

Nessas páginas, temas como racismo, preconceito de modo geral, são os mais utilizados. 

Por fim, como dito anteriormente, a linguagem de fácil assimilação e o humor ali presentes, são 

um prato cheio para atrair a atenção, principalmente, do público jovem. Além do que, é bem 

verdade que a comunidade escolar vê no meme uma grande fermenta educativa, visto que quanto 

mais possibilidades de aproximação do aluno com elementos que lhe sejam familiares, mais o 

ensino é favorecido, de modo que a união de diversão e informação só vem a estimular a 

criatividade e ensino-aprendizagem em conhecimento real. 

Assim, nesse tempo de agora, o tempo de hoje, pode ser vivenciado de múltiplas formas. 

Cada brasileiro/a, tem experienciado o contexto de Pandemia conforme seus entendimentos. Os 

vários desdobramentos sobre as maneiras de compreender e entender esse momento de 

incerteza e dor, são vividos a cada novo amanhecer. 

Desse modo, a dor e os números crescentes de vítimas, vão desenhando uma realidade 

social, um cenário triste, infelizmente. Mas entre tantas dores e os números de casos só 

aumentando, devemos pensar e repensar sempre os desafios para entender e a se adaptar diante 

das intempéries vivenciadas nesse cenário atual. 

Sobre os memes utilizados neste texto, revelam o quanto o medo e o desconhecido 

podem ser mecanismos motivadores da criação, invenção, e principalmente, propiciar a 

compreensão acerca das problemáticas de saúde pública. 

Nesse compasso, desde os primeiros casos de Covid-19 no Brasil aos últimos momentos 

em que este texto está sendo redigido, os brasileiros indagam, desacreditam, outros naturalizam 
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as mortes, e outros ainda, estão na luta pela sobrevivência, demonstrando nesse momento, o 

quanto a Pandemia não é homogênea em sua forma de infecção. 

Nessa abordagem, por certo que todos, de uma maneira ou outra, fomos afetados por 

essa pandemia (Covid19), cabe agora pensar e repensar como podemos sobreviver sem deixar 

sequelas mais expressivas, apontamos isso, porque inevitavelmente, ninguém sairá ileso dessa 

pandemia. A própria linguagem memetizada, relevou essa questão, somos frágeis, e a distinção 

social diante do vírus, derrubou essas barreiras, e aquilo que era invisível a olho nu, tornou 

mulheres e homens iguais. Sem preferência, sem distinção. 
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CAPÍTULO 66 

REFLEXOS E REAÇÕES SOBRE O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA EDUCAÇÃO 

E NO MERCADO DE TRABALHO 

REFLECTIONS AND REACTIONS ON THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON EDUCATION AND THE 
LABOR MARKET 

 

Edevana L. Vantroba1 

 
RESUMO: O presente capítulo reflete discussões e opiniões de especialistas diante do atual 
momento de pandemia do Covid-19 ao qual o mundo e a sociedade vêm enfrentando de forma 
abrupta e inesperada e sobre as principais mudanças que vem ocorrendo diante deste cenário. 
Objetiva abordar reflexões principalmente no que se aplica à educação e ao mercado de trabalho, 
buscando orientações legais, aconselhamento e possíveis soluções para a inserção da tecnologia 
remota em aulas e ambientes profissionais, bem como repensar e reavaliar a adequação a um 
novo normal diferente daquele que estávamos habituados. Propõe ainda o fomento para a 
inclusão das habilidades e competências socioemocionais ou soft skills a uma forma ideal de 
educação futura, que será reflexo de um mundo presente, e que nunca mais será como antes num 
passado muito recente. 
Palavras chave: Pandemia, reflexão, educação, mercado profissional. 

 

ABSTRACT: This chapter reflects discussions and opinions of experts in the face of the current 
Covid-19 pandemic moment that the world and society have been facing abruptly and 
unexpectedly and about the main changes that have been taking place in this scenario. It aims to 
address reflections mainly on education and the labor market, seeking legal guidance, advice and 
possible solutions for the insertion of remote technology in classes and professional environments, 
as well as rethinking and reassessing the adequacy to a new normal different from that which we 
were used to it.It also proposes to encourage the inclusion of social and emotional skills and soft 
skills to an ideal form of future education, which will be a reflection of a present world, and which 
will never be the same as in the very recent past. 
Keywords: Pandemic, reflection, education, professional market. 

 

Introdução. 

Desde os tempos remotos da história, os avanços mais significativos vivenciados pela 

humanidade, ocorreram em momentos de adversidades, seja nas relações sociais, na política, 

economia, medicina, educação, ou em tantas outras áreas de conhecimento. 

O período de isolamento social que atravessamos para conter a disseminação do novo 

coronavírus (Covid-19) impactou a sociedade como um todo, no âmbito educacional não foi 

diferente. 

Devido à pandemia do novo coronavírus a maioria dos estudantes estão temporariamente 

fora da escola em todo o mundo segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).Em 

aproximadamente 156 países, o fechamento das escolas foi total, com objetivo de proteger jovens, 

adultos e crianças e assim reduzir as chances de tornarem-se vetores do vírus para sua família e 

comunidade, especialmente para os grupos de risco e para os idosos, visando conter a 
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propagação da doença, o que atingiu efeitos positivos diante do isolamento social ainda que 

proposto por tempo indeterminado. 

Os impactos na educação aconteceram em fases, em um primeiro momento foi preciso 

entender o que estava acontecendo, depois seguir as decisões de ordem prática para fechar as 

escolas, repassar informações aos alunos e as famílias ressaltando que a comunicação, nesta 

etapa inicial foi crucial para não criar pânico, nem exaltar os ânimos numa situação totalmente 

atípica e nunca enfrentada por nossa geração, improvisar respostas e rearranjos sem saber qual 

seria a previsão de retorno e de retomada. 

Houve a preocupação em comunicar a todos da maneira mais tranquila possível, passar 

comunicados importantes, no objetivo de cientificar as decisões e próximos passos, para que 

todos se sentissem mais tranquilos para seguir a sequência do processo, e que as escolas lugar 

de movimento, interação, coletividade, agora tornava-se um ambiente que ninguém deveria 

procurar ou mesmo circular em suas dependências. 

A Organização World Bank Group Education publicou uma nota técnica sobre “Políticas 

Educacionais na Pandemia do COVID-19”: O Brasil solidário ao resto do mundo, reúne esforços e 

experiências de diversas partes para mitigar os efeitos da pandemia, na educação, e em vários 

outros setores. 

No propósito de encontrar estratégias para a continuidade do processo de aprendizagem 

dos estudantes de forma não presencial, (primando pelo acesso de todos), durante o período de 

fechamento das escolas, foram implementados recursos digitais inspirados na modalidade de 

Educação à Distância (EAD), com o intuito de abrandar os riscos associados a suspensão das 

atividades escolares, práticas de ensino remoto, monitoramento e avaliação dessas atividades 

com muitas limitações em atender a todos de maneira geral, mas de grande ajuda no atual 

contexto. 

Ponderar sobre os riscos do vírus e o contexto socioeconômico da escola e comunidade 

em que está inserida, foi o mais certo a fazer, pois o fechamento em curto espaço de tempo pode 

ser ineficaz em conter a propagação do vírus e longo demais gerar impactos sociais e econômicos 

muito elevados. 

 
Desenvolvimento: 

Orientações do CNE. 

No dia 28 de abril, o Conselho Nacional de Educação (CNE) enviou ao Ministério da 

Educação (MEC) uma resolução com diretrizes referentes ao período de suspensão do ensino 

presencial e pós retorno no contexto da pandemia. 

O documento aborda a diversidade de atividades no ensino remoto, ações de acolhimento 

e avaliações diagnósticas no retorno às aulas presenciais. Afirma que no momento, soluções de 

ensino a distância contribuem, porém, possuem limitações, é preciso planejamento para a volta às 

aulas e implantação de algumas normativas. 
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Para Daniel Cara, (2020), (professor da Faculdade de Educação de Educação da USP e 

membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação), A educação se realiza no processo de 

ensino-aprendizado. Os alunos aprendem com os professores, mas também entre si. A educação 

é um processo presencial e é um direito. Durante o isolamento social, só é possível complementar 

o ensino. 

A educação acontece melhor quando há vínculo e, agora, isso está prejudicado. 

As estratégias de ensino a distância reduzem os efeitos negativos do distanciamento 

temporário, porém, o formato é cansativo e trabalhoso para os docentes, especialmente porque os 

alunos perdem a experiência acadêmica, não sabem ao certo como serão conduzidas as aulas, 

não participam ativamente dos diálogos nem frequentam na sua totalidade. 

É sabido que lacunas de diversas naturezas surgirão sem interação presencial, as redes 

de ensino precisarão planejar ações para o período de retorno, buscando mitigar as condições 

heterogêneas de acesso e os diferentes efeitos de soluções a distância em função do 

desempenho prévio dos estudantes, evitando a ampliação de desigualdades. É preciso entender 

que a disposição de recursos tecnológicos é diferente entre os distintos perfis socioeconômicos, 

além de beneficiar os que tem domínio tecnológico e aqueles com desempenho acadêmico 

melhor. 

A adoção de propostas abertas foi assertiva, com acesso às aulas por TV, rádio, e outros 

recursos e ferramentas tecnológicas, com atividades para cada etapa e modalidade de ensino, 

regulamentadas pela resolução do CEE, a qual prevê, até mesmo, critérios para monitorar e 

avaliar a aprendizagem. Destaca-se que a resolução do CEE possui caráter temporário, ou seja, 

tais medidas só valerão excepcionalmente pelo período de crise, com efeito suspenso no pós- 

crise. 

Considerando as condições de conectividade dos municípios, foram disponibilizadas todas 

as tecnologias disponíveis, bem como materiais didáticos e suas redes sociais, visando garantir o 

acesso de forma equitativa. 

Professores da rede estadual passaram a gravar aulas, em formato audiovisual para 

disponibilização em veículos de comunicação eletrônicos da capital e dos demais municípios. As 

escolas são estimuladas a utilizar aplicativos e plataformas para a transmissão dos conteúdos e, 

em centros de ensino de todas as regiões do país, serão acompanhadas iniciativas em 

andamento, buscando o bom engajamento dos estudantes conforme o contexto de que fazem 

parte. 

Segundo Andrea Ramal, (2020), Doutora em Educação pela Puc-Rio, na nova educação, 

o professor é um arquiteto cognitivo e um dinamizador da inteligência coletiva. 

Perante a crise mundial de propagação do COVID – 19, diante da qual estados e 

municípios brasileiros tiveram que suspender as atividades escolares, temos uma missão como 

educadores e cidadãos comprometidos que somos, de prevenir o contágio do vírus, proteger 

nossos alunos e suas famílias e nos reinventar com estratégias para a continuidade do processo 

de aprendizagem não presencial. 
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Fase de Introspecção: 

A quarentena tem sido para alguns, momento de introspecção e reflexão, para outros, 

oportunidade para se dedicar mais à família e projetos pessoais, surgem ainda, aqueles que 

criaram iniciativas para ajudar as pessoas mais afetadas pelo coronavírus. É fato que toda essa 

mudança abrirá portas para novas mudanças, e que nada mais será como antes. 

A reflexão precisa acontecer individual e coletivamente, novas posturas, novas 

aprendizagens marcarão esse momento histórico que o mundo vem enfrentando, revisões de 

hábitos importantes, como priorizar a saúde física, psicoemocional ,espiritual, apoio à instituições 

que distribuem ajuda em regiões e grupos de maior vulnerabilidade social, visto que o momento é 

delicado para todos e pensar na coletividade contribui com o próximo. 

Quando o retorno for liberado pelas autoridades e órgãos competentes, muitas serão as 

adequações, planejar a volta com a equipe alguns dias antes do reinício das aulas, para limpeza 

adequada do espaço e adequação do ambiente. Os professores devem voltar antes e planejar as 

atividades e ações do início programado das aulas, para que possam organizar a transição do 

EAD para o presencial, a recuperação e reforço, só então os alunos retornarão. 

Quanto ao cronograma letivo, a EAD continuará até que a reabertura das escolas seja 

autorizada. Naturalmente, a depender do tempo de parada e das orientações das Secretarias da 

Educação, novas adaptações serão feitas. 

Eventos importantes, do primeiro semestre poderão ser alterados para o segundo sem 

cancelamentos. 

Propiciar encontros, eventos e debates com colaboradores e familiares, serão de suma 

importância para entendermos como atravessaram e saíram dessa crise, na qual se consomem 

conteúdos virtuais, abre-se a oportunidade para testar novos formatos de interação com famílias e 

alunos, ouvir para que falem um pouco desse período, que certamente será de muito aprendizado 

para todos. 

É essencial não deixar que essa paralisação crie um distanciamento entre a escola e as 

pessoas, a atenção para esse período de paralisação é mais importante do que propriamente o 

retorno, sendo que a maioria das questões relacionadas à reabertura não dependem 

exclusivamente das escolas. 

Os planos de voltas às aulas deverão ser formulados para combater a desigualdade 

educacional, que precisarão atender essas e outras demandas como acolhimento emocional dos 

alunos e profissionais da Educação, acompanhamento mais próximo dos estudantes com maior 

propensão ao abandono ou evasão. 

Retorno gradual com precauções com a saúde e todas as normas de segurança; 

Cumprimento da carga horária exigida por Lei para que não haja prejuízo aos dias letivos; 

Avaliação diagnóstica e recuperação da aprendizagem especialmente aos alunos que não tiveram 

acesso ao ensino remoto; Articulação entre instituições locais que impactam a política 

educacional; Contextualização das ações no nível da escola; Atendimento intersetorial como 

esforço  perene;  Institucionalização  de  políticas  de  reforço  e  recuperação  da  aprendizagem; 
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Comunicação e fortalecimento da relação família-escola e comunicação frequente com pais e 

responsáveis, tecnologia como aliada contínua e não mais utilizada esporadicamente são algumas 

das providências a serem tomadas. 

A aprendizagem de maneira remota precisa cumprir mais que uma função acadêmica, as 

atividades educacionais possuem uma infinidade de recursos com vídeos, apresentações e 

materiais de leitura, mas precisam também diversificar as experiências de aprendizagem dos 

estudantes, suportes e métodos que apoiam uma rotina positiva, garantindo estabilidade frente a 

tantas mudanças, inclusive o envolvimento familiar aliado durante a crise, que pode deixar um 

legado. 

Fica evidente que a atuação do professor ainda é central no processo ensino- 

aprendizagem, assegura significativamente uma boa experiência, independente da solução 

utilizada, e diante do cenário atual, em que são igualmente impactados pela pandemia, apoiá-los, 

pessoal e profissionalmente, é medida absolutamente essencial. 

Significativos impactos ocorrerão a longo prazo, as maiores mudanças podem ocorrer nas 

ligações entre o ensino básico, a educação profissionalizante e a educação superior, áreas 

tratadas pelo mercado educacional como nichos individuais, mas a atual crise tem revelado o 

quão interdependentes esses segmentos podem ser. 

Para Mozart Neves Ramos, (2020): 

É preciso estudar como usar as novas tecnologias em harmonia com as aulas 
presenciais e como estabelecer um equilíbrio entre o ensino presencial e o ensino 
virtual. 
Hoje enfrentamos em nosso país árdua discussão sobre o uso do ensino mediado por 
tecnologias. Talvez esse período nos ensine que ambas as modalidades podem 
conviver em harmonia em prol de um projeto pedagógico que atenda às necessidades 
de uma educação voltada para o século 21. 
O não enfrentamento da questão talvez nos remeta à situação atual no que se refere 
às enormes desigualdades de acesso entre escolas públicas e particulares. 

 

O momento agora exige agir rapidamente com aquilo que se têm, depois, provavelmente 

sejam alterados os modelos de negócio online, pensados para servir à missão da instituição. 

 
Adaptação ao “novo normal”. 

Durante o período de isolamento social, mesmo que involuntariamente dividimos a rotina 

em três esferas: pessoal, profissional e acadêmica, e até que voltemos aos padrões de 

normalidade de antes, passaremos por um período de transição e adequação a um novo mundo 

que enfrentaremos depois da pandemia. 

Algumas mudanças que foram implementadas pode ser que venham para ficar, 

certamente teremos muito mais compras pela internet para evitar o deslocamento das pessoas, o 

acesso a determinados lugares será mais restrito por causa de aglomerações e concentrações de 

pessoas como os restaurantes, comércio e salas de aula, cinema. O distanciamento entre as 

pessoas deverá ser respeitado assim como o uso contínuo de máscaras, nesse período, também 

vamos usar mais tecnologias para trabalho e estudo, o home office, para evitar a exposição em 

espaços de convivência com muitas pessoas, como escolas, universidades e escritórios. 
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A corrida pela automação e uso frequente de tecnologias para trazer mais qualidade e 

agilidade digital aos processos aumentam, pensando na redução das atividades presenciais, o 

mesmo acontece com a comunicação, aulas e palestras acontecem em ambientes virtuais por 

sistemas de videoconferência, gerando uma nova forma de nos relacionarmos, mais consciente 

quanto ao consumo desenfreado, a investimentos e propósitos. 

Empresas que não acreditavam e investiam em redes sociais terão que rever essa 

tendência, pois sem dúvida vai demorar um tempo até voltarmos aos padrões de convivência mais 

parecidos com o que tínhamos antes. 

Devemos repensar nossa democracia que precisa de mudanças estruturais, na redução 

das desigualdades, no individualismo, nas formas de consumo, no sistema econômico, a 

meritocracia, nossas formas de relacionamento, papéis de gênero, democracia racial, na 

alimentação e criação de filhos, espiritualidade, nossa relação com a natureza, naqueles que 

estão vislumbrando e desejando outro formato de sociedade que respeite as diferenças e ofereça 

melhores condições de vida para todos. 

Precisamos começar a assumir compromissos para o bem-estar coletivo, tudo isso que 

estamos enfrentando nos remete relegar o eu a uma segunda dimensão de interesse, 

evidenciando o todos a um primeiro patamar. 

 
Mercado de trabalho. 

Outro setor bastante afetado pela pandemia é o profissional que apesar do cenário 

desafiador que se apresenta à parcela jovem da população, especialistas avaliam que, nos últimos 

anos, a visão das empresas sobre essa faixa etária mudou. 

Para os jovens, entre 15 e 24 anos os efeitos da crise foram ainda mais avassaladores, 

segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma a cada seis pessoas perderam o 

emprego ou tiveram as horas de trabalho reduzidas desde o início da pandemia, e se não 

houverem medidas imediatas e significativas para melhorar essa situação, o legado do vírus 

poderá nos acompanhar durante décadas. 

O epicentro da doença é o continente americano, considerado mais vulnerável à crise, 

assim como o Brasil, com 12,8 milhões de desempregados, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), altos números que tendem a piorar ainda mais. 

Jovens em busca do primeiro trabalho, engrossam as estatísticas, embora pessoas em 

plena mocidade tenham alcançado posições de destaque, apesar da pouca idade, referências em 

suas áreas de atuação podem ser inspiração tanto de crescimento na carreira quanto em relação 

à forma de lidar com a crise. O olhar das organizações está sobre pessoas com menos de 30 

anos, os nascidos entre os anos 1990 e o início do ano 2010, são definidas sociologicamente 

como geração Z, possuem algumas qualidades valiosas e outras não bem vistas, que caracteriza 

os integrantes desse grupo como irreverentes, autênticos, donos de improviso criativo e abertos a 

formatos de trabalho movidos por desafios vocacionados, engajados por propósito, com domínio 

das novas tecnologias, criatividade e proatividade. 
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O trabalho se liga a princípios de vida, valores, felicidade, o aqui e agora, pertencem a um 

mundo muito dinâmico, desejam que tudo aconteça rápido, sendo que a gestão das corporações é 

adequada ao próprio negócio, nem sempre no ritmo esperado por eles, o que atropela o processo 

de construção (o imediatismo é uma característica negativa dessa geração, assim como baixa 

empatia e tolerância à frustração, ansiedade exagerada devido ao fácil acesso de informações). 

Trabalhar em rede são características positivas, assim como constante atualização e 

aprendizado, conhecer as tendências do mercado, pois muitas profissões tradicionais serão 

extintas ou transformadas e muitas novas surgirão. Dominar outras línguas, como o inglês 

preponderante em sites e informações, reavaliar conceitos de forma rápida, sendo flexível às 

mudanças. 

“Dependendo da área, função ou segmento, como tecnologia ou startups, por exemplo, 

preferem esse público devido ao perfil”, a inovação, a busca pelo novo e a familiaridade com as 

tecnologias são características fortes dessa geração e que agregam muito para empresas desse 

tipo. 

A contratação demonstra que idade e maturidade não caminham juntos, alguns jovens 

são extremamente maduros e responsáveis e enquanto outros com mais idade tem pouca 

maturidade e responsabilidade. Para ascender na carreira e se tornar referência é preciso mais 

que competências técnicas e experiências, foco, fixar-se em algo, definir projetos, gostar de 

desafios ou tornar-se muito bom naquela rotina que executa, uma combinação entre potencial e 

entrega. 

Atualmente com o cancelamento das sessões presenciais de treinamento, as empresas 

têm dado atenção ao fato de que seus bancos de talentos ficarem desatualizados, já que os 

recrutadores não participarão dos eventos para recrutar profissionais, o que pode repercutir por 

anos em processos e programas estáveis, não será apenas um impacto imediato em algumas 

classes. 

“Todos estão sendo forçados a tomar decisões difíceis sobre o que é verdadeiramente 

crítico e quais são as alternativas disponíveis nesse momento.” 

Costuma-se dizer que a educação é anticíclica ao mercado, o que significa que a 

demanda por serviços educacionais aumenta em tempos de crise econômica. Programas de 

treinamento e desenvolvimento de funcionários são as primeiras coisas que as empresas cortam 

em tempos de recessão, e dada essa incerteza quanto a duração dessa período e a grande 

disponibilidade de cursos de curto prazo, as pessoas podem não estar dispostas a se inscrever 

em programas mais extensos (e mais caros), cursos imersivos como os bootcamps e programas 

que oferecem financiamento estudantil têm uma oportunidade e um desafio a enfrentar. Frente ao 

cenário da enorme perda de empregos, que já está acontecendo, a ideia de se inscrever em 

treinamentos e cursos profissionalizantes sem pagar mensalidades antecipadas parece ser 

atraente. Numa recessão mais acentuada do que se prevê, serão úteis políticas governamentais 

temporárias para socorrer o impacto desproporcional nas indústrias, no varejo e nos trabalhadores 
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do setor de serviços. A opção ideal é optar por programas de financiamento que preparem as 

pessoas para trabalhos de alta demanda ou para funções emergentes no campo da tecnologia. 

Líderes visionários farão mais, engajando-se com iniciativas que vão gerar mais 

oportunidades para as pessoas que não tiveram as mesmas chances, sair da posição de conforto 

e privilégio, mantendo investimentos em programas que educação que sejam mais capazes de 

suportar cenários de crise, apoio a parcela da população mais vulnerável às consequências da 

pandemia e desastres naturais, a crises econômicas e desistências de professores. 

 
As habilidades socioemocionais, também conhecidas como soft skills 

As soft skills ou competências soft são as competências sociais, emocionais e mentais 

ligadas à personalidade de cada um, traços e comportamentos importantes em profissionais de 

qualquer setor, muito relevantes para bons relacionamentos, habilidades que lidam com a relação 

e interação com outros, como resiliência, empatia, flexibilidade, colaboração e comunicação 

eficaz, capacidade de trabalhar sob pressão, orientação para resultados e liderança de equipe, 

são todas competências baseadas na inteligência emocional e que distinguem profissionais da 

média normal. 

Hard skills, habilidades técnicas de aprender facilmente mensuráveis, como fluência em 

um idioma ou domínio de uma ferramenta, também são habilidades fundamentais para um líder 

facilitador, perfil mais buscado no mercado por sua capacidade de criar espaços de debate e 

reflexão de qualidade e de onde saem soluções coletivas e inovadoras. 

Há uma lacuna entre “o que líderes esperam de recém-formados e o que estes recém- 

contratados oferecem”, em uma pesquisa global com 450 lideranças executivas e 450 jovens, três 

quartos dos jovens início de carreira não estavam prontos para atuar, os contratados conseguem 

realizar o trabalho, são inteligentes, ambiciosos e sabem usar tecnologia, comprometidos e 

apaixonados pela ideia de ascender na carreira, porém, faltam as soft skills, “traços e 

comportamentos que caracterizam nossos relacionamentos com outros”.(Daniel Golemam, 1995) 

e afirma: 

Os jovens não dão a devida importância ao valor da inteligência emocional no 
ambiente de trabalho, mas as habilidades que ela envolve são cruciais para ter foco, 
motivação e colaborar de maneira produtiva. 
“Conforme estruturas organizacionais evoluem e a globalização acelera, essas soft 
skills serão mais indispensáveis que nunca”, são elas que realmente capacitam alguém 
para ocupar cargos de liderança, que envolvem lidar com outras pessoas e consigo 
mesmo, atualmente inteligência e experiência não bastam. 

 

Soft skills mais valorizadas no mercado atualmente são: 

Colaboração: saber trabalhar bem em grupo; 

Flexibilidade: saber se adaptar às mudanças; 

Trabalhar sob pressão: gerenciar estresse sem perder o foco; 

Comunicação eficaz: ouvir atentamente e se comunicar de maneira clara; 

Orientação para resultados: atingir o resultado da maneira mais eficaz possível; 

Liderança de equipe: saber como motivar e engajar grupos; 
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Desenvolver ou fortalecer as soft skills de: 

1. Autorregulação: administrar emoções recupera o estresse rapidamente, significa que 

quando uma emoção forte surgir, pode se tornar consciente dela, nomeá-la e deixá-la passar sem 

reação instantânea. Isso traz foco e mantém o corpo relaxado (em alerta, porém, sem estresse). 

São indicados treinos para o cérebro e prática de meditação para trabalhar com as emoções. 

2. Gerenciamento do tempo: nas interrupções precisamos nos perguntar se isso pode ou 

não esperar, a resposta será quase sempre ‘sim’. Decisões devem ser comunicadas 

educadamente e com boa vontade, líderes e pessoas com boas soft skills se comunicam 

gentilmente. É essencial aprender a identificar como se comunicar bem com cada tipo de pessoa. 

3. Criação da cultura de feedback: Adaptar a rotina com sua própria cultura de feedback, 

criar habilidades profissional e pessoalmente de soft skills para melhorar. 

Trabalhar com pessoas experientes na área, ter pessoas certas ao lado, escutar opiniões 

sem que se sobressaiam às suas, visão ampla de educação e gestão complementam e equilibram 

os processos da empresa, cultivar relacionamentos de confiança, trocar ideias, ouvir com respeito 

e atenção, enfrentar adversidades com resiliência e liderança, fugir do padrão permite avançar 

constantemente, gerando uma dinâmica virtuosa dentro da organização. 

 
O futuro idealizado para educação. 

Os efeitos mais notáveis da pandemia talvez tenham sido em escolas e empresas de 

educação. 

Em 2019, os investimentos globais em edtech, impulsionaram uma mudança de mercado 

para o aprendizado digital e salas de aula personalizadas. (No Brasil, as startups de educação 

cresceram 23% em dois anos.). 

À medida que a pandemia abre caminho para a inovação, afirma Peter Diamandis (2019), 

o mercado de educação online agora deve decolar até 2025. 

Diante de um futuro no qual (Peter Diamandis,2019): 

Se digitaliza, desmaterializa, desmonetiza e democratiza a educação, em breve o setor 
poderá oferecer o mesmo nível de educação personalizada a cada aluno, 
independentemente do status socioeconômico. “Da mesma maneira que o Google 
democratizou o acesso à informação, e o YouTube o fez por entretenimento.” São 
ideias a se considerar para o setor educacional. 

 

Sugere três oportunidades (Peter Diamandis, 2019): 

-Ensino individual habilitado para Inteligência artificial (IA) em casa e tecnologias 

imersivas (principalmente realidade virtual e aumentada) oferecendo conteúdo personalizado com 

base nos dados dos alunos. Empresas usam a câmera frontal de um dispositivo para oferecer 

tecnologia de IA emocional em tempo real, pais e professores sabem quando o aluno está 

excitado, confuso ou entediado. 

-O valor da empatia na educação digital – jogos de educação convincentes, aprovados por 

professores e instituições de ensino, utilizados por horas, garantindo que os requisitos do currículo 

fossem cumpridos pelos alunos dominando o jogo. 
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-Educação como uma assinatura para o ensino superior, o lifelong learning o futuro da 

educação, serviços de educação como uma assinatura vitalícia. 

As escolas precisam reconhecer que crianças crescem, desenvolvem-se e aprendem em 

ambos os ambientes, escolar e familiar através de diferentes conhecimentos, propostas e afetos. 

Ao longo da história o cotidiano escolar (especialista) foi separado do familiar (doméstico), ambos 

assumindo saberes diferentes, quando na verdade são complementares. 

Famílias educam e imprimem conhecimentos no saber e na cultura que as crianças 

trazem quando adentram na escola. O afastamento gera na educação consequências como a falta 

de empatia e de comunicação real e significativa, entre estas duas instituições responsáveis pelas 

crianças, acreditar no potencial de enriquecimento coletivo que podem oferecer umas às outras 

pelas próprias soluções que dão a seu dia a dia. Questões legítimas que podem ser a porta de 

entrada para uma relação, duradoura ,se formos capazes de informar as famílias e auxiliá-las 

nessas questões, estaremos abrindo um canal de comunicação, valorizando a confiança que 

estas depositam nas escolas e que pode avançar na direção de conhecer melhor os alunos, seu 

potencial, seu modo de ser e estar no mundo. Interagindo entre seus pares, irmãos, pais, mães, 

avós ou outros responsáveis com os quais as crianças convivem também podem aprender outras 

formas de exercer seus papéis na educação dos pequenos e compartilhar dúvidas, dificuldades na 

interação, compartilhando soluções comuns. Apostar numa educação de qualidade para todos 

com equidade e efetividade, trabalhar com times heterogêneos focados em resultados e 

assertividade para lidar com pressões, competências que mais tarde vão influenciar na vida 

profissional que esses alunos terão futuramente, então por que não as desenvolver e inseri-las 

desde já em sua vida escolar? 

A promoção da inclusão, e a ajuda necessária às famílias, deve acontecer não só em 

momentos de crise como o que estamos vivendo agora, mas uma relação constante entre escola 

e entorno escolar. 

Abrir e fortalecer os canais de comunicação já existentes com as famílias em que cada um 

desses atores exerça seu papel, não é uma inversão, a proposta é que cada um fale de seu lugar, 

como pai, mãe ou professor e aproveitar a janela de oportunidade que se abre nessa interlocução 

para que produza algo novo nessa relação. Todos imbuídos de uma única missão, definindo 

alternativas para que os estudantes continuem suas atividades educativas e os professores sigam, 

produzindo e ministrando seus conteúdos pedagógicos, o que colabora com o método de higiene 

mental recomendado pelos especialistas, no período e que pode ser modificado e melhorado pós 

pandemia. 

A educação no mundo atravessa esse tempo difícil, porém efêmero, que trará lições, 

estratégias e soluções importantes, passando pelos docentes e suas adaptações de ensino, pela 

presença dos pais/responsáveis na trajetória educativa dos filhos, na revisão dos ambientes de 

aprendizagem incluindo as crescentes decisões políticas e educacionais, fatores que devem ser 

observados e ponderados por todos nós enquanto comunidades escolares. 
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O momento talvez nos ajude a aprofundar as reflexões avançar em algumas posturas e 

proposições, que possam contribuir para o debate a respeito de questões que nos afetam no atual 

contexto, oportuno para ser repensado. 
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CAPÍTULO 67 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS SOBRE O ENSINO REMOTO DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 

PARA O 6º E 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A PANDEMIA COVID-19 

Antonia Carla Araújo da Costa1 

Aurilene Araújo da Costa2 

Marcilene Maria Machado SIlva3 

Leireslene Tatiana Machado Silva4 

 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar um relato de experiência de uma professora 
de matemática que desenvolveu o protagonismo dos alunos do sexto e sétimo ano do ensino 
fundamental de uma escola filantrópica, a partir da metodologia planejada para o ensino remoto 
da matemática, motivado pela pandemia Covid-19, utilizando-se das ferramentas da educação 4.0 
e das metodologias ativas. Relata-se, ainda, a observação de como ocorreu o envolvimento dos 
alunos no processo de ensino aprendizagem da matemática na modalidade remota e como se deu 
a sua avaliação. O estudo conclui que as mudanças impostas pelo isolamento social trouxeram 
novos saberes e métodos de ensinar e aprender. 
Palavras-chaves: Educação 4.0. Ensino Remoto. Planejamento. TDICs. Covid-19. 

 
ABSTRACT: This article aims to present an experience report of a mathematics teacher who 
developed the role of students in the sixth and seventh year of elementary school in a philanthropic 
school, based on the planned methodology for the remote teaching of mathematics, motivated by 
the Covid pandemic. -19, using the tools of education 4.0 and active methodologies. It is also 
reported the observation of how students got involved in the teaching process learning 
mathematics in remote mode and how it was evaluated. The study concludes that the changes 
imposed by social isolation brought new knowledge and methods of teaching and learning. 
Keywords: Education 4.0. Remote Teaching. Planning. TDICs. Covid-19. 

1 Introdução 

Para que o ano letivo de 2020 não fosse prejudicado em virtude da pandemia causada 

pelo Covid-19, as escolas tiveram que adequar sua metodologia de ensino presencial para o 

online.  Todavia, os pais,  alunos,  e professores não estavam preparados para essa nova forma 

de ensinar e aprender, sobretudo, a disciplina de matemática, que já vem carregada com um 

estigma de ser difícil, complexa e por consequência, desinteressante. 

E se, para muitos, aprender matemática já não é tão simples na modalidade presencial, 

através de uma tela, pelo ensino remoto, a aversão e desmotivação para aprendê-la, certamente 

se elevou. Mas essa realidade, não somente para o ensino da matemática, passou a fazer parte 

da vida escolar depois da suspensão das aulas motivada pela aludida pandemia. Em face disso, 

neste trabalho será apresentado, através do método de observação, como uma professora de 

matemática do sexto e sétimo ano do ensino fundamental de uma escola filantrópica, na cidade 

Teresina- PI que promoveu o protagonismo dos alunos a partir da prática das metodologias ativas, 

mesmo no ensino remoto. 
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Diante do exposto, essa pesquisa tem como objetivo relatar a experiência do ensino de 

matemática na modalidade remota, apresentando os desafios, dificuldades e resultados da 

docente para fomentar o interesse dos alunos na aprendizagem durante a pandemia. 

Dessa forma, como ensinar e verificar a aprendizagem dos alunos em matemática, na 

modalidade remota, uma vez que o sistema educacional, mesmo com muitas pesquisas 

mostrando sua ineficácia, já está condicionado à aplicação de testes sem direito a consultas, com 

tempo determinado para resolução e que o desempenho dos respondentes é medido pela 

quantidade de acertos? Como aplicar esse formato de avaliação nas aulas remotas, garantindo 

que o aluno cumpra os mesmos critérios estabelecidos nas aulas presenciais? E nesse contexto, 

que estratégias a escola tem planejado para constatar que o aluno está desenvolvendo a 

aprendizagem conforme o esperado? 

Para a realização deste estudo, primeiro optou-se em fazer um levantamento bibliográfico 

para embasar os argumentos da redação da pesquisa, em seguida, observou as didáticas e 

metodologias de ensino durante a pandemia. 

 
2 A prática da Educação 4.0 no contexto da pandemia causada pelo Covid-19 

 
O acesso e a facilidade de estar conectada à internet por meio dos celulares, tablets, 

computadores, smart tv, dentre outros recursos tecnológicos, vem cada vez mais tornando-se 

parte do dia a dia da população, estabelecendo uma relação de dependência a essa tecnologia 

que, quando ocorrem falhas, mesmo que momentâneas na conexão, a sociedade fica sem saber 

como solucionar situações simples do seu cotidiano. 

Essa relação de dependência do ser humano com a internet é justificada pela busca 

incessante da sociedade por soluções mais práticas para resolução de seus problemas. E, neste 

sentido, problema pode ser o que demanda energia, tempo, dentre outros desprendimentos que o 

indivíduo realiza ao executar uma ação. Como, por exemplo, ir ao banco ou fazer compras, hoje, 

pode ser feito sem sair de casa, somente com o uso de aplicativos conectados à internet, 

poupando tempo e energia caso fosse feito se dirigindo até o local. Essas soluções de automação, 

otimizando energia, tempo e apresentando recursos com máquinas e sistemas cada vez mais 

inteligentes, é o que marca a nova revolução industrial ou indústria 4.0. 

Em um mundo de automação, transformação de negócios e obsolescência contínua de 
habilidades, as organizações já perceberam que fornecer uma experiência de 
aprendizagem digital atraente é fundamental para o sucesso do negócio. (FILATRO et 
al, 2019, p. 26). 

 

Esse novo cenário envolvendo as tecnologias digitais da informação e comunicação 

mudou também as formas de ensino nas escolas. A essa transformação na forma de ensinar e 

aprender, deu-se o nome de educação 4.0 que veio para romper com um modelo de educação 

cuja aprendizagem se baseia na exposição de conteúdos pelo docente e na dicotomia entre teoria 

e prática e cujo foco do processo se concentra na figura do professor. 

Assim, o termo Educação 4.0 começou a ser difundido entre pesquisadores e educadores 

com percepção de que a tecnologia, uma vez que já adentrou não somente na indústria, mas na 
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vida de todos, deve ser adotada como mecanismo que contribui para as estratégia de 

aprendizagem. Com isso, trouxe à tona as metodologias ativas que já eram defendidas por 

estudiosos de décadas anteriores, com pesquisas e livros sobre a necessidade da promoção do 

protagonismo do aluno no processo de ensino aprendizagem, em que o professor não pode mais 

ser visto como o detentor do saber, pois, “a evolução das gerações educacionais mostra como, ao 

longo do tempo, os alunos passaram a ocupar um papel cada vez mais ativo, participativo e 

construtivo na educação” (FILATRO, 2019, p. 05). 

Diante da facilidade de acesso ao conhecimento, não há como o docente querer ocupar, 

em relação aos seus discentes, uma posição mais privilegiada em virtude do seu saber, mesmo 

desempenhando um importante papel no processo de ensino aprendizagem. Essa discussão 

sobre a definição mais assertiva do papel tanto do professor como do aluno neste processo, data 

de muito antes do advento da educação 4.0, porém, foi no ano de 2020, imposta pela pandemia 

COVID-19, que essa transformação se tornou necessária e desafiadora. 

Com o isolamento social, a remodelagem do processo de ensino-aprendizagem usando 

as TDICs era necessária e urgente. E o que outrora fora defendido por teóricos, mas sem ganhar 

forças na comunidade educacional, passou a fazer parte do dia a dia de docentes e discentes. 

De acordo com a BNCC é “Impossível pensar em uma educação científica contemporânea 

sem reconhecer os múltiplos papéis da tecnologia no desenvolvimento da sociedade humana” 

(BRASIL, 2019, p. 329). O seja, embora a tecnologia tenha sido empregada de forma abrupta 

devido a um momento delicado da sociedade ela já era defendida pelo governo. 

Mas, mesmo sendo defendida antes da pandemia, foi a partir do mês de março do referido 

ano que todas as instituições educacionais foram obrigadas a suspenderem suas atividades do 

modo presencial para tentarem conter a contaminação do Novo Coronavírus e passaram a adotar 

a tecnologia de modo didático. Então, repensar novos métodos que proporcionaram essa 

continuidade de forma não presencial, mas efetiva e segura, foi uma prioridade. 

Dessa forma, “adotar outras ferramentas de ensino como a plataforma digital, propor um 

tema para debate e incentivar a exposição de opiniões acerca do tema exposto, desperta no aluno 

autonomia e o instiga a pensar de forma crítica” (COSTA; COSTA, 2020, p. 165). Por essa razão, 

começou-se a planejar, em um curto espaço de tempo, essa retomada das aulas pelas vias 

digitais para que o fluxo não pudesse parar. 

 
2.1 A criatividade no planejamento docente no contexto da educação 4.0 

 
O planejamento é importante em qualquer área, pois consiste em desenhar etapas que 

sejam passíveis de realização a fim de que um objetivo ou uma meta seja alcançada. Em 

colaboração com esse pensamento Gama, (2016, p. 40) 

Entendemos que o planejamento é também, ele próprio, uma intervenção que tem a 
finalidade de concretizar as ações previstas, fazer acontecer, isto é, transformar a 
realidade existente em possibilidade e realidade desejada, considerando as condições 
objetivas e subjetivas – tempo, espaço, condições materiais e relações sociais e 
políticas – bem como vontade e espontaneidade para que a ação se concretize. 
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Nele, é preciso prevê não apenas os resultados, mas também as possíveis falhas para 

que sejam prevenidas. Numa empresa, por exemplo, se o planejamento não for bem definido, os 

resultados podem ser desastrosos inclusive levando-a à falência. 

Na educação não é muito diferente, pois todo professor precisa elaborar um bom 

planejamento para que o objetivo educacional seja alcançado e o aluno consiga desenvolver sua 

aprendizagem, pois, segundo defende Coutrim (2020, cap.04): 

Todo planejamento da aprendizagem tem como objetivo a otimização da prática 
educativa e, por meio dele, pode-se gerir melhor pessoal, recursos e espaços, de  
modo a evitar desperdícios e disputas internas que possam vir a comprometer os 
resultados almejados. (COUTRIM, 2020, cap.04) 

 

Ademais, diferente dos modelos que antecedem a proposta da Educação 4.0, o 

planejamento não deve se resumir em elencar os conteúdos que serão abordados, as atividades 

propostas e como o aluno será avaliado. Geralmente, o que se encontra em um planejamento que 

carrega ainda o docente como o centro do processo são títulos de assuntos, páginas de livros com 

as atividades que devem ser feitas pelo aluno e que a avaliação é marcada simplesmente pela 

forma quantitativa e qualitativa em que esta última se refere às atividades ou trabalhos 

respondidos pelos alunos. Em se tratando de avaliação Luckesi (2014, p. 49) destaca que: 

A prática da avaliação da aprendizagem, em seu sentido pleno, só será possível na 
medida em que se estiver efetivamente interessado na aprendizagem do educando, ou 
seja, há que se estar interessado em que o educando aprenda aquilo que está sendo 
ensinado. 

 

Há ainda a forma equivocada de pensar em planejamento no contexto da educação 4.0, 

se limitando em inserir ferramentas tecnológicas, mas de uma forma que ainda caracteriza o 

docente como o centro do processo. Por conta dessa limitação no entendimento do que realmente 

seja a Educação 4.0 na prática e, sobretudo, nesse momento em as aulas estão acontecendo por 

canais tecnológicos, a oferta de capacitações em aplicativos e plataformas com jogos, dentre 

outras formas de interação dinâmica com o aluno, vem aumentando e ganhando força, uma vez 

que os professores estão interessados em se tornarem professores inovadores. 

A tendência é que a tecnologia cada vez mais adentre na sala de aula, todavia, é 

importante salientar que ela é apenas um instrumento que, junto com a estratégia planejada pelo 

docente, leva o aluno a desenvolver sua aprendizagem. Consoante a isso, Filatro (2019) ressalta 

que os nativos digitais, não querem ser simples ouvintes e observadores; eles querem interagir, 

participar, aprender pela descoberta, e encaram como diversão aprender com base em tentativa e 

erro. 

Assim, é sempre importante que o professor busque de modo constante a sua formação 

continuada, pois o conhecimento é algo que sempre está em transformação e adequação na 

sociedade, ou seja, mesmo na posição de docente é imprescindível que também assuma o papel 

de discente no intuito de estar pesquisando, buscando novos saberes e atender o momento em 

que a sociedade está inserida, descobrir ou reinventar práticas pedagógicas, como assente Silva 

(2018, p. 08): 

para atender a demanda atual, é necessário reinventar as práticas pedagógicas, rever 
os conteúdos abordados em sala de aula e buscar novas metodologias para se 
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garantir o sucesso dos estudantes na aprendizagem dos conteúdos de Matemática e 
na vida cotidiana. 

 

Nessa perspectiva, o mais importante não é o instrumento utilizado, que pode ser um 

aplicativo, site, ou mesmo um instrumento que não seja tecnológico, como fantoches, por 

exemplo. O importante é a estratégia de aprendizagem que deve contar com a criatividade do 

docente que, por sua vez, não deve ser condicionada à inspiração, mas a pesquisas, formação 

continuada, a fim de que os conhecimentos desenvolvidos pelo docente sejam combinados e 

tendo como objetivo levar o aluno a ser protagonista do seu próprio processo de ensino- 

aprendizagem. A esse respeito, Silva (2018, p. 20) declara que: 

O movimento de refletir sobre as estratégias e metodologias dos docentes pauta-se na 
formação continuada de professores para atendimento às novas demandas das 
gerações acostumadas com o uso constante das tecnologias. O grande desafio da 
formação continuada não está centrado apenas na disponibilização de tecnologias 
para utilização no espaço escolar e sim na compreensão pedagógica destes recursos 
tecnológicos nas práticas pedagógicas. 

 

Com o advento da pandemia no ano de 2020, a necessidade de continuar as atividades 

educacionais, transformaram as dificuldades em desafios do saber, em que tanto professor como 

aluno tiveram de aprender novos métodos de ensinar e de aprender. 

 
3 As aulas de matemática na modalidade remota para o ensino fundamental 

 
O ensino da matemática, durante muito tempo na história, vem assumindo o papel de 

disciplina mais difícil e se tornando um grande peso nas salas de aula. No entanto, esse é um 

paradigma que precisa ser quebrado, sobretudo, no ensino remoto. 

Sobre o exposto, “acreditamos que as dificuldades apresentadas pelos alunos, 

relacionadas a essas operações, referem-se à escolha dos procedimentos e das estratégias de 

cálculo para solucionarem situações propostas.” (PEREIRA; FARIA, 2018, p. 19). Isso porque, ao 

longo dos anos, o professor de matemática também quis assumir o papel de um vilão do ensino, 

ou seja, ao invés de levar o aluno a desenvolver sua aprendizagem, ameaçava-os com avaliações 

que quanto mais o resultado fosse negativo para os alunos, melhor para o professor que 

aumentava cada vez mais sua soberania em sala de aula. 

Essa característica é marcante, principalmente no ensino fundamental a partir do 5º ano, 

em que também, tradicionalmente, há a quebra da ludicidade e brincadeira e as aulas ganham um 

teor mais mecânico, aumentando nos alunos cada vez mais o medo e a insegurança na 

matemática. Nesse contexto é claro perceber que não é a matemática uma disciplina difícil, mas o 

facilitador da aprendizagem foi quem não desempenhou a contento o seu papel. 

Essa realidade, mesmo que ainda a passos lentos, vem mudando. Muitos profissionais 

que assumem o compromisso de guiar os alunos a desenvolverem a aprendizagem na 

matemática, o fazem com alma e conseguem encantar os alunos. Até porque a matemática faz 

parte da rotina do ser humano e relacionando-a com situações do cotidiano, a aprendizagem 

dessa disciplina, pode ser algo divertido e significativo. 
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4 Metodologia 

 
Para a realização deste estudo, optou-se primeiro pela metodologia de pesquisa 

bibliográfica, pois, segundo Freitas e Prodanov (2013, p.54) ocorre “quando elaborada a partir de 

material já publicado”, e para embasamento da dissertação buscou-se referenciação em teóricos 

que corroboram com a exposição do pensamento aqui relacionado, e seguida de pesquisa 

descritiva, que segundo a mesma autora, caracteriza-se como aquela que “quando o pesquisador 

apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles.”(Idem, 2013, p.52). 

Para este estudo, relata-se a experiência do planejamento e execução das aulas de 

matemática para quatro turmas, sendo duas de 6º e duas de 7º ano do ensino fundamental de 

uma escola filantrópica em Teresina-PI, cada uma com quarenta alunos. 

É importante ressaltar que a professora cujo relato se refere, desde que iniciou sua 

carreira como docente, sempre se preocupou em desmistificar o ensino da matemática como algo 

distante do entendimento dos alunos. E isso tornou ainda mais desafiador o processo de dar 

continuidade às aulas na modalidade remota tendo que corresponder às expectativas dos alunos 

que já conheciam e reconheciam seu trabalho. 

Assim, para dar continuidade a este fluxo e com o propósito de inserir o aluno como 

centro do processo, a professora estabeleceu alguns pilares que sustentariam seu planejamento: 

- Protagonismo do aluno: que consiste em continuar proporcionando a autonomia do aluno, 

orientando e motivando para que ele continue a cumprir sua rotina de estudos e pesquisas de 

forma a desenvolver sua aprendizagem significativa; 

- Pedagogia Afetiva: que consiste em continuar a ter a atenção e percepção voltada à todos os 

alunos, mesmo através de uma plataforma digital. Primar pela inclusão de todos, detectando 

aqueles que estão com dificuldades e buscando estratégias para recuperá-los; Para Morran, 

Masetto,Behrens, (2017, p. 17) 

A afetividade se manifesta no clima de acolhimento, empatia, inclinação, desejo, gosto, 
paixão e ternura, de compreensão para consigo mesmo, para com os outros e para 
com o objeto do conhecimento. Ela dinamiza as interações, as trocas, a busca, os 
resultados. Facilita a comunicação, toca os participantes, promove a união. O clima 
afetivo prende totalmente, envolve plenamente, multiplica as potencialidades. 

 

- Metodologias Ativas: sobretudo, na Aprendizagem Baseada em Projetos, sala de aula invertida e 

jogos, para manter a dinamicidade da aula remota e instigando os alunos à pesquisa; e 

- Sustentabilidade: em que o menos é mais quando o planejamento é assertivo e que, neste 

momento, aproveitar a rotina dos alunos e os elementos que eles dispõem em sua casa, como 

sua família, é um dos caminhos para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. 

Assim, foi planejada as seguintes atividades para os alunos: 

1.  Avaliação diagnóstica em formato de quiz, onde os alunos foram desafiados a 

responder ao quiz na plataforma virtual, testando seus conhecimentos já existentes. O 

quiz com tempo determinado, não objetivava avaliar e dar uma nota para eles, mas 
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sondar o nível da turma para esse novo recomeço. Porém, mesmo sem valer pontos 

ficaram eufóricos, desafiando a si mesmo. 

2. Correio Elegante de equação - consistia em enviar uma mensagem de carinho para o 

colega contendo uma charada através da matemática, para ser decifrada. Por 

exemplo, Meu carinho por você é o quíntuplo da equação x/4 + x/3 = x – 100. 

3.  Pescaria com muita matemática – aproveitando as festas juninas e a brincadeira da 

pescaria, típica nas comemorações desse período, foi feito em power point, um slide 

com peixes enumerados, sendo que cada um revelaria uma questão matemática. A 

cada acerto, uma premiação simbólica. A cada erro, uma prenda, como imitação, 

cantar um música, dentre outras. A brincadeira fez com que os alunos aprendessem 

de forma bem divertida, mesmo virtualmente. 

4.  Portfólio de Matemática Teoria e Prática – os alunos foram desafiados a elaborarem 

um portfólio alinhando a teoria da matemática à prática em sua vida. Neste trabalho, 

as questões sugeridas pela professora, deveria ser contextualizada utilizando 

situações cotidianas, comprovando que a matemática faz parte da rotina de todos. 

Vale ressaltar que a proposta do portfólio foi lançada aos alunos ainda no decorrer 

das aulas, como um projeto integrador que deveria ser construído ao longo do período 

e sendo o ponto alto da avaliação das turmas. Foram três desafios propostos para o 

sexto ano e quatro para o sétimo, respectivamente: 

● Criar uma sequência lógica a partir de objetos aleatórios, identificando cada um 

deles com números ou cores; 

● Elaborar um problema usando as compras realizadas em casa durante o 

isolamento social, contento pelo menos três operações, identificando o que foi 

gasto, qual foi o troco, qual o preço unitário de um produto e quanto ficaria 

comprando mais de um item; 

● Criar um poema ou paródia sobre as principais medidas de ângulos e polígonos 

encontrados em sua casa; 

● Elencar objetos aleatórios e identificar cada um deles como números inteiros 

positivos e negativos e em seguida organizá-los em ordem crescente; 

● Simular um extrato bancário, realizando operações de débito e crédito em conta e 

destacando o saldo final; 

● Buscar em embalagens de produtos, números racionais, na forma decimal ou de 

fração, organizando-os em ordem crescente; 

● Procurar uma receita, separar todas as frações envolvidas e efetuar as quatro 

operações. 
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5 Discussões e Resultados 

 
À medida que o planejamento foi sendo executado, já era possível visualizar a aceitação e 

comprometimento ao que fora proposto nas aulas. O receio da professora ao planejar aulas em 

um formato ainda não experimentado por ela, na prática, se transformou em alívio e desejo de 

seguir firme em seu propósito de fomentar em seus alunos o interesse pela pesquisa não somente 

em matemática, mas de uma forma geral. 

A professora relata que não é fácil motivar a interação no ambiente virtual, pois, nem 

todos os alunos se sentem à vontade para ligar a câmera ou microfone ou até mesmo escrever no 

bate-papo da plataforma. Sendo preciso aguçar ainda mais a percepção para detectar alunos não 

participativos e resgatando-os sem os constranger. Para isso, identificar o motivo que impede 

essa interação, que pode ser timidez, falta de compreensão ao conteúdo ministrado ou problemas 

com a internet, é primordial para o sucesso da aprendizagem. 

Por isso, além de todo o planejamento de atividades previstas, foi preciso também prever 

esses percalços no meio do processo, que poderiam comprometer os resultados esperados. 

Então, além da plataforma oficial, a professora estabeleceu uma interação constante com os 

alunos através de aplicativo de mensagem instantânea (whatsapp) e rede social (instagram). 

Dessa forma, foi possível fortalecer o vínculo com o aluno, explicando a matemática em 

canais que já fazem parte do mundo deles. Mas, claro que, sempre reforçando a importância do 

acesso à plataforma oficial, valorizando os recursos disponibilizados pela escola. 

Os resultados, ao final do primeiro bimestre nessa modalidade, foram positivos, uma vez 

que a professora conseguiu envolver os alunos de forma lúdica, fazendo-os assumir de fato, o 

verdadeiro papel no processo de ensino aprendizagem. As atividades propostas por ela 

permitiram a quebra do paradigma de que a matemática é uma disciplina de difícil aprendizagem. 

E a avaliação aconteceu durante todo o processo e não apenas em único dia. O 

desempenho de cada atividade desenvolvida foi somado ao portfólio construído pelos alunos que 

ao longo de sua construção foram tirando dúvidas e compartilhando com a professora comentários 

positivos acerca da forma diferente de avaliar a aprendizagem da matemática que permitiu o 

engajamento de todos e, consequentemente, a construção do conhecimento. 

6 Considerações Finais 

 
Observou-se que o isolamento social em função da pandemia do Novo Coronavírus trouxe 

mudanças significativas à sociedade. Na escola, por exemplo, a urgente adaptação das aulas 

presenciais para aulas remotas exigiu muito mais conhecimento e dedicação dos educadores para 

que os alunos fossem motivados a assumirem seu protagonismo, mesmo na modalidade remota. 

Também se observou que esse novo momento fez com que a educação 4.0 fosse 

colocada em prática e incutiu nos docentes a busca por novas capacitações a luz das exigências 

postas pelo distanciamento social, motivado pela pandemia do Covid-19, ou seja, nova 

modalidade e metodologia de ensino. 
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A experiência relatada mostrou que no ensino da matemática, rotulado como algo difícil e 

desinteressante, pode ganhar novo sentido a partir das estratégias planejadas pelo docente, 

fazendo com que o aluno experimente essa disciplina na prática, na vivência do seu dia a dia, 

desenvolvendo nele uma aprendizagem significativa que, por sua vez, descarta o tradicional 

processo de avaliação, com a temida prova. Na avaliação da experiência relatada, os alunos 

apresentaram, na prática e da forma deles, como desenvolveram sua aprendizagem. 
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CAPÍTULO 68 

USO DAS TECNOLOGIAS DE REDES E A TROCA DE SABERES NA FORMAÇÃO EM 

TERAPIA OCUPACIONAL EM TEMPOS DE COVID-19 

THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE AND THE USE OF NETWORK TECHNOLOGIES IN THE OCCUPATIONAL 
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RESUMO: Considerando a necessidade de isolamento social frente à Pandemia de COVID-19 e o 
pressuposto de que a tecnologia promove a integração de todos os espaços e tempos, ampliando 
a sala de aula e equilibrando o espaço físico e o espaço digital, o presente artigo trata de um 
relato de experiência acerca das ações desenvolvidas em um projeto de ensino. Tem como 
objetivo principal oferecer diferentes recursos para integração acadêmica entre os estudantes de 
graduação em Terapia Ocupacional, docentes, Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) e a 
comunidade profissional levando-os a reflexão crítica sobre seu compromisso com o processo 
educativo assim como de aprendizagem dos diversos contextos de atuação profissional, por meio 
do uso das tecnologias digitais. Observou-se uma ampliação na discussão sobre as temáticas que 
norteiam a prática da Terapia Ocupacional, sendo uma forma atraente e interativa de contato com 
os alunos. 

Palavras-chave: Terapia Ocupacional; contextos; metodologia ativa; rede de saberes; tecnologias 
de informação e comunicação. 

 

ABSTRACT: Considering the necessity of social isolation due to the COVID-19 outbreak and 
assuming that technology promotes integration of all spaces and times, amplifying the classroom 
and balancing the physical space of the classroom and digital space, this article brings a report of 
experience about the actions developed in a study project. Has as major objective to offer different 
resources for academic integration between the graduation students in Occupational Therapy, 
professors, Administrative Technicians in Education and the professional community, taking them 
to a critic reflection about their compromise with the educative process and the learning of the 
various contexts of professional activity, through the usage of remote technologies. An increase in 
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the discussion about the themes that guide the practice of Occupational Therapy has been 
observed, being an attractive and interactive way of contact with the students. 
Keywords: Occupational Therapy; contexts; active methodology; knowledge network; information 
and communication Technologies. 
Introdução 

A profissão de Terapia Ocupacional foi regulamentada por meio do Decreto nº 938/69, 

que assegura o exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, diplomados 

por escolas e cursos reconhecidos como profissão de nível superior. A Lei nº 6.316/75 criou os 

Conselhos Federal e Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO e CREFITO, 

respectivamente), autarquias vinculadas ao Ministério do Trabalho, com a incumbência de 

fiscalizar o exercício dessas profissões. Em 10 de julho de 1978, o COFFITO implantou a 

Resolução nº 10, que aprova o Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional. 

Desde os primórdios da profissão até os dias atuais, a profissão passou por 

transformações e evoluções tanto em relação ao seu objeto de estudo e atuação profissional, 

quanto às tecnologias utilizadas e nos diferentes campos de práticas nas esferas da assistência, 

ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, o profissional atua nas esferas da saúde, da educação, 

do trabalho/seguridade social e da assistência social. Desde então houve a necessidade de uma 

crescente evolução em relação às pesquisas na área, levantando-se a discussão sobre a 

cientificidade da profissão, suas especificidades e novos campos de atuação e saberes. 

O primeiro curso de Terapia Ocupacional em uma universidade pública no Rio Grande do 

Sul foi lançado em 2009, pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Desde então a 

instituição vem buscando qualificar seu corpo docente e Técnicas em Educação, e sua 

infraestrutura. 

Nestes 10 anos o curso avançou na qualidade de projetos de extensão e pesquisa, 

contribuindo com a grande tarefa acadêmica de produzir subsídios científicos tanto para a 

profissão, quanto para os campos de sua atuação. Junto a isso, o investimento na qualificação da 

formação dos alunos em graduação tem sido pauta de discussões que levaram à elaboração de 

nova matriz curricular e a busca de novas estratégias de aprendizagem sobre a terapia 

ocupacional. Porém, ao mesmo tempo, se percebeu que o perfil do/a aluno/a que busca o curso, 

foi mudando. Atualmente tem-se alunos, quase que predominantemente, vindo de famílias com 

poucos recursos financeiros, sendo, alguns, o primeiro familiar a ingressar em universidade. 

Diante do exposto, um grupo de docentes e alunos do Curso de Terapia Ocupacional da 

UFSM avaliou que tais motivos podem estar relacionado à pouca adesão dos alunos do curso às 

atividades remotas sugeridas e indicadas pela UFSM como recursos para os docentes manterem 

contato com seus alunos, que incluíam atividades de sala de aula, pesquisas e projetos de 

extensão, para lidar com o isolamento social para enfrentarmos o COVID-19. Ou seja, o(a) 

aluno(a) tem que enfrentar em casa a falta de recursos de equipamentos e internet e também a 

falta de ambiente adequado ao estudo, o envolvimento com as demandas da família, à situação 

vivenciada no Brasil e no mundo sobre os efeitos nefastos do vírus e a falta de perspectiva de 

futuro. 
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Por outro lado, Valente (2014) relata que, com a ampliação do acesso remoto é possível 

aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com diversas pessoas. Morán (2015) complementa 

que, atualmente, a tecnologia promove a integração de todos os espaços e tempos, possibilitando 

ampliar a sala de aula e o equilíbrio entre o espaço físico e o espaço digital. 

Adotar novos formatos com a inovação dos processos de ensino e de aprendizagem faz 

com que o discente desperte a curiosidade na busca de novas informações e assim motivando-o a 

integrar teoria e prática na fundamentação da sua formação profissional. Marin, et al (2010) 

destaca que o uso de metodologias ativas favorece a motivação autônoma e diminuição das 

dificuldades durante o seu processo de aprendizagem. 

Berbel (2011) acrescenta que, tais formas de ensino e de aprendizagem maximizam o 

processo na medida em que os estudantes buscam os fundamentos teóricos de uma temática 

específica, ampliando teorias aprendidas ou acrescentando novos conteúdos. 

Moran (2015) afirma que, as instituições de ensino deverão desenvolver novos caminhos 

na educação, voltando-se para modelos centrados no aprendizado ativo. Entretanto, estas 

metodologias se apresentam com um desafio em mudar a configuração do currículo, a 

participação dos professores e a organização das atividades didáticas. 

Toma-se também, como base, a fala de Paulo Freire (1997) em que afirma que a 

aprendizagem deve partir dos princípios da horizontalidade na relação educador-educando, 

baseando-se que este educando é o sujeito da própria aprendizagem. Couto (1999), referenciando 

Paulo Freire, relata que a educação deve ser capaz de promover a autoconfiança, fazendo com 

que a ação educativa seja um ato contínuo de recriação e de ressignificação para uma educação 

conscientizadora. 

Além disto, Macedo, et al (2018) traz uma abordagem de ensino com base na Metodologia 

Ativa (MA) em que permeia conceitos de aprendizagem baseados numa concepção de educação 

crítica-reflexiva ao estimular o aluno com uso de ferramentas diversas dentro dos processos de 

ensino e de aprendizagem, o que poderá resultar na ampliação do envolvimento do aluno na 

busca pelo conhecimento. Desse modo, esse projeto torna-se relevante ao ampliar as 

possibilidades de aprendizado e de manutenção de vínculo por meio de tecnologias remotas, 

aproximando assim os alunos dos diversos contextos de atuação profissional. 

Ainda tomando como base o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS) 

na Educação, traz-se os Parâmetros Curriculares Nacionais que recomendam o uso dessas 

tecnologias, apontando que se tem uma necessidade crescente, por parte dos alunos, em se 

utilizar do computador como instrumento de aprendizagem escolar para se atualizarem em relação 

às novas tecnologias da informação, além de os instrumentalizar frente às demandas sociais 

(BRASIL, 1998, p. 96). Nesse sentido, Rodrigues (2009) reconhece que o uso da tecnologia foi 

responsável pelo advento de inovações no acesso ao conhecimento. 

Diante de tais fatos e visto que a Pró-Reitoria de Graduação da UFSM, com a suspensão 

das atividades acadêmicas presenciais físicas devido a Pandemia do COVID-19, instituiu o 
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Regime Domiciliar Especial (REDE), o curso de Terapia Ocupacional vem articulando variados 

formatos de inclusão, inserção e participação do aluno com o meio acadêmico. 

A Instrução Normativa N. 02/2020/PROGRAD, que institui o Regime de Exercícios 

Domiciliares Especiais (REDE), ressalta no Cap. II em seu Art. 5º que “Em relação às atividades 

acadêmicas, a presencialidade física das mesmas está suspensa em toda a sua extensão (aulas, 

práticas, eventos, encontros, bancas, entre outros)”; em seu Art. 6º “As atividades referidas no 

artigo anterior poderão ser executadas em Regime de Exercícios Domiciliares Especiais, inclusive 

avaliações” e no Art. 7º “As aulas teóricas e atividades práticas, onde seja possível sua execução 

(a critério do docente), utilizarão, durante o período de suspensão, meios virtuais para o seu 

andamento, dentre eles: I – Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem, a exemplo do Moodle; II 

– E-mail; III – Grupos Específicos em Redes Sociais; IV – Skype; V – Aplicações do G Suite for 

Education; VI – outras formas de compartilhar recursos e aplicar/avaliar atividades escolhidas pelo 

docente da disciplina e acessíveis aos estudantes”. 

Uma das prerrogativas do REDE, além de possibilitar a manutenção das atividades 

acadêmicas, é manter a conectividade do aluno com a universidade. 

Entretanto, diante das dificuldades de adesão dos alunos do Curso de Terapia 

Ocupacional ao sistema REDE proposto pela UFSM, ficou então a questão de como estimular o 

aluno a buscar recursos pessoais e técnicos para conectar-se às atividades propostas pelos 

docentes. Assim, analisando propostas apresentadas por outros cursos de Terapia Ocupacional 

no Brasil e no mundo, um grupo de docentes propôs uma inovação e uma outra modalidade de 

formação, atrativa, com objetivos mais explícitos, por meio de pequenas e diversas atividades 

passíveis de resultados palpáveis aos alunos a serem computadas através do registro para 

Atividades Complementares de Graduação (ACG), por meio do Projeto de Ensino “Tecnologias de 

redes e a troca de saberes na formação em Terapia Ocupacional”. Este projeto tem como objetivo 

principal oferecer diferentes recursos para integração acadêmica entre os estudantes de 

graduação em Terapia Ocupacional, docentes, Técnicos Administrativos em Educação (TAEs), e a 

comunidade profissional levando-os a reflexão crítica sobre seu compromisso com seu processo 

educativo assim como de aprendizagem dos diversos contextos de atuação profissional. 

Portanto, entende-se que o formato de Atividades Complementares de Graduação (ACG) 

on line é mais uma alternativa encontrada pelo curso de Terapia Ocupacional de inserção no 

sistema REDE. 

Projeto Tecnologias de redes e a troca de saberes na formação em Terapia Ocupacional na 

UFSM 

O projeto intitulado de Tecnologias de redes e a troca de saberes na formação em Terapia 

Ocupacional é um projeto de ensino, registrado sob o número 054218 no Portal de Projetos da 

UFSM que toma como base as premissas de integração acadêmica entre os estudantes de 

graduação em Terapia Ocupacional, docentes, Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) e a 

comunidade profissional. A proposta do projeto foi o uso de metodologias ativas com uso do 
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acesso remoto para promover reflexões teórico/práticas, lançando mão de parcerias e 

interlocuções com profissionais e instituições que possibilitaram o conhecimento dos diversos 

contextos/abordagens/atuações do Terapeuta Ocupacional numa perspectiva das diferentes 

regiões do país. Trata-se de uma proposta diferenciada, que proporciona o intercâmbio entre as 

pessoas da comunidade acadêmica e os profissionais, terapeutas ocupacionais, refletindo e 

produzindo conhecimento sobre os recursos já existentes e os que estão sendo produzidos 

atualmente e que a profissão vivência no cenário atual. 

As ações buscaram a interlocução entre alunos, docentes do Curso de Graduação em 

Terapia Ocupacional e os terapeutas ocupacionais das diversas áreas de intervenção da profissão 

por meio de atividades que abordaram alguns dos contextos de atuação dos terapeutas 

ocupacionais, bem como seus elementos históricos e técnicos, de acordo com os campos de 

especificidade das docentes envolvidas e palestrantes convidados. Tal interlocução foi realizada 

por meio de roda de conversa on line, videoconferências, palestras, gravações de áudios, vídeos, 

vídeos chamadas, filmes, utilizando como ferramenta para os processos de ensino e de 

aprendizagem os recursos disponibilizados pela UFSM, como o pacote GSuite for Education. 

Assim foram realizadas lives temáticas, apresentadas no quadro 1, via uso de plataforma digital, 

Google Meet; Criação de Podcast que pode ser acessado via Plataforma Spotify e na Plataforma 

Anchor, bem como um canal no Youtube ambos denominados de “TO Contigo”. 

Quadro 1: Lives temáticas 
 
 

Título Enfoque temático 

Terapia Ocupacional e contexto hospitalar em tempos de COVID-19 Contexto hospitalar 

Terapia Ocupacional Experiência da teleconsulta em gerontologia Gerontologia 

Papéis Ocupacionais x ocupações e atividades na rotina ocupacional - qual é 
a diferença? 

Fundamentos da Terapia 
Ocupacional 

Cotidiano de Terapeutas Ocupacionais pelo mundo: Experiências e 
perspectivas 

Vivência da Terapia 
Ocupacional 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, gerando um corpo perfeito? Pessoa com deficiência 

Neurociências, neuropsicologia e reabilitação cognitiva principais 
instrumentos de avaliação 

Gerontologia 

Indígenas, Envelhecimento e pandemia: História e atualidades. Gerontologia 

Compartilhando experiências da Terapia Ocupacional na UTI Contexto hospitalar 

A importância do cuidador informal na intervenção terapêutica ocupacional Gerontologia 

Formas de aquisição de Tecnologias Assistivas e os direitos da Pessoa com 
Deficiência 

Tecnologia Assistiva 

Terapia Ocupacional Avaliação e prática em Gerontologia Gerontologia 

Idoso e acessibilidade cultural Gerontologia 

Passado, presente e futuro da Terapia Ocupacional: Uma reflexão crítica Fundamentos da Terapia 
Ocupacional 

Ges.TO: 32 anos de Terapia Ocupacional Chamoneana Saúde Mental 
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Conversando sobre as possibilidades do Método Terapia Ocupacional 
Dinâmica (MTOD) 

Saúde Mental 

Fonte: Arquivo do projeto Tecnologias de redes e a troca de saberes na formação em Terapia Ocupacional na UFSM, 

2020. 

As atividades desenvolvidas neste projeto de ensino retornam ao aluno em forma de ACG, 

além de incluir conteúdos que também podem ser validados nas disciplinas teóricas, que estão 

sendo ministradas no REDE, conforme conhecimento específico dentro do plano de disciplina. 

A ampla adesão às ações propostas sinaliza que embora haja um considerável percentual 

de alunos que por questões de vulnerabilidade sócioeconômicas e/ou condições 

ambientais/emocionais apresentaram dificuldade de aderir ao sistema REDE. As autoras 

conjecturam que a ampla participação pode estar relacionada ao fato de que as atividades foram 

realizadas de modo mais informal, sem obrigatória de uma sequência de estudos/realizações de 

tarefas, podendo o aluno escolher os dias/temas de seu interesses dentre uma ampla variedade 

de conteúdos temáticos, tão importantes para a sua formação profissional. 

As ações buscaram provocar no aluno uma maior efetividade quando vinculadas a ações 

de ensino, colocando-o como protagonista de seu processo de ensino-aprendizado, maximizando 

as competências necessárias para a atuação profissional e a sua formação cidadã. Este processo 

extravasa o espaço físico da sala de aula ao utilizar das diversas ferramentas em modo remoto, 

coloca o aluno como ativo na relação ensino/aprendizagem, exercitando assim sua autonomia 

frente aos acontecimentos da vida quando for um profissional. 

Portanto, compreende-se que as ações do projeto permeiam a reflexão sobre os diversos 

contextos de atuação da profissão, sendo mais pontual e direcionado a temas mais emergentes, 

levando em conta o perfil dos alunos, coisa que as disciplinas obrigatórias do curso, por vezes, 

não contemplam. Tomando como base a adesão dos alunos às ações do projeto, sugere-se que 

haja um investimento nesta modalidade, voltadas às Atividades Complementares de Graduação, 

pelas universidades que se propõem ao uso das tecnologias de rede como parte dos processos 

de ensino e de aprendizagem para a formação profissional. Entende-se como investimento às 

capacitações dos docentes, TAEs e alunos em relação ao uso destas tecnologias, a 

disponibilidade de recursos materiais como ampliação de redes de internet nos campus 

universitários. 
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CAPÍTULO 69 

O AMOR FATI EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS: À LUZ DO PENSAMENTO NIETZSCHEANO 

AMOR FATI IN CORONAVIRUS TIMES: IN THE LIGHT OF NIETZSCHEAN THINKING 
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RESUMO: Uma das cosmovisões teóricas que ganham mais força nos últimos tempos seria a 
visão de Frederich Nietzsche que por meio de suas formulações aforismáticas indaga o mundo 
cultural e os valores dos seres humanos, pondo em dúvida os pilares arraigados da civil ização 
ocidental. No qual, um dos temas principais trazidos pelo autor seria a premissa do Amor Fati, ou 
seja, de amor pelo próprio destino. Neste sentido, levando em consideração o contexto do 
coronavírus vivenciado na esfera mundial, este estudo apresenta uma reflexão sobre como o 
pensamento nietzscheano pode ser útil no enfrentamento da pandemia vivenciada, tendo em vista 
as mudanças do cotidiano típico. Portanto, por intermédio dos postulados deste autor voltados a 
premissa do amor pelo destino, esse artigo objetiva coadunar as possibilidades visionais e 
práticas ante o enfrentamento do novo coronavirus. Visto que, a saúde na convergência 
existencial também deve ser valorizada para uma vida saudável. 
Palavras-chave: coronavírus, amor fati, filosofia, nietzscheano. 

 
ABSTRACT: One of the theoretical worldviews that have gained more strength in recent times 
would be the vision of Frederich Nietzsche who, through his aphorismatic formulations, inquires 
into the cultural world and the values of human beings, questioning the ingrained pillars of Western 
civilization. In which, one of the main themes brought up by the author would be the premise of 
Amor Fati, that is, of love for one's own destiny. In this sense, taking into account the context of the 
coronavirus experienced worldwide. This study presents a reflection on how Nietzschean thinking 
can be useful in coping with the pandemic experienced, in view of the changes in typical daily life. 
Therefore, through the postulates of this author aimed at the premise of love for destiny, this article 
aims to combine the visual and practical possibilities in the face of the new coronavirus. Since, 
health in the existential convergence must also be valued for a healthy 
Keywords: coronavirus, amor fati, philosophy, nietzschean 

 
INTRODUÇÃO 

 
A Filosofia é uma das vertentes do conhecimento marcada por sua amplitude de teorias e 

formas de abranger o mundo e seus diversos objetos consolidados (COTRIM e FERNANDES, 

2011). Segundo Cotrim (2007), o domínio filosófico compreende o ser, saber e fazer; logo não se 

limita unicamente ao campo especulativo, mas engloba também um âmbito prático, podendo 

influenciar de maneira significativa a existência coletiva. 

Uma das cosmovisões teóricas que ganham mais força nos últimos tempos seria a visão 

de Frederich Nietzsche que por meio de suas formulações aforismáticas indaga o mundo cultural e 

os valores dos seres humanos, pondo em dúvida os pilares arraigados da civilização ocidental 
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(BITTAR, 2003). No qual, um dos temas principais trazidos pelo autor seria a premissa do Amor 

Fati, ou seja, de amor pelo próprio destino (RUBIRA, 2008). 

Neste sentido, levando em consideração o contexto do coronavírus vivenciado na esfera 

mundial, que segundo Belasco e Fonseca (2020) confere um obstáculo de demasiada 

complexidade para a saúde pública global. Este estudo apresenta uma reflexão sobre como o 

pensamento nietzscheano pode ser útil no enfrentamento da pandemia vivenciada, tendo em vista 

as mudanças do cotidiano típico. 

Para isso, foi-se explanado obras do autor que pudessem coadunar com o assunto 

proposto, entre elas estão: O Nascimento da Tragédia (1992), Humano Demasiado Humano 

(2000), Crepúsculo dos Ídolos (2001), Assim Falou Zaratustra (2003), entre outras. Além disso, 

pesquisou-se outros trabalhos e artigos encontrados em plataformas digitais como Google 

Acadêmico, PePSIC e Scielo. 

Portanto, por intermédio dos postulados deste autor voltados a premissa do amor pelo 

destino, esse artigo objetiva coadunar as possibilidades visionais e práticas ante o enfrentamento 

do novo coronavirus. Visto que, a saúde na convergência existencial também deve ser valorizada 

para uma vida saudável, indo além do modelo organicista, sem desvalorizar a sua importância 

para a construção social. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
1. Aspectos teóricos básicos 

 

Inicialmente, deve-se compreender que para Nietzsche (1992) existem dois impulsos que 

permeiam a constituição humana, um de caráter apolínio e outro de características dionisíacas. O 

primeiro estaria voltado a métrica, ao comprimento e razão. Já o segundo permearia a afirmação 

de vida dos sujeitos, aquilo que há de mais natural nos seres humanos, voltados aos desejos e 

prazeres (AMORIM, 2016). 

Durante o período Arcaico, esses dois elementos coexistiam de forma equilibrada nos 

indivíduos, porém com o advento da Filosofia Socrática a razão começou a ser supervalorizada 

restringido o espírito a uma vertente unilateral. Em que, tudo aquilo que não se enquadrasse no 

campo racional deveria ser domado e reprimido, pois seria visto em face da inferioridade e que 

não somaria para existência humana (AMORIM, 2016). 

O autor nos mostra que com a consolidação do cristianismo houve uma radicalização do 

bloqueio da afirmação de vida, edificada pela via dos princípios morais que referenciariam os 

pensamentos e comportamentos dos sujeitos em sociedade (NIETZSCHE, 2007; ARALDI, 2008). 

Nietzsche (1999) exprimia que os preceitos defendidos por esta doutrina eram minoritários e 

sucumbiam a vontade dos seres humanos, devendo existir uma superação para construção de 

novas perspectivas que não aplacassem os homens. 

Para possibilitar essa transmutação, o teórico propõe a utilização de um método 

genealógico para investigar as raizes da moral que permeiam as épocas históricas, citando 
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eventualidades hipotéticas e uma análise linguística (PASCHOAL, 2000; AZAMBUJA, 2013). Com 

isso, Nietzsche (1999) ao identificar a moral de rebanho que suprime a natureza humana, poderia 

marcar os pontos limitantes e estabelecer novos princípios que divergissem da pretensão 

metafísica. 

Ainda nesse raciocínio, o pensador mostra que sua metodologia deveria servir como um 

martelo nas convicções sociais, pois ao mesmo que teria potência para o desenvolvimento 

libertador da afirmação humana, também mostraria que os ídolos seriam ocos em suas 

argumentações (NIETZSCHE, 2001). Visto que, para ele, não existiria nenhuma verdade absoluta, 

já que toda crença traz consigo o estigma do desejo expresso em uma visão específica sobre os 

objetos (NIETZSCHE, 2003; CAMARGO, 2010; GORI, 2014). Em outras palavras, os preceitos 

elaborados por este filósofo não buscam uma base indubitável, indo além do bem e do mal 

(NIETZSCHE, 2002). 

Nesse sentido, Nietzsche (2000) diferentemente de outros pensadores como: Aristóteles 

(1979; 2007;), Hobbes (1983), Bacon (1999), Platão (2002), Campanella (2004), Locke (2004), 

More (2005), Rousseau (2008); não defende uma modalidade estatal particular, tendo em vista 

que isso iria de encontro a libertação do espírito. Destarte, os homens precisariam do 

direcionamento de suas próprias virtudes, tomando o devir caótico para atingir a si, não buscando 

os fatores impostos que são idealizados pela coletividade (NIETZSCHE, 2003). Demonstrando 

que a discussão do ressentimento se faz essencial na teoria nietzscheana (FERRAZ, 1999; 

TREVISAN, 2005; MOREIRA, 2010; PASCHOAL, 2011; PASCHOAL, 2012; FARIAS, 2013; 

BITTENCOURT, 2016; PASCHOAL, 2016; REGINSTER, 2016; ARRUDA, 2017; PONDÉ, 2019;) 

Outra questão essencial expressa pelo teórico, seria a ideia de amor ao destino, que 

segundo Cotrim e Fernandes (2011) é uma terminologia que nasce com a filosofia estoica, 

denominada como a aceitação incondicional pelo o destino estabelecido pelo cosmo que seria 

imutável pelo sujeito em face da predestinação macrossomática. Entretanto, dentro da perspectiva 

de Nietzsche (2008), essa ideia é destacada como o amar as contingências mutáveis e 

inalteráveis da existência, tanto a morte, como o passado inelutável, ou seja, indo além de uma 

mera aceitação ou desejo, mas o amor por tudo passado, sem sucumbir ao idealismo ou princípio 

que justifique e impeça o devir proposto. 

Sendo assim, os inúmeros elementos teóricos expressos pelo filósofo coadunam em uma 

coesa teoria e em sua ótica pluralista pautada no Amor Fati, elaborando um aforismo mediante os 

guias do viver. 

 

2. Amor Fati em um caos pandêmico: 

 

Como mencionado, o amar perante o destino é uma das premissas básicas para a 

afirmação de vida do ser humano, não se limitando apenas a uma conformação ou aceitação ante 

o inelutável, mas sim um decoro aforismático que deve referenciar as condutas e crenças dos 

sujeitos, divergindo do idealismo que reprime os aspectos individuais do ser em si mesmo. 
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Diante do exposto, em relação ao período que engloba a ascensão do COVID-19, as 

estratégias existências evidenciadas por Nietzsche, acabam por reorientar o indivíduo em frente 

as mazelas trazidas pela ruptura do cotidiano típico. Isto é, o momento vivenciado pode 

representar uma oportunidade para o reavivamento existencial do espectro dionisíaco, amando e 

não simplesmente aceitando as questões vivenciadas. 

Na medida que para Nietzsche (2003) a chegada do Além-do-homem (Übermensch) só 

seria possível por intermédio da superação dos valores que limitam a pluralidade do espírito, 

atingido o próprio ser nesse movimento idiossincrático. Logo, nas metamorfoses passadas pelos 

os sujeitos, os mesmos apresentam a potência de olhar o mundo sob um festim infante, não pela 

ingenuidade, mas sim pela possibilidade de enxergar a vida em uma nova perspectiva. 

Por este motivo, o pensador tenciona a civilização a enxergar a realidade como ela é, 

assim dizendo, um conjunto de elementos que se repetem incansáveis vezes, divergindo de 

qualquer presença extraordinária (AMORIM, 2016). Isto é, todos as ações, sentimentos, 

pensamentos tendem a se repetir, uma vez que a realidade é única e material, não havendo 

possibilidade de existir qualquer dualidade metafísica. 

Neste raciocínio, o ser humano seria também finito e faria parte desta unicidade cósmica 

que o abrange, caracterizando-se como um integrante do universo que o cerca com suas forças 

multifocais que estão em constante movimento. Sendo a morte um ponto essencial do ato existir, 

devendo-se evitar um contemplar maligno perante a mesma (AMORIM, 2016). 

Por fim, a reflexão trazida pelo filósofo voltada ao amor pelo destino se faz primordial no 

momento em que está sendo vivido, a partir deste princípio seria viável construir novas 

cosmovisões fundamentadas no ser em si mesmo, objetivando atingir uma nova visão sobre o 

próprio viver, amando até os fatores mutáveis e inelutáveis do existir. 

 
CONCLUSÃO 

 

Este trabalho visou trazer a temática voltada ao período pandêmico sob o olhar 

nietzscheano, demonstrando que o Amor Fati, enquanto método existencial, pode influir de forma 

positiva no cotidiano das pessoas e em suas mudanças habituais. Além disso, a discussão 

exprimida tende a instigar pesquisadores e cientistas no estudo deste assunto, formulando novos 

trabalhos e questões alusivas ao apresentado. 
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CAPÍTULO 70 

O CONCEITO DO EU: UMA ANÁLISE EXISTECIAL 

DA SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19 

THE CONCEPT OF OWN SELF: AN EXISTECIAL ANALYSIS OF SOCIETY IN COVID-19 TIMES 

José Gleison Silva Carlos1 

Edval da Costa Araújo2 

 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo retratar a problemática dos efeitos causados pela 

covid-19 à sociedade global. Neste período de pandemia, homens e mulheres foram levados a 

uma imensa crise existencial. Entretanto, os esforços científicos não são poucos em busca de 

solução imediata no combate a tal pandemia. Os sintomas da doença não atingem somente a 

saúde física das pessoas, mas a psíquica e sócia interativa. Exige-se que o homem adentre seu 

interior como lugar de cuidado. Pois, a crise é externa, mas os sintomas poderão se tornar 

catastróficos se o ser humano não buscar trabalhar o seu interior, o seu próprio eu, como razão de 

sua existência. 

Palavra-chave: Coronavírus. Pandemia. Isolamento Social. Existência humana. 

ABSTRACT: This article aims to portray the problem of the effects caused by covid-19 to global 
society. In this pandemic period, men and women were driven into a huge existential crisis. 
However, there are many scientific efforts in search of an immediate solution to combat this 
pandemic. The symptoms of the disease affect not only the physical health of people, but the 
psychic and social interaction. Man is required to enter his interior as a place of care. For, the crisis 
is external, but the symptoms may become catastrophic if the human being does not seek to work 
inside him, his own self, as a reason for his existence. 
Keywords: Coronavirus. Pandemic. Social Isolation. Human existence. 

 
 
1. Introdução 

A sociedade se encontra em um caminho onde não existem chances de um retorno. 

Diante desse momento crítico, é preciso observar a sociedade na sua essência. Entretanto, se 

torna necessário colocar alguns questionamentos como: Será que na pós-pandemia, a sociedade 

continuará sendo a mesma? Existirá de fato um novo mundo ou apenas será uma pausa 

socioeconômica mundial? Sem sombras de dúvidas depois da queda ninguém mais será o 

mesmo. Não é a primeira vez e talvez não seja a última que a humanidade passou por tempos tão 

sombrios que são os tempos de pandemia. 

No decorrer da história, a humanidade já enfrentou diversos tipos de epidemia. Por 

exemplo: Peste Negra, Gripe Espanhola, Gripe Russa e etc. No entanto, vale ressaltar que a 

manifestação dos vírus ocorre de uma forma tão progressiva que todos os povos não estão livres 

de serem contagiados. A ciência conquistou tratamento e cura para todas as epidemias até agora, 

mas uma nova se espalha desafiando a comunidade cientifica e política que tentam conter a 

disseminação com esforços tecnológicos e políticas econômicas. 
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Juazeiro do Norte – FJN; Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras – FAFIC; Bacharel 
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A covid-19 é de uma espécie de vírus que se manifesta tão rápido que se tornou um 

grande mistério para a ciência. Ele sofre diversos tipos de mutação. De modo que quando existe 

contato com outras doenças, pode se acontecer o aceleramento da enfermidade pode levar o 

paciente a óbito. Mas não é somente isso que preocupa. Existe um problema ainda maior. 

Homens e Mulheres que estavam cada vez mais atormentados por problemas pessoais, 

familiares, e existenciais, com o surgimento da covid-19, foram acometidos significativamente na 

saúde mental. Gerando a pandemia psicológica. 

Em tempos de uma nova pandemia, se faz obrigatório analisar a existência humana 

através do seu eu. Não se trata apenas de prevenir o contágio da covid-19, mas se torna um caso 

emergencial, ter a devida preocupação com a saúde mental de cada pessoa. Enquanto ocorre o 

risco de contaminação física, também poderá acelerar manifestações de problemas de transtornos 

mentais e crise de identidade. É um momento que requer muitos cuidados. Tanto de medidas 

preventivas contra a doença que atinge a estrutura física como a que atinge de igual modo, a 

estrutura psicológica. 

Por isso, percebamos quais foram às consequências da covid-19. Os sintomas causados 

pelo isolamento social, que se tornou a medida eficaz para que não houvesse a manifestação da 

epidemia, e por fim, retrataremos o conceito do eu e como é possível lidar com os sintomas 

internos nesses tempos de covid-19. 

 
2. Coronavírus: causa que conduz a humanidade ao sofrimento 

 

A humanidade enfrenta uma problemática que atinge os quatro cantos do mundo. A 

ciência está buscando a cura para enfrentar a pandemia do novo coranavírus. Famílias se 

encontram mergulhadas em angustias e desesperos por causa desse caminho que foi traçado no 

horizonte da história humana. A Covid-19 está levando a humanidade a buscar novas descobertas 

nas mais diversificadas áreas da ciência. Tanto laboratoriais como humanas. Logo: 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um 
quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com 
COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos 
podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e 
desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de 
insuficiência respiratória (suporte ventilatório).3 

 
O vírus acarretou diversos problemas, seja no âmbito financeiro ou social. As pessoas 

estão combatendo não somente a manifestação da covid-19, mas também tentando conciliar esse 

combate com outros compromissos diários. Os estudos laboratoriais estão avançando, mas a 

germinação ainda preocupa o mundo. O surgimento do novo coronavírus lançou um novo olhar 

sobre o mundo. 

A pandemia é semelhante a uma grande árvore. Quando está crescendo, poucos são os 

olhares que se voltam para ela. Porém, quando os galhos começam a se expandirem e, tal árvore 

começa a dar frutos, todos os olhares se voltam para ela. Assim, acontece com a pandemia do 

3https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca.Acesso. 
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novo coranavírus. Temos o claro exemplo das primeiras pessoas infectadas pelo vírus no final do 

ano de 2019, na cidade de Wuhan, na China. A notícia se espalhou, mas o mundo ainda não 

estava preocupado com a epidemia. O relato chegou a todos os jornais, mas os olhos da 

humanidade estavam muito ocupados com outras coisas que se pareciam mais importantes. 

Porém, aquilo que antes estavam sendo pensado como algo de mínima atenção, tornou- 

se algo extremamente preocupante. Nesta data, em todo planeta já se conta com mais de 9 

milhões de pessoas infectadas, quase 500 mil mortos e mais de 5 milhões de recuperados 4. De 

modo que, o índice de recuperação não supera o número de infectados. 

A covid-19 é um estigma que não atinge somente alguns tipos de pessoas, e sim, todas 

as classes sociais. A doença não escolhe a quem contaminar. Talvez, nesse momento a covid-19 

seja o grande mal que veio para lembrar que se deve fazer o bem, quando quem e a quem se 

devem fazer o bem, tenha entrado para o esquecimento. 

 
3. Isolamento social: um novo mundo ou uma pausa no tempo 

 
Desde sua disseminação, a covid-19 provocou no mundo uma nova crise sanitária e 

social. Após o gigantesco crescimento de pessoas infectadas pelo novo vírus, foi preciso pensar 

em uma forma de controle. A China que foi o epicentro mundial implantou o isolamento social 

como alternativa no combate contra a epidemia. O controle foi demorado, mas aos poucos cresce 

o número de recuperados e diminuem os infectados. 

Com a nova medida que foi proposta para uma boa parte da população mundial, pode-se 

acreditar que houve uma melhora pelo baixo nível de crescimento de covid-19. Mas a busca de 

todo bem, também acarreta outros malefícios. Vários países tomaram a iniciativa de também exigir 

o isolamento social. Com a queda do índice de contaminados pela covid-19, alguns lugares 

tiveram suas economias bastante reduzidas. Diante disso, muitas pessoas e empresas pretendem 

retornar as atividades ordinárias para que não haja um gigantesco saldo negativo na economia. 

Assim: 

Os defensores do “retorno à normalidade” argumentam que os óbitos causados pelo 
COVID-19 como proporção do total da população são inferiores àquelas mortes 
derivadas de outras enfermidades ou processos sociais, como assassinatos e 
acidentes de trânsito. E, por imposição lógica, se a economia não costuma parar em 
função de tais problemas, não haveria de ser impedida por efeito de um vírus ainda 
menos letal.5 

 

Além do tenebroso contágio da covid-19, outros males poderão surgir causados pelo 

medo, conflitos externos e internos e que a sociedade precisa estar atenta. Um deles poderá ser o 

relativismo. Diariamente no mundo ocorre o surgimento de novas doenças e males, entre as quais 

surge um vírus que não atinge A ou B, mas todos aqueles que entram em contato com o outro 

infectado. O atual cenário global chama atenção de: instituições públicas e privadas, órgãos e 

movimentos, partidos e outros seguimentos. Não se trata de uma particularidade, mas a 

pluralidade de todas as raças e classes. 

 

4https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
5https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/artigo-a-pandemia-de-covid-19-e-o-isolamento-social-saude-versus-economia/ 

http://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.ufrgs.br/coronavirus/base/artigo-a-pandemia-de-covid-19-e-o-isolamento-social-saude-versus-economia/
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Não se trata apenas de proteção ou cuidado com a saúde. Pois, todos os seres humanos 

estão sujeitos a tal limite físico ou psíquico. Os noticiários divulgam números e estatísticas, o que 

não são apenas resultados numéricos, mas vidas que estão sendo ceifadas. Entretanto, é 

bastante notável a falta de preocupação de algumas pessoas. Em razão de que é ainda uma 

simples virose. Já para outros é contar com a sorte de viver ou morrer. 

O isolamento social se tornou um meio eficaz para proteção da covid-19. Contudo, essa 

“retração” da sociedade poderá transformar-se em um individualismo familiar e de lares, bem 

como situações inesperadas. O caso de violência doméstica tem aumentado aceleradamente 

durante o isolamento social. No tempo de afastamento temporário das funções trabalhistas está 

ocasionando discussões seja na relação conjugal ou maus tratos a menores e pessoas 

vulneráveis. O que deveria ser oportunidade de aproximação e convivência familiar tornou-se 

momentos de violência e terror. Assim: 

Com a pandemia do novo coronavírus e as necessárias medidas de isolamento social 
e confinamento domiciliar, crianças e adolescentes estão sob risco ainda maior de 
sofrer violência física, sexual e psicológica. Quando já acontece violência doméstica, 
as vulnerabilidades aumentam drasticamente.6 

 

Os efeitos colaterais do isolamento social estão projetando as crises internas do próprio 

eu de algumas pessoas. Após vários casos de violência doméstica gerando até homicídios, se 

torna claro e evidente que não se trata apenas da pandemia que devemos prestar a devida 

atenção. A sociedade se encontra em um “labirinto social” onde todos são convocados a enfrentar 

os desafios na busca da solução, seja da crise financeira bem como existencial. Tais evidências 

têm levado ao aumento de suicídios e homicídios em tempo de covid-19, como se pode afirmar: 

A atual situação pode desencadear sofrimento em algumas pessoas, predispondo uma 
população vulnerável ao surgimento ou piora de transtornos mentais, incluindo a 
ideação suicida. Apesar de as consequências para a saúde mental já serem sentidas 
agora, é possível que observemos um aumento do número de casos num futuro 
próximo.7 

 

Associados aos distúrbios de personalidade estão às influentes negociações trabalhistas 

dos gestores públicos e privados. A angústia que o trabalhador tem de não puder cumprir a carga 

horária total e receber o salário correspondente a ela. Outros de receberem apenas o auxílio 

emergencial que não é suficiente para suprir as necessidades alimentícias, comprar 

medicamentos, pagar contas e outras utilidades que são necessárias para a sua subsistência. 

Assim, as circunstâncias de tudo isso estão levando a humanidade a percorrer nova direção, 

seguir para um novo mundo. Seja para o progresso, retrocesso, ou simplesmente uma parada no 

tempo. 

 
4. O conceito do eu: a crise que levou o homem ao autoconhecimento 

 
A composição de indivíduos tornou-se o que conhecemos por sociedade. Entretanto, se 

torna oportuno ver a sociedade na particularidade de cada pessoa. A pessoa humana é um ser 

 
6https://nacoesunidas.org/unicef-criancas-e-adolescentes-estao-mais-expostos-a-violencia-domestica-durante- 
pandemia/ 
7https://pebmed.com.br/covid-19-e-o-risco-de-suicidio/ 
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paradoxal cheio de vícios e virtudes. “É preciso conhecer-se a si mesmo; se isso não servisse 

para encontrar a verdade, serviria ao menos para regular a vida, e não há nada mais justo”.8 

Em tempo de pandemia, homens e mulheres estão mergulhados na vida familiar. No 

período pré-pandêmico, não se tinha esse convívio humano como se verifica neste momento. 

Toda família se encontra sob o mesmo teto por 24 horas. A grande máxima universal é gerar o 

antídoto, mas a premissa particular no momento é buscar métodos para manter uma boa saúde 

mental. O estado cosmológico é de emergência. A ciência não está apenas preocupada com a 

proliferação da covid-19, mas de mesmo modo com os efeitos colaterais que em cada eu humano 

tem se manifestando. 

O ser humano está com saudades da normalidade da rotina. De ter a chance de voltar aos 

shoppings, passear nas praças, assistir um bom filme, fazer uma refeição em um restaurante e 

etc. Porém, esses divertimentos ou lazeres são formas de alcançar a felicidade social ou são 

meios evasivos para não enfrentar o seu próprio eu? Como já dizia Pascal: 

Quando, às vezes, me pus a considerar as diversas agitações dos homens, e os 
perigos e os castigos a que eles se expõem, na corte e na guerra, originando tantas 
contendas, tantas paixões, tantos cometimentos audazes, e muitas vezes funestos, 
descobri que toda a felicidade dos homens vem de uma só coisa, que é não saberem 
ficar quietos dentro de um quarto. O homem que tem suficientes bens para viver, se 
soubesse ficar em casa com prazer, não sairia dela para ir ao mar ou ao cerco de uma 
praça.9 

 

O estacionamento total das atividades levou homens e mulheres, a uma análise 

existencial de si mesmo. A paralisação do ativismo direcionou os sentidos do ser humano para si 

mesmo. Agora, é impossível buscar uma “fuga” fora de casa. Onde as pessoas poderiam se 

refugiar nos exercícios diários fora da família ou fora da relação a dois. Tinham no trabalho uma 

forma de esquecer ou amenizar as preocupações e atritos nos relacionamentos. As pessoas 

percorrem caminhos que levam a enfrentarem as próprias mazelas e a redescobrirem virtudes que 

ao longo do tempo foram escondidas no seu eu. 

Faz-se necessário lembrar que a saída para o trabalho diário, e a entrada constante no 

estado de “tédio”, de ficar em casa, tem feito com que as pessoas reconheçam quem elas 

realmente são. Como se pode afirmar da filosofia moderna. 

Nada é mais insuportável ao homem do que um repouso total, sem paixões, sem 
negócios, sem distrações, sem atividade. Sente então seu nada, seu abandono, sua 
insuficiência, seu vazio. Incontinenti subirá do fundo de sua alma o tédio, o negrume, a 
tristeza, a pena, o despeito, o desespero.10 

 

Os sintomas da pandemia não trouxeram apenas riscos corporais, mas revelou que 

algumas pessoas estão doentes no seu interior. Os estados reconhecem que a situação é de 

calamidade pública. Medidas são tomadas para que não cresça a manifestação de covid-19, 

entretanto é necessária a conscientização de todos. Somente a partir de um profundo exame de 

consciência que cada indivíduo poderá vencer seus medos internos, ficar melhor psicologicamente 

para enfrentar fisicamente a pandemia. A sociedade grita por socorro! 

 

8 PASCAL, Blaise. Pensamentos. fr. 66, p. 50. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (Coleção Os 
Pensadores). p. 13. 
9  PASCAL, B. Pensamentos. fr. 139, p. 71. 
10  PASCAL, B. Pensamentos. fr. 131, p. 70 
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Durante o período de pandemia, os profissionais da saúde não sofrem apenas os 

desgastes físicos, mas psíquico e emocional da pandemia. Existem profissionais que trabalham 

em mais de um turno. Dedicam-se totalmente e criam expectativas de que todos os pacientes 

saíam de seus leitos curados, o que infelizmente nem sempre se torna realidade. 

Na verdade, quem sou eu? Essa pergunta deverá nortear a mente de cada ser humano. 

Para que cada família possa de fato, superar a problemática da pandemia é preciso que cada 

homem e mulher busquem alcançar a conservação em sua saúde mental. A sociedade encontra- 

se como num deserto que a conduz a uma dolorosa crise existência. O ativismo da “vida normal” 

produzia no ser humano, o escapar de quem realmente ele é. Por essa razão, o isolamento social 

ocorre como uma prisão para homens e mulheres. Neste momento a suplício das pessoas, é a 

introspecção. Estar consigo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do panorama social, foi analisada a crise existencial de cada pessoa dentro da 

sociedade em tempos de Covid-19, que revela o grande aumento de transtornos mentais ainda 

presente no século XXI. Seja no âmbito particular ou social. O comportamento do novo 

coranavírus que é apresentado como causador da covid-19 revelou à humanidade aquilo que 

antes estava velado no mais íntimo da subjetividade humana. O isolamento social levou cada 

indivíduo a conhecer e solucionar limites no seu próprio eu. 

Os sintomas manifestados na saúde física foram cada vez mais agravantes em homens e 

mulheres, e assim se transformaram em uma verdadeira decadência da psique de cada ser 

atingido. Também está projetando conflitos nas relações familiares. Todavia, existem os cuidados 

para que não haja aglomerações de pessoas, mas mesmo com os avisos, pessoas ainda não se 

conscientizaram que estão correndo o risco de aglomerações ou acumulações de sentimentos 

negativos em seu eu. 

O eu do ser, está diante de um confronto existencial. Salvaguardar este período àqueles 

que já se encontravam em boas condições de saúde mental com segurança e equilíbrio. Pois, 

com a situação em que o mundo se encontra pode ocorrer ainda muitas mortes pela infecção da 

covid-19. Cada eu humano, precisa urgentemente procurar meios que o ajude trabalhar seus 

pensamentos de negatividade. Pois, cada dia que passa o problema da pandemia se torna um 

pesadelo e evidentemente um agravante inesperado à saúde humana. 

O que fazer para buscar um equilíbrio emocional e psíquico? Primeiramente o 

autoconhecimento levará a pessoa humana a dar o seu primeiro passo para a redenção de si e 

encontrar o seu eu. A relação familiar também se torna um meio para que não haja um 

desequilíbrio emocional e afetivo. Na família, a pessoa não está isolada, mas afastada do trabalho 

e de outros afazeres. Na família não jamais acontece o isolamento afetivo, mas o distanciamento 

efetivado sob a orientação dos órgãos competentes. 
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Por fim, os tempos são difíceis, mas essa tomada de consciência só poderá ser efetivada 

se cada pessoa quiser realmente reconhecer suas fraquezas, percorrer o indesejável caminho de 

dor e sofrimento na busca da cura interior e o fortalecimento da saúde da mente. Com essa busca 

de um verdadeiro autoconhecimento, homens e mulheres serão levados a verdadeira redenção de 

si mesmos. Que essa busca para o eu, leve de fato, cada pessoa a descobrir suas potencialidades 

e por meio da vontade, alcançar um perfeito estado de felicidade afetiva e psíquica. 
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CAPÍTULO 71 

SOBRE OS BONS FINS: A SUGESTÃO KANTIANA EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 

Renata Cristina Lopes Andrade1 

 

RESUMO: Propomos, com este manuscrito, expor a filosofia prática de Immanuel Kant, em 
particular, o seu conceito de fim – fim da ação, fins morais, bons fins e fim terminal ou em si – para 
ponderarmos sobre os valores humanos e sobre a urgência do olhar atento para os fins de nossas 
ações, bem como para a necessidade de considerarmos o ser humano enquanto um fim em si 
mesmo, principalmente, quando vivemos um momento de adversidade como o que enfrentamos 
hoje, ou seja, a realidade de uma pandemia. Eis aqui a reflexão, à luz de Kant, acerca da 
existência, da condição, das relações e dos valores que sustentam (ou deveriam sustentar) 
a vida humana, especialmente, em tempos de Covid-19. 
Palavras-chave: Kant. Pandemia. Valores humanos. 

 
Introdução 

 
Ainda que em muitos cenários do cotidiano possamos acreditar que os valores humanos, 

de bem, de honestidade, de justiça, de respeito, de consciência, de responsabilidade, de boa 

convivência, de amor, de amizade, dentre outros, estão presentes e são revelados nas ações, 

comportamentos e condutas dos seres humanos, por outro lado, podemos observar, também, um 

estado de fragilidade humana desmedida, que se expressa na banalização do que é o bem ou o 

mal, no abandono de tudo o que é genuinamente humano, no esvaziamento da dignidade e da 

pessoa humana, na barbárie das relações entre os seres, seja no âmbito privado ou público, 

social, política, erótica, amigável, educacional. Assim, colocamos: qual o motivo da ausência de 

forças das questões tipicamente humanas? por que os valores humanos parecem se dissolver 

cada vez mais? quais as razões da não confiança ou aposta no próprio ser humano? quais as 

razões do surgimento de um neoconservadorismo? 

Corsetti (2019, p. 774), ressalta que recentemente vivemos uma nova onda conservadora, 

o advento do neoconservadorismo, ou seja, a regulação, para além do capital, das ações, dos 

costumes e dos comportamentos dos seres humanos, o que significa uma imposição moralizante 

para os costumes, a qual cria seres ajustados a esta ou aquela prescrição “moral” da sociedade, 

da educacão, da religião ou de qualquer outra exterioridade. Em nossa visão, essa prescrição 

moralizante, característica do neoconservadorismo, traz, para o campo das experiências e 

vivências cotidianas, o ‘querido eu’ posto por Kant, a ‘moral de rebanho’ de Nietzsche, a ‘fraqueza 

do eu’ de Adorno, a ‘heteronomia’ apontada por Freire, a ‘banalização do mal’ de Arendt, em 

resumo, com o neoconservadorismo nascente, e crescente, que estabelece e impõe os códigos ou 

as receitas de ação, de conduta e de costumes, em última instância, o resultado é uma verdadeira 

e profunda crise Humana, para longe da autonomia, da liberdade, da autodeterminação e 

autolegislação, da consciência crítica – da consciência de si e do outro. 

 
 

1 Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista – Unesp/Campus de Marília. Professora Visitante do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande/FURG. Pesquisadora dos Grupos 
de Estudos e Pesquisas: “Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Ética e Sociedade/GEPEES”, 
“Desenvolvimento sociomoral de crianças e adolescente”, “Formação de Professores e Práticas Educativas/NUFOPE” 
e “Trabalho, Educação e Docência/GTED”. renatacrlopes@yahoo.com.br 
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Diante desses questionamentos e constatações, propomos, neste momento, resgatar a 

filosofia prática de Immanuel Kant (1724 - 1804), em particular, o seu conceito de fim – fim da 

ação, fins morais, bons fins e fim terminal ou em si – para ponderarmos sobre os valores humanos 

e a necessidade do olhar atento para os fins das nossas ações, bem como para a necessidade de 

considerar o ser humano enquanto um fim em si mesmo, principalmente, quando vivemos um 

momento de adversidade como o que enfrentamos hoje, ou seja, a realidade de uma pandemia. 

Oferecemos aqui uma reflexão, à luz de Kant, acerca da condição, da existência, dos valores 

e das relações humanas em tempos de Covid-19, diminuindo, quem sabe, as distâncias entre o 

pensamento e a realidade, a teoria e a prática, em um horizonte de possibilidades no campo das 

realizações humanas que talvez não estejam sendo efetivadas em todo o seu potencial. 

Afinal, o que deve nos mover em direção a nós mesmo e ao outro? 

 

Fins morais e bons fins 

 
Kant, em sua filosofia moral, apresenta a possibilidade da vontade humana de ser 

determinada exclusivamente pela razão prática, isso representa a possibilidade da vontade 

humana de não ser movida por motivos ou interesses meramente particulares, interesses que, em 

última instância, revelaria o Querido Eu (KANT, 1980, p. 120), a intenção egoísta da ação e a 

arrogância do ser humano, eliminando todo o valor e a segurança de realização de uma ação. 

Para o filósofo, o ser humano, dada a sua racionalidade prática, por si só, é capaz de determinar e 

mover a sua vontade, suas escolhas e suas decisões, sua conduta será assim fundamentada em 

princípios a priori. Vale esclarecer que, em Kant, a razão é definida enquanto a faculdade dos 

princípios – dos princípios teóricos ou especulativos (conhecimento) e dos princípios práticos 

(morais). (KANT, 2003, p. 427). 

Nesse sentido, diante de uma razão (prática) que é capaz de exercer total influência sobre 

a vontade humana, ou seja, uma razão que determina, legisla e move a vontade humana, teremos 

uma vontade, guiando e resultando em ações, não apenas boa como um meio para o alcance de 

uma intenção, interesse ou desejo particular qualquer, antes, será uma vontade boa em si mesma, 

isto é, sem utilidades e finalidades meramente particulares e não sustentada por condições 

egoístas ou contingentes enquanto determinantes de uma ação. Desse modo, segundo Kant, a 

vontade do ser humano é razão prática, a capacidade de eleger as suas próprias ações independe 

de todo e qualquer interesse particular como determinante da ação. Esta é a vontade que 

possibilita toda a moralidade, isto é, o valor moral das ações humanas, de longe o mais alto e sem 

nenhuma comparação. KANT, 1980, p. 113). 

A posição de Kant é de que, se a intenção de um indivíduo dotado de razão fosse apenas 

tornar a sua vontade boa enquanto meio adequado à satisfação dos seus interesses particulares, 

ele utilizaria, com maior êxito, a sua astúcia para tal propósito, pois tais objetivos podem ser 

melhor atingidos sob o domínio dos instintos ou das inclinações. O filósofo traz um outro e mais 

profundo desígnio da existência do ser humano, que não é relativo aos meios para se obter o que 
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desejamos particularmente, ao qual a razão, independente de toda determinação somente 

subjetiva, destina-se. 

A existência de uma razão prática pura, a qual, ao determinar imediatamente a vontade do 

ser humano a torna absolutamente boa, é concebida pela lei moral universal que essa razão nos 

fornece. Noutras palavras, de acordo com o filósofo, a faculdade prática da razão pura manifesta- 

se por meio de uma lei universal – a lei moral – uma legislação que todo ser racional é capaz de 

oferecer a si próprio. No § 7 da Crítica da razão prática, Kant apresenta a lei fundamental da razão 

prática pura, dizendo: “Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa sempre valer ao 

mesmo tempo como princípio de uma legislação universal”. (KANT, 2003, p. 103). A legislação 

universal (a universalidade), que torna válida a lei moral, desaparece por completo quando o seu 

fundamento é derivado de qualquer determinação empírica, material e simplesmente privada. Para 

Kant, o que é derivado dos interesses particulares é sempre contingente, diferente do que é 

movido pela razão prática, cujo alcance é universal, necessário e objetivo, isto é, sem reservas, 

para todo e qualquer ser humano sem exceção. O universal, ou é para todos ou para nenhum. Na 

explicação de Rohden, a lei moral kantiana exprime que: “eu tenho o direito a certas formas de 

agir face aos outros sob a condição do possível acordo ou da não-contradição da minha vontade 

com a vontade dos potenciais envolvidos numa ação”. (ROHDEN, 1997, 84). 

Considerando que algo tem de, necessariamente, mover a vontade humana, o ponto que 

se coloca é a atenção para o fundamento de determinação dessa vontade. Para Kant, é preciso 

que distingamos os fins subjetivos, os interesses particulares enquanto fundamento de 

determinação de nossa vontade, dos fins objetivos, ou seja, motivos válidos para todo ser sem 

que sejam permitidas exceções. A questão que devemos compreender é: mesmo que tenhamos 

interesses e fins genuinamente particulares, na vontade movida pela razão prática, esse fim não 

será necessariamente a razão pela qual fazemos aquilo que fazemos, isso quer dizer que a razão 

do nosso agir, e querer agir, não se apresentará, precisa e exclusivamente, nos fins desejados 

particularmente. É válido dizer que, temos aqui, ademais, a concepção kantiana de Caráter. 

Na obra Antropologia de um ponto de vista pragmático (1798), Kant aponta que o ser 

humano tem um caráter, o qual ele mesmo cria para si próprio como um ser que é capaz de se 

aperfeiçoar mediante os fins que ele se dá e assume. Veja, o ser humano é capaz de toda sorte 

de fins, os fins da ação assumidos ou queridos, noutras palavras, o ser humano pode apresentar 

uma destreza no uso dos meios para atingir toda espécie de fins queridos e assumidos, porém, 

para que ele possa apresentar um caráter, no sentido de criar ou ter um caráter, convém que ele 

consiga a disposição de querer, escolher e assumir apenas os bons fins – os bons fins são 

“aqueles fins aprovados necessariamente por todos e que podem ser, ao mesmo tempo, os fins de 

cada um”. (KANT, 1999, p. 26). Logo, é, segundo Kant, um grande cuidado o olhar atento para o 

valor das coisas que podemos eleger enquanto os nossos fins. Mediante a escolha do que 

elegemos como os nossos fins, ou seja, o que queremos ou desejamos, formamos e 

apresentamos o nosso caráter. A escolha dos nossos fins, de acordo com Kant, pode indicar se 
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temos ou não um caráter, e é justamente da possibilidade do caráter da espécie humana, que 

podemos nos definir enquanto Pessoa. 

Ora, não basta que sejamos capazes de escolher, ter ou realizar todo e qualquer fim, o 

que revelaria a nossa destreza, sagacidade ou esperteza, é preciso que sejamos capazes de 

querer e escolher apenas os bons fins, os quais também são chamados por Kant, em sua filosofia 

prática pura, de fins morais, ou, em sua filosofia prática empírica, de fins que são ao mesmo 

tempo deveres2. Não há nisso qualquer contradição, pois ao assumir um fim, mesmo sendo um 

fim aprovado necessariamente por todos e que pode ser, ao mesmo tempo, o fim de cada um, 

fazemos desse fim o nosso fim. Desse modo, esse fim será um fim subjetivo e objetivo, isto é, 

válido para um sujeito da ação e, ao mesmo tempo, para todos sem exceção. 

Na Fundamentação da metafísica dos costumes, acerca da relação da vontade e com o 

bom fim, Kant aponta que: “[...] aquilo que serve à vontade de princípio objetivo da sua 

autodeterminação é o fim (Zwerck), e este, se é dado só pela razão, tem de ser válido igualmente 

para todos os seres racionais”. (KANT, 1980, p. 134). Posteriormente, na Crítica do Juízo, diz que 

fim é o efeito representado, isto é, o que se espera, quer ou deseja de uma ação, cuja 

representação é, ao mesmo tempo, o fundamento de determinação da vontade para os seres 

racionais. Desse modo, de acordo com Menezes, “o conceito de fim (Zweck) é, primeiramente, 

prático” afinal “o “poder dos fins” é a vontade”. (MENEZES, 2010, p. 105). 

Santos, em Virtude, realização da moral e dever de amor aos seres humanos em Kant, 

nos esclarece que, para Kant, a necessidade de estabelecermos e nos deixar guiar pelos bons 

fins, fins que são ao mesmo tempo deveres morais, reside, precisamente, no fato de que para o 

caso do ser humano, toda espécie de apetites, paixões, inclinações, impulsos, dentre outros, 

também produz fins que podem determinar a nossa vontade, ignorando por completo a noção do 

todo, do universal, em suma, dos bons fins, lembrando: “fins aprovados necessariamente por 

todos e que podem ser, ao mesmo tempo, os fins de cada um”. (KANT, 1999, p. 26). 

Além do mais, cabe observar que, segundo Kant, o fim derivado de nossas inclinações 

pode ora levar ao bem ora ao mal, ora ser capaz de mover ou determinar as nossas ações e ora 

não, o mesmo não ocorre com os fins estabelecidos por nossa razão prática, ou seja, os fins 

objetivos, morais, universais, os bons fins, uma vez que eles, assumidos por nós, em nossas 

ações, por sua objetividade e independência do interesse privado enquanto o motivo de 

determinação da ação, irão mover a nossa vontade necessariamente. Nas palavras de Kant. 

De facto, visto que as inclinações sensíveis nos induzem a fins (como matéria do 
arbítrio) que se podem opor ao dever, a razão legisladora, por seu turno, só pode 
defender a sua influência mediante um fim moral contrário que, deve, portanto, ser 
dado a priori, independentemente da inclinação. (KANT, 2004, p. 15). 

 
 
 
 
 
 
 

2 Obras da filosofia prática pura: Fundamentação da metafísica dos costumes e Crítica da razão prática. Obras da 
filosofia prática empírica: A religião nos limites da simples razão, Metafísica dos costumes – Doutrina do Direito e 
Doutrina da Virtude, Antropologia de um ponto de vista pragmático, bem como em suas preleções sobre Geografia e 
Educação. 
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O ser humano: um fim terminal ou em si 

 
Um fim em si não se refere a qualquer motivação particular como fundamento e 

determinação da ação. Na natureza há, em particular, um fim em si, algo que não deve ser 

empregado como um simples meio para o que quer que seja, esse fim em si, segundo Kant, é o 

ser humano. O ser humano existe como um fim em si mesmo e não enquanto meio através do 

qual uma vontade pode utilizar-se para o alcance dos seus propósitos. Como adverte Kant na 

Fundamentação, as coisas cuja existência dependem, não da nossa vontade, mas da natureza, 

têm apenas um valor relativo como meio e por isso se chamam coisas, ao passo que chamamos 

os seres humanos de pessoas, porque a sua própria natureza já os distingue como fins em si 

mesmos, quer dizer, como algo que não deve ser empregado como simples meio. 

Nesse contexto, é importante nos dirigir para a Doutrina do Método da Crítica do juízo, 

aqui, Kant reflete sobre ser humano em sua dimensão moral e em conexão com a natureza, 

apresentando a ideia do ser humano enquanto o fim terminal da natureza. Parte do percurso de 

Kant na Doutrina do método da faculdade de juízo teleológica se refere a um fim terminal da 

natureza e a um fim terminal da natureza humana, a saber, o próprio ser humano. 

Segundo Kant, o fim, o efeito representado que é, ao mesmo tempo, fundamento de 

determinação da vontade, pode estar na própria causa inteligente atuante e, se assim for, não se 

resume apenas a um fim, mas também a um fim terminal (Endzweck) – “um fim terminal é aquele 

que não necessita de nenhum outro fim como condição de sua possibilidade” (KANT, 1993, p. 

275); ou o fim pode encontrar-se fora da causa inteligente atuante, por exemplo, em um outro ser 

humano ou em um outro ser da natureza, nesse caso, o fim não se caracteriza como um fim 

terminal, mas sim, e necessariamente, será um fim que é ao mesmo tempo meio, ou seja, o fim 

será, ao mesmo tempo, meio para outra coisa qualquer3. 

Conforme posto na Crítica do juízo, o único ser na terra que pode ser um fim terminal, ou 

um “fim nele mesmo”4, ou seja, o fim está na própria causa inteligente atuante ou é dependente 

apenas dela própria, é o ser humano. O ser humano, é o único ser na terra que possui razão e 

uma faculdade voluntária, consequentemente, pode (voluntariamente) agir por si só e colocar-se 

fins independentemente de qualquer outro ser, ou seja, propor e assumir fins sem dependência do 

outro. De acordo com o filósofo: 

Ora, nós temos somente uma única espécie de ser no mundo, cuja causalidade é 
dirigida teleologicamente, isto é, para fins, e todavia de tal modo constituída que a lei 
segundo a qual ela, determina fins, é representada por eles próprios como 
incondicionada e independente de condições naturais, mas como necessária em si 
mesma. Esse ser é o homem [...] o único ser da natureza no qual podemos 
reconhecer, a partir da sua própria constituição, uma faculdade supra-sensível (a 
liberdade). (KANT, 1993, p. 275-6). 

 
 
 
 
 

3 Faggion aponta que: ““Fim terminal” é a tradução de Valério Rohden e António Marques para “Endzweck” [...]. A 
opção de tradução se justifica porque “End”, em alemão, significa o “fim”, no sentido de um “termo” ou “final” de uma 
série, ao passo que “Zweck” é o “fim”, no sentido de um “objetivo”, “intenção” ou “finalidade”. O “Endzweck” é, 
portanto, um fim incondicionado ou sem outro fim como condição. Este fim, para Kant, é o homem sob leis morais”. 
(FAGGION, 2009, p. 149). 
4 HÖFFE, O ser humano como fim terminal: Kant, Crítica da faculdade do juízo, §§ 82-84, 22. 
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Sobre a capacidade de se propor e assumir fins, conforme já exposto, de acordo com 

Kant, é algo próprio da natureza humana. Somente nós, seres humanos, graças à nossa vontade, 

podemos nos propor e assumir algo sendo o nosso fim. Na terceira Crítica, Kant também apontou 

a habilidade de se colocar fins em geral como sendo uma aptidão própria da natureza humana, 

isto é, uma condição subjetiva própria do indivíduo – a aptidão de se colocar fins em geral, 

independentemente de qualquer outro na determinação dos fins. Se somente a natureza humana 

é capaz de se propor e assumir os seus fins, podemos compreender que o próprio ser humano 

pode se colocar na condição de fim terminal da natureza – “aquilo que ele próprio tem que fazer 

para ser fim terminal” (KANT, 1993, p. 271), bem como de se colocar um fim terminal à sua própria 

existência (o fim terminal da natureza humana), uma vez que, por sua razão e vontade, é capaz, 

não apenas de se colocar e escolher fins em geral, mas também de selecionar os seus fins. 

Nas preleções Sobre a pedagogia, acerca dos fins propostos e assumidos, sabemos que 

o fim proposto e assumido deverá ser, necessariamente, um bom fim5. Na terceira Crítica, para 

que o ser humano possa ser considerado o fim terminal da natureza ou efetivar o fim terminal da 

sua própria existência, o filósofo também afirma que não se trata de todo e qualquer fim proposto 

e assumido, ou somente de uma aptidão para poder eleger e adotar fins em geral, segundo 

Martins: “a própria existência humana não pode ser considerada um fim terminal pela satisfação 

material de suas necessidades”. (MARTINS, 2006, p. 117). E, de acordo com a explicação de 

Bueno: “[...] essa prática tem a ver com as escolhas que o ser humano faz [...] o foco não é a 

habilidade para se alcançar fins, mas a educação para que o homem possa escolher fins que 

possam ser considerados bons”. (BUENO, 2012, p, 174). Portanto, para designar o fim terminal da 

humanidade, Kant não o faz pelas habilidades, pelos conhecimentos ou pela prudência 

(civilidade), mas antes pela moralidade6. 

Na Crítica do Juízo, bem como nas preleções Sobre a Pedagogia, as habilidades ou a 

civilidade dizem respeito à possibilidade de se propor todo e qualquer fim, a moralidade diz 

respeito à escolha e à determinação somente dos/pelos bons fins, os fins morais e mais elevados, 

promovendo o fim terminal da natureza e da natureza humana, do mesmo modo, a possibilidade 

da inteira condição do ser humano. No caso de determinações por toda sorte de fins, a 

determinação da vontade é mecânica, na determinação pelos bons fins, a determinação é moral, o 

que implica em ações realizadas por razões morais, pois somente no ser humano, “[...] mas 

também neste somente como sujeito da moralidade – se encontra a legislação incondicionada 

relativamente a fins, a qual por isso torna apenas ele capaz de ser um fim terminal”. (KANT, 1993, 

p. 276). 

Consequentemente, em Kant, o ser humano apenas pode ser um fim terminal da natureza 

na qualidade de ser moral, eis o fim de toda a nossa existência, propondo e assumindo fins mais 

elevados, fins incondicionados e universais, fins que não são condicionados e movidos por este ou 

 
 

5 Na Metafísica dos costumes, um fim que é, ao mesmo tempo, dever. Na Sobre a pedagogia, um fim aprovado por 
todos e que pode ser, ao mesmo tempo, o fim de cada um. 
6 Em favor dessa posição nos baseamos na interpretação de Höffe no artigo O ser humano como fim terminal: Kant, 
Crítica da faculdade do juízo, §§ 82-84. 
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aquele interesse privado. Nisso está a possibilidade de um fim terminal da natureza, o próprio ser 

humano, o único ser na terra capaz, dada a sua racionalidade e sua faculdade voluntária, de agir 

segundo fins dados e assumidos por si só, logo, o único ser na terra capaz de poder escolher os 

bons fins7, e o fim terminal da natureza humana, a própria moralidade, o que, segundo Kant, 

implica em um valor absoluto da Humanidade. 

De acordo com Kant na terceira Crítica: 

Por isso é somente a faculdade de apetição, mas não aquela que o torna 
dependente da natureza (através dos impulsos sensíveis), nem aquela em 
relação à qual o valor da existência assenta no que ele recebe e goza, mas 
sim o valor que somente ele pode dar a si próprio, e que consiste naquilo que 
ele faz, no modo e segundo que princípios ele atua, não enquanto membro da 
natureza, mas na liberdade da sua faculdade de apetição, isto é, só uma boa 
vontade é aquilo pelo qual unicamente a sua existência pode ter um valor 
absoluto e em relação ao qual a existência do mundo pode ter um fim terminal. 
(KANT, 1993, p. 283). 

 

Acerca do fim terminal da natureza humana, Höffe (2009), esclarece que o ser humano 

na condição de fim terminal, fim nele mesmo, exposto por Kant na terceira Crítica, dispõe das 

mesmas características do ser humano enquanto fim em si mesmo desenvolvido, anteriormente, 

pelo filósofo na Fundamentação da metafísica dos costumes. O fim em si apresentado por Kant na 

ocasião de sua Fundamentação, diz respeito a um fim que não é, ao mesmo tempo, um meio para 

tal ou tal coisa, trata-se de um fim em si mesmo o qual apresenta em si mesmo um valor absoluto, 

íntimo e não relativo. Porém, na Crítica da faculdade do juízo o ser humano é abordado junto da 

totalidade da natureza, totalidade que não era do interesse da filosofia moral pura. 

Cabe ainda dizer que, de acordo com Höffe, o fim terminal de toda a criação está no ser 

humano, nesse sentido, “o ser humano como ser moral e, por conseguinte, como ser da liberdade, 

é o senhor da natureza”, mas isso não quer dizer que a toda natureza seja somente um meio de 

satisfação das necessidades, prazeres e interesses privados dos humanos, “[...] ao contrário de 

uma instrumentalização de toda a natureza como um autoprivilegiamento ‘egoísta’ simultâneo da 

espécie humana, o homem não vale como tal, mas apenas o ser moral enquanto fim terminal”. 

(HÖFFE, 2009, p. 19). Ou seja, somente quando escolhemos os bons fins, os fins essenciais, que 

são completamente distintos dos fins subalternos. 

Considerando que, como nos indica Kant, a vontade humana pode ser movida 

exclusivamente por razões universais, e não apenas determinada por motivos ou interesses 

privados e particulares, que guiam e sustentam as nossas escolhas, decisões e ações no mundo, 

não seria oportuno, ainda mais em tempos de adversidades, o olhar atento e o resgate dessa 

noção? Para a capacidade, intrínseca ao nosso ser, de olhar para o todo, para a totalidade, para a 

humanidade, ou seja, a capacidade de olhar e realizar de forma universal? Lembrando que o 

universal – ou é para todos ou para nenhum. 

Não seria pertinente, ainda mais em tempos do adverso, a atenção em relação aos fins 

do nosso agir e ações? Aos fins das condutas e das realizações, aos fins que nos propomos e 

assumimos? Principalmente, nestes tempos de pandemia, não será urgente a necessidade de 

7 Lembrando que isso significa, também, apresentar um Caráter. 
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resgate e do encontro com a humanidade enquanto um fim em si? As reflexões e concepção de 

humanidade ‘de tanto tempo atrás’, podem auxiliar na compreensão do ser humano hoje? 

Talvez porque vivemos em um tempo em que as questões humanas estão cada vez 

mais fragilizadas, seja imperativa a necessidade de recuperar o ser humano que queremos e 

esperamos encontrar nas experiências reais. Talvez, o resgate de fatores dinâmicos do existir 

humano que são decisivos para uma nova postura e realidade. Uma adversidade assim não é 

sempre melhor combatida mediante uma ampla noção humana? Uma pandemia, que exige uma 

ação conjunta, não seria melhor enfrentada junto de uma concepção universal de humanidade e 

de ser humano? 

A nossa posição é de que a recuperação de uma dignidade última, possível na esfera do 

vir a ser humano, é urgente. Parece que ainda temos que negar e não aceitar o que o ser humano 

é, daí a necessidade de pensar, com seriedade, e efetivar, o que ele pode e deve ser. O que, em 

Kant, significa atentar-se, fundamentalmente, para uma capacidade própria do ser humano, a 

saber, a faculdade prática da nossa razão. Uma capacidade da razão capaz de mover a nossa 

vontade, de determinação e de autolegislação do querer fazer, do querer agir, das escolhas pelos 

bons fins, das decisões genuinamente morais. 

 
Considerações finais 

 
Ainda que o interesse pelo ser humano tenha se perdido e as questões de valores, do 

caráter, da pessoa, sejam, aparentemente, cada vez mais raros, ainda assim devemos olhar, com 

discernimento, para a sua possibilidade, pois, conforme posto por Kant na Antropologia (2006, p. 

190), o ser humano não recebe pronto um caráter ou uma índole moral, mas pode e precisa tê-lo 

adquirido, a moralidade, em Kant, é algo que podemos exigir do ser humano. 

Kant apontou, à sua época, que a raridade do caráter ou a moralidade apenas como um 

piedoso desejo e nada além, ocorria, em grande medida, por culpa dos próprios filósofos, por 

nunca terem colocado o conceito de moralidade, de caráter, da pessoa humana, separado em 

uma luz suficiente clara, por terem tentado, repetidamente, apresentar a virtude e o valor do 

caráter, apenas fragmentariamente, “jamais inteiramente na beleza da sua figura” (KANT, 2006, p. 

191), de modo que pudesse despertar o real interesse de todo ser humano. 

Então, será que nós ainda estamos nos comportando do mesmo modo? Ou seja, olhamos 

para as questões internas, para a moralidade, para a humanidade, de modo frouxo e fragmentado, 

não a fazendo brilhar com luz suficiente? Em decorrência disso, em nossas vidas e vivências, 

onde poderíamos tê-la em cena e fazê-la brilhar, a Pessoa também não aparece. A crise humana 

e social “obriga todos, em especial aos pensadores, a uma profunda reflexão”. (GRACIA, 2012, p. 

89). Nesse sentido, entendemos que, para que as vidas, as existências e as condições humanas, 

não sejam frágeis, para que o valor ocupe o lugar do preço, esse é um tipo de reflexão é 

inevitável. 

Todas as qualidades ou predicados que geralmente são ditas boas e que podem ser 

mesmo úteis aos seres humanos, possuem, segundo Kant (2006, p. 188) um preço, por exemplo: 
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“[...] o talento tem um preço de mercado, pois o soberano ou senhor local pode precisar de um 

homem assim de várias maneiras; – o temperamento tem um preço afetivo, e a gente pode se 

dar bem com ele, que é um companheiro agradável [...]”. (KANT, 2006, P. 188). Mas, somente o 

caráter pode apresentar um valor próprio que está acima de qualquer preço, aqui está a diferença 

entre preço e caráter, afigurando-se, na distinção, o valor de mercado, ou, conforme aponta Kant 

na Fundamentação, o preço venal e o valor moral. (KANT, 1980, p. 140). O valor moral não está 

na vantagem ou na utilidade que a ação pode criar, pois, se assim fosse, seria um conteúdo 

corruptível, equivalente ou venal. O valor moral ou do caráter centra-se na própria moralidade, ou 

seja, na preocupação moral que tenho com a minha ação, e nenhum outro interesse estimula ou 

constrange esse agir. 

Acerca da atualidade ou possibilidade do pensamento moral kantiano, vale apontar que a 

moralidade, conforme concebida por Kant, foi considerada por alguns pensadores críticos da 

Filosofia Moderna, por exemplo, Adorno que, ao avaliar o texto kantiano acerca do Iluminismo, 

apontou, ademais, a relevância da sua filosofia, de acordo com Adorno, determinou a 

emancipação de um modo inteiramente consequente, não como categoria estática, mas como 

uma categoria dinâmica, como vir a ser e não um ser. (ADORNO, 1995, p. 181). Temos presente 

a avaliação de uma das centrais preocupações da filosofia prática de Kant, ou seja, a 

preocupação com todo o dever-ser, recuperando uma razão vital para além da instrumentalidade. 

Vale dizer, em Kant “chama-se prático tudo o que se refere à liberdade”. (KANT, 1999, p. 29). 

Dada as considerações levantadas inicialmente, bem como para encerrar as nossas 

exposições e reflexões, importa ressaltar que a possibilidade de um fim terminal da natureza, do 

mesmo modo o próprio fim terminal da natureza humana, conforme posto na Crítica da razão pura 

e depois nas preleções Sobre a pedagogia, a destinação do ser humano – “toda a destinação do 

ser humano”, não se expressa por nossos conhecimentos e também não está na mera relação 

dos sentimentos de prazer ou bem-estar. A possibilidade de um fim terminal da natureza e o 

próprio fim terminal da natureza humana, a possibilidade de enxergar toda a natureza, do mesmo 

modo a natureza humana, enquanto um fim em si, distante de um mero meio para o alcance deste 

ou daquele fim, está na faculdade prática da nossa razão, o que implica dizer que se expressa, 

diretamente, em nossas escolhas, em nossas condutas, em nosso agir e ações, e o pensamento 

sobre isso se chama moral. 

Por fim, deixamos a reflexão: em que medida, grau e intensidade ainda podemos 

experimentar, na atualidade, os valores genuinamente humanos? em que medida, grau e 

intensidade ainda podemos ter o humano do ser humano efetivamente no cotidiano enquanto um 

fim em si mesmo? Ou, por outro lado, vamos declarar os valores como algo do passado e iremos 

apenas nos preparar para uma existência em que as relações entre os externos são liquefeitas? 

(BAUMAN, 2001). 
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CAPÍTULO 72 

EFEITOS DOLOSOS: A NEGAÇÃO CIENTÍFICA A SERVIÇO DA POLÍTICA DE MORTE NO 

CONTEXTO PANDÊMICO 

João Victor da Mota Uzer Lima1 

 
 
RESUMO: O presente trabalho procura demonstrar como as decisões políticas brasileiras 
baseadas em negação científica (especialmente do governo federal) se tornaram ferramentas de 
política de morte no contexto da pandemia de Covid-19. Na perspectiva da necropolítica, é 
possível observar a construção de uma dinâmica de existência social que define quem tem o 
direito de matar e quem tem a permissão para morrer. Tradicionalmente aplicada à segurança 
pública, essa dinâmica assume uma conotação diferente no contexto da pandemia, em que o 
controle da morte é dado por meio de políticas de sanitárias cientificamente viáveis. Por outro 
lado, o estilo de pensar a política conspiratoriamente que ocupou o campo político brasileiro ao 
longo da década de 2010, chegando ao poder em 2018, baseia-se na desconfiança acadêmica. 
Assim, ao chegar ao poder, esse modo de pensar conspiratoriamente, no contexto pandêmico, 
fundamenta a política de morte de maneira peculiar. 
Palavras-Chave: Covid-19; Pandemia; universidades; Necropolítica; morte 

 
ABSTRACT: The present work seeks to demonstrate how Brazilian political decisions based on 
scientific denial (especially from the federal government) became tools of death policy in the 
context of the Covid-19 pandemic. Through the perspective of necropolitics, it is possible to 
observe the construction of a dynamic of social existence that defines who has the right to kill and 
who is allowed to die. Traditionally applied in public security, this dynamic takes on a different 
connotation in the pandemic context, in which control over death is given through health policies. 
On the other hand, the style of thinking politic conspiratorially that took the Brazilian political field 
throughout the decade of 2010, coming to power in 2018, is based on academic distrust. Thus, 
coming to power, this way of thinking conspiratorially, in the pandemic context, bases the death 
policy peculiarly. 
Key-Words: Covid-19; Pandemic; universities; Necropolitics; death 

 

Introdução 

 
Achille Mbembe(2016) propôs a noção de Necropolítica para denominar as maneiras 

pelas quais a violência é implementada politicamente no intuito de eliminar o máximo possível de 

pessoas, culminando na criação de um “mundo de morte”. Este conceito, portanto,  apresenta a 

criação de uma forma única de existência social a qual significativa parcela da sociedade é 

submetida e que confere aos indivíduos um status de “morto-vivo”. Mbembe parte do princípio de 

que o exercício do poder se dá através do controle da violência, da definição de quem pode ou 

não matar. A compreensão da soberania através do monopólio da violência apresenta-se como 

elemento tradicional nos estudos sobre as formações dos estados, desde Maquiavel e Hobbes, 

passando por Max Weber, até Norbet Elias e Pierre Bourdieu. Mas, a Necropolítica de Mbembe 

compreende não apenas a noção de quem tem o direito de matar, mas contempla também a 

construção de uma narrativa referente a quem tem a permissão (e por vezes até mesmo o dever) 

de morrer. Este último elemento ficou ainda mais evidente durante a pandemia de Covid-19. 

 

 

1 Doutorando em História Social pelo PPGHS da UERJ. Atua principalmente nos temas: História e Conhecimento, 
História e imprensa, História dos Estados Unidos, Relações Internacionais, História das Guerras e História Conceitual. 
http://lattes.cnpq.br/2557092868903101 

http://lattes.cnpq.br/2557092868903101
http://lattes.cnpq.br/2557092868903101
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Seguindo a chegado do novo coronavírus ao Brasil, diversos governadores e prefeitos 

tomaram a iniciativa no combate à pandemia, de acordo com as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Ao mesmo tempo, a postura do presidente da república destoou da 

adotada pelos poderes municipais e estaduais. Em abril, quando o país passou dos 5000 óbitos 

por covid-19, o presidente respondeu um sonoro “E daí?” ao repórter que o informou sobre o 

Brasil ter passado o número de mortos da China. No mesmo dia o presidente declarou: “Lamento 

a situação que nós atravessamos com o vírus. Nos solidarizamos com as famílias que perderam 

seus entes queridos, que a grande parte eram pessoas idosas. Mas é a vida.” (GARCIA; GOMES; 

VIANA, 2020) Verifica-se a construção de uma narrativa que nega a gravidade da crise e minimiza 

os efeitos da pandemia. A postura oficial do poder executivo residiu na compreensão de que o 

combate ao vírus não pode ter efeito mais danoso que a doença, referindo-se a economia. Assim, 

na contramão das recomendações internacionais, o presidente do Brasil: atacou a mídia 

tradicional; recomendou o uso de medicamentos sem respaldo científico; defendeu o fim do 

isolamento social, única medida comprovadamente eficaz no combate ao vírus; e corroborou 

teorias conspiratórias que corriam pelas redes sociais, como as de que as medidas de mitigação e 

combate a pandemia eram ferramentas dos opositores do governo para derrubá-lo e de que havia 

uma conspiração dos conglomerados midiáticos para gerar terror sobre a doença. 

O presidente e seus aliados evidenciam um fenômeno denominado por Richard 

Hofstadter, em 1964, como um “estilo paranoico” de entender a política. Segundo o autor, esse 

“estilo” de pensamento representa uma forma de pensar a política repleta de exagero, 

desconfiança e fantasia conspiratória. Segundo Hofstadter (1964, 1 – 8), este estilo de visão 

política tende a manifestar-se em ondas episódicas, tendo como característica o ataque aos 

intelectuais. O pensamento conspiratório é oposto a academia. 

Como afirmou Thaiane Oliveira (2019), a ciência brasileira vem sofrendo diversos 

desafios. Foram recorrentes os cortes de investimento e retenções de verba, e além, houve uma 

onda de ataques a imagem das instituições de ensino superior no Brasil. As universidades 

possuem três funções: Ensino, Pesquisa e Extensão. Todas foram questionados. O ensino foi 

acusado de ser tendencioso, a pesquisa de ser supérflua, e a extensão minimizada quando não 

ignorada. Ademais, a academia brasileira sofre uma crise de visibilidade decorrente de um 

distanciamento entre a produção acadêmica e a população geral. Como ha uma falta de 

conhecimento do “fazer ciência”, o brasileiro se vê obrigado a acreditar e não a entender o que se 

publica cientificamente (o que Thaiane Oliveira chamou de “crise social da ciência” e de “crise da 

comunicação da ciência”). O cenário de conflito entre o governo federal e estaduais; entre 

presidente, ministros, governadores, agentes da mídia tradicional, e mais, favorece para que a 

crença conspiratória interprete estas conclusões científicas como falsas ou tendenciosas. Ou seja, 

é na relação de poder inerente ao Estado (inflamado pelos extremismos) assomado à descrença 

na ciência brasileira, que jaz a alimentação para o pensamento conspiratório. 
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Este artigo procura demonstrar a relação existente entre o estilo paranoico de ver a 

política e a negação científica, e como ela, no poder, reforça a necropolítica no contexto da 

pandemia no Brasil. 

 

1 – Fragilidade da imagem acadêmica brasileira frente ao publico geral 

 
 
 

A Pesquisa Percepção Pública da C&T no Brasil 2019, desenvolvido pelo Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), apontou que no Brasil “73% da população acredita que a 

ciência e tecnologia trazem mais ‘benefícios que malefícios’ ou ‘trazem apenas benefícios’ para a 

sociedade”. No entanto, a pesquisa revelou a existência de um desconhecimento da ciência por 

parte do brasileiro. A maioria dos participantes apontou a saúde como tema relevante, porém, 

78% afirmaram acreditar que antibióticos tem como finalidade eliminar vírus. Além, 88% dos 

entrevistados não souberam apontar nenhuma instituição de ciência, nem mesmo uma 

universidade. Ou seja, embora haja uma crença do brasileiro em ciência e tecnologia, há também 

um desconhecimento sobre a produção do Brasil no campo, inclusive sobre a função das 

universidades na produção científica (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. 

2019, 11 – 12). 

Dos meados dos anos de 1990 e ao longo dos anos 2000 o Brasil foi palco de um 

crescimento no número de instituições de ensino superior. Em 1994 contabilizava-se 851 

instituições (entre universidades, faculdades e institutos isolados), em 2002 esse número subiu 

para 1.637, sendo 88,1% delas mantidas pelo setor privado (SGUISSARDI, 2006. 1028). Já em 

2013, três quartos de todos os estudantes de nível superior no Brasil (73,3 milhões) estavam 

matriculados em universidades privadas, sendo boa parte deste número relativo aos programas de 

ensino a distância (PEDROSA; CHAIMOVICH, 2015. 214). O período expansão do ensino 

superior brasileiro, no entanto, priorizou um modelo “neoprofissional” em que mais de 90% das 

instituições foram identificadas como instituições ou universidades apenas de ensino, voltando-se, 

sobretudo, para produção de mão de obra qualificada. (SGUISSARDI, 2006. 1051). Desta forma 

verifica-se como a educação superior deixou de ser compreendida como um direito do cidadão e 

um dever do Estado e passou a ser compreendida como um serviço ou mercadoria de interesse 

individual (PAULA, 2009, 79). No entanto, isso não implicou numa baixa produção acadêmica. 

Somos referência entre os países em desenvolvimento na área de pesquisa e pós- 
graduação no país e no exterior, graças a uma política de Estado executada com rigor 
via agências de fomento à pesquisa, como CAPES e CNPq, ao longo de várias 
décadas. (PAULA, 2009, 81) 

 

Entre 2013 e 2018 o Brasil foi listado em 13º lugar no mundo em termos de produção de 

trabalhos de pesquisa. Só em 2018, as publicações de pesquisadores brasileiros na Web of 

Science somaram mais de 50.000 artigos. E, embora tenha havido uma maior aproximação de 

instituições estatais com privadas, o crescimento da produção científica brasileira foi encabeçada 

por universidades públicas. “A produção científica da instituição de pesquisa mais produ tiva, a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), é um sexto menor que a produção da 
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Universidade de São Paulo (USP)” (WEB OF SCIENCE GROUP, 2019. 26). Ou seja, a pesquisa 

científica brasileira está mais presente nas universidades públicas. Em suma, embora tenha 

passado por um crescimento considerável no ensino superior, as universidades brasileiras são 

majoritariamente privadas e, na maioria das vezes, voltadas quase que exclusivamente para o 

ensino, deixando a pesquisa e a extensão em segundo plano. 

Este perfil do ensino superior brasileiro é refletido na opinião do público geral. A Pesquisa 

e Opinião Pública sobre Universidades Públicas, realizada pelo Ideia Big Data em 2018, 

apresentou que 88,9% dos entrevistados concordaram que as universidades (federais, estaduais 

ou municipais) servem aos interesses do desenvolvimento científico e social do país, e 90,3% 

concordaram que a formação universitária é importante para formar profissionais qualificados. No 

entanto, 86,4% concordaram que o acesso às universidades públicas é mais difícil que o acesso 

às universidades/faculdades privadas. 

Ademais, os campus universitários brasileiros foram transformados em campos de guerra 

ideológica ao longo dos anos de 2010. Por volta de 2012, os índices econômicos começaram a 

cair e o desemprego e a inflação começaram a aumentar. O poder de compra da população, por 

sua vez, diminuiu diante da carga tributária do país (DEMIER, 2016). Durante as jornadas de 

junho de 2013, que tomou as ruas em diversas capitais do Brasil contra o aumento das passagens 

no transporte público – e posteriormente, contra corrupção –, diversos grupos ligados à direita 

ganharam um espaço de manifestação. “A direita se misturou à massa popular e disputou a 

direção do processo com a ajuda preciosa da mídia, que levou à enésima potência a histeria 

contra partidos de esquerda” (MELO, 2016). Estabeleceu-se, portanto, uma dicotomia entre 

“direita” e “esquerda” na qual a academia foi alistada na “esquerda”. Mas a pressão sobre a 

comunidade universitária disparou principalmente a partir de 2018. Além dos cortes e retenções 

de verbas por motivações políticas, alunos e professores foram ameaçados direta e indiretamente, 

quando não atacados. Só em 2018, seis indivíduos não identificados atacaram um grupo de 

estudantes da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, por distribuírem panfletos em 

campanha ao candidato a presidência Fernando Haddad. Uma palestra pública intitulada 

“Esmagar o Fascismo” foi impedida judicialmente de acontecer na Universidade da Grande 

Dourado. Em Minas Gerais a Universidade Federal de São João Del Rei foi obrigada a retirar de 

seu website uma declaração defendendo os princípios democráticos e rejeitando a violência nas 

eleições. E a Universidade Federal Fluminense teve confiscada de um de seus campus uma 

bandeira com os dizeres “Direito-UFF Antifascista”. Além, ao longo dos anos, ouve um 

crescimento de uma desconfiança na educação superior, acusando-a de ser ideologicamente 

partidária em favor de políticos da esquerda. E, apesar do Superior Tribunal Federal defender a 

liberdade acadêmica das instituições, diversos políticos e autoridades – incluindo o presidente 

Bolsonaro – incentivaram alunos a filmarem seus professores sob a alegação de que “professores 

precisam ensinar e não doutrinar” (SCHOLARS AT RISK, 2019). 

Portanto, a ciência brasileira, em especial as universidades, vive uma dupla crise. Por um 

lado sofre com os ataques vindos tanto da sociedade quanto do Estado. Por outro apresentam 
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dificuldades em ser publicamente reconhecida como legítima produtora de conhecimento, como 

instituição de pesquisa além de ensino. Assim, em meio a crises políticas e econômicas criou-se 

uma crise epistêmica. E como as pessoas reagem numa crise epistêmica, quando não há 

confiança nas instituições de conhecimento, nos meios de comunicação, ou mesmo no Estado? 

Segundo Liesbet van Zoonen (2012, 5), a resposta vem de duas formas: 1) as pessoas encontram 

alguém a quem atribuir culpa, buscando bodes expiatórios e elaborando teorias; ou 2) as pessoas 

voltam-se para si mesmas como resposta. Em ambos casos, ignoram a ciência e fundamentam-se 

em elementos próprios. Seja na busca por explicações escondidas (como nas teorias 

conspiratórias) ou na experiência pessoal. E, no âmbito do Estado, essa maneira de pensar pode 

trazer consequências sociais graves. 

 
2 – O Estilo Paranoico chega ao poder 

 
 

O termo “estilo paranoico” foi cunhado originalmente por Richard Hofstadter em 1964 para 

denominar uma forma de pensar a política repleta de exagero, desconfiança e fantasia 

conspiratória, mas foi revisitado diversas vezes. Segundo Brian Keeley (1999, 119 – 120) uma 

teoria da conspiração caracteriza-se como uma proposta de uma explicação para eventos 

históricos causados pela ação de um grupo pequeno de pessoas que agem em segredo. Keeleny 

ressalta que este tipo de pensamento é tentador pois aparentemente apresenta explicações que 

contemplam tanto os “dados oficiais” quanto os “errantes”, sendo, portanto, uma explicação mais 

completa. 

Para Joseph Uscinski, o pensamento conspiratório seria “uma explicação de eventos 

históricos, contínuos ou futuros que citam como principal fator causal um grupo de pessoas 

poderosas, os conspiradores, agindo em segredo para seu próprio benefício contra o bem 

comum.” (USCINSKI, 2017, 3) Portanto apresenta que a faceta mais importante numa teoria da 

conspiração é o poder, a relação de poder. Para o autor, esta pode ser uma explicação do porque 

destas teorias serem tão popular, apesar de continuarem a “ter uma reputação terrível” e serem 

tratadas pela maioria das pessoas com “ceticismo aberto ou escárnio absoluto”. 

Os dois autores apresentam definições muito semelhantes, mas com ênfases distintas. 

Keeleny em 1999, para fazer seu estudo, balizou-se em teorias como as de que: O HIV era o 

produto da pesquisa de guerra biológica americana ou soviética; de que todas as comunicações 

transatlânticas são monitoradas e registradas pela Agência de Segurança Nacional dos Estados 

Unidos; e de que aspectos significativos da economia mundial estavam sob o controle de um 

pequeno grupo de indivíduos ou de uma organização secreta de banqueiros judeus. Estas são 

teorias que contradizem as “versões oficiais” dadas por grupos de poderosos a fim de encobertar 

algo. Logo a ênfase no uso dos dados na construção dos argumentos. Por outro lado, Uscinski em 

2017 se focou no caráter político das teorias da conspiração, reconhecêndo-as como ferramentas 

com as quais grupos marginalizados ou fracos podem atacar grupos maiores em defesa própria, 

chagando a denominar conspiradores notórios como David Icke e Alex Jones como 

“empreendedores” no desenvolvimento ou disseminação de teorias conspiratórias. No entanto, 
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ambos autores convergem quando afirmam que o pensamento conspiratório é essencialmente 

contrário ao pensamento estabelecido, tanto da “mídia tradicional” quanto da academia. 

Ou seja, teorias conspiratórias e explicações falsas são aceitas por serem mais 

“completas” que as respostas “oficias”, ou por questionarem as intenções daqueles que deram as 

“respostas oficias”. Logo, são resultantes de uma desconfiança nas instituições e nos atores. 

Teorias conspiratórias são naturais num cenário político, são resultados de uma forma de 

enxergar e interpretar o mundo, algumas são espontâneas, outras surgem através de agentes, 

mas, são tradicionalmente marginais. Independente de suas origens, para este estilo de pensar se 

consolidar numa sociedade, é preciso que haja uma instabilidade política e, principalmente, uma 

crise de confiança na ciência. No Brasil verificou-se um crescente nas narrativas conspiratórias, 

principalmente em volta da figura de Jair Bolsonaro. Conforme Oliveira: 

Parece haver uma predominância quanto à desconfiança sobre o presidente Jair 
Bolsonoro e seu papel atuante em uma Nova Ordem Mundial, teoria da conspiração 
mais recorrente na fala dos membros do grupo, e suas derivações como Governo 
Oculto, Illuminati, Maçonaria e Protocolo Sionista. (OLIVEIRA, 2019. 9) 

 

Por outro lado, encontra-se teorias igualmente conspiratórias que defendem a internação 

do então candidato como resultado de um câncer e não da facada sofrida em campanha. Outras 

afirmam que o acidente que levou o jornalista Ricardo Boechat a morte foi uma queima de arquivo. 

“Apesar de pouca unidade quanto ao espectro político, é praticamente unanimidade o 

compartilhamento discursivo sobre a falta de crença às instituições políticas e seus governantes” 

no Brasil. (OLIVEIRA, 2019. 9) 

Este estilo de pensamento ocupou o Estado oficialmente em 2019 e começou a influenciar 

tomadas de decisões internas e externas. Externamente o discurso contra o “globalismo” 

defendeu a existência de uma plano da esquerda de dominação mundial sobre o processo de 

globalização, criando um único governo global que acabaria com as nacionalidades. Internamente, 

os professores e as universidades foram apontados como os adversários, acusados de espalhar 

ideais comunistas entre os jovens. Essa forma de pensar a política através de inimigos 

imaginários2 – na qual as tomadas de decisões são feitas com base numa agenda secreta, na 

qual um grupo de pessoas dominam o mundo secretamente – é contemplada nas definições de 

teorias conspiratórias. De fato, o “bolsonarismo” é fundamentado nessa forma de pensar: 

No bolsonarismo, o governo não deixa de ser uma operação de contratualização 
contínua, mas ela é subsumida à identidade de trincheira e operada por meio de 
reinterpretações livres, e ao mesmo tempo estritamente codificadas e ritualizadas, dos 
“feitos heroicos”, como uma forma pela qual os homens da cidade prestam culto aos 
deuses e heróis, e reiteram o sentido fundacional e teleológico do mito. A premissa do 
governo passa pela organização estratégica de uma guerra de oposições, lastreada no 
combate entre narrativas mitológicas, simétricas e homeostáticas (Lula versus 
Bolsonaro), em que a conflitualidade, o antagonismo e as resistências, como as 
fabulações e ficções políticas, exprimem a recursividade de uma formação social 
prévia e governada. (CLETO; CORRÊA, 2019, 287) 

 
 
 
 

2 Conforme Lara Pena (2019, 373), o "globalismo" surgiu no discurso político brasileiro como uma negação. A 
utilização do termo remonta a acusações e não a defesas. " o uso do termo globalismo pelos políticos e 
movimentadores da nova extrema direita brasileira existe como um modo de se afirmar como um personagem 
justiceiro combatente de algo – mesmo que este algo não possua bases teóricas suficientes e que seu embasamento 
ocorra por meio de teses conspiratórias e informações distorcidas" 
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Portanto, para bolsonarismo, “não há crise no governo e todas as suas debilidades, 

quando irrefutáveis, são rapidamente justificadas pela atuação de inimigos externos a ele” 

(CLETO; CORRÊA, 2019, 270). E esta mesma lógica foi aplicada no contexto da pandemia de 

Covid-19. 

 
3 – A Política de morte 

 

A relação entre a violência e a história humana é contínua e muito anterior a criação dos 

estados modernos. De fato esta relação é tamanha que não seria errado afirmar que “não é só o 

‘meio de produção’ que forma as sociedades humanas, mas os ‘meios de destruição’” também 

(EHRENREICH, 2000, 194). No entanto, desde que os Estados começaram a formar poderes 

centrais, uma de suas funções primárias têm sido a de conter a violência. A noção de “barbárie” 

em contraposição à noção de “civilização” levou à construção de inúmeras leis e instituições que 

criminalizam a violência civil e instauram um monopólio da violência pelo Estado (KEEGAN, 2006: 

19). Segundo Norbert Elias, a violência social foi “confinada e domada por inúmeras regras e 

proibições” (ELIAS, 1994: 190), criando a separação entre quem tem a permissão de ser violento 

e quem não tem. Assim, deu-se a elaboração dos meios de eliminação dos inimigos do Estado de 

forma sumária. A guilhotina, além de apresentar-se como uma alternativa menos humilhante ao 

enforcamento, visava otimizar a eliminação de inimigos, executando vítimas em menor tempo. As 

câmaras de gás e fornos nazistas foram o cúmulo desta industrialização da morte e da 

desumanização do inimigo do Estado (MBEMBE, 2016, 129). No entanto, as guerras globalizadas 

não se instauraram externas aos territórios do Estatais. Tão pouco respeita as definições 

tradicionais de embate entre duas castas militares representantes de seus respectivos Estados, 

que possuem o direito de matar em nome desdes. Conforme demonstra Mbembe: 

A própria coerção tornou-se produto do mercado. A mão de obra militar é comprada e 
vendida num mercado em que a identidade dos fornecedores e compradores não 
significa quase nada. Milícias urbanas, exércitos privados, exércitos de senhores 
regionais, segurança privada e exércitos de Estado proclamam, todos, o direito de 
exercer violência ou matar (MBEMBE, 2016, 139). 

 

Neste contexto, os Estados tornam-se máquinas de guerras, e o controle da violência 

torna-se o ser violento. A generalização da violência reforça a separação dos que “possuem 

armas” e os que “não possuem armas”, mas sem significar a distinção entre quem tem ou não o 

direito de matar. Cada vez mais as “guerras” são travadas entre grupos paramilitares a serviço do 

Estado contra grupos armados contrários ao Estado (os “inimigos” do Estado sujeitos aos “meios 

de eliminação”). E, conforme Bauman (2008, 128.), neste panorama existem apenas três papéis: 

os de “perpetradores”, “vítimas” ou “baixas colaterais”. O necropoder reside nestes mecanismos e 

aparatos de controle e coerção social que culminam nos mecanismos de eliminação do inimigo. 

Os alvos desse poder (as vítimas) tornam-se objetivados como adversários e desumanizados pois 
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são privados de seus direitos políticos, seus lares e mesmo de seus direitos sobre o corpo3. Por 

outro lado, as “baixas colaterais” tornam-se “mártires”. Segundo Mbembe, a lógica do martírio 

apresenta uma nova leitura sobre a morte. O corpo não é tratado apenas como objeto, ele é 

desvalorizado e revalorizado conforme o desejo. Ha, portanto, um exercício de abstração. 

“Primeiro, ele [o corpo] é transformado em mera coisa, matéria maleável. Depois, a maneira como 

é conduzido à morte lhe proporciona seu significado final”. (MBEMBE, 2016, 143). Portanto, 

quando a morte torna-se política, tanto as “vítimas” quanto as “baixas colaterais” são 

desumanizadas, assim, ambos apresentam o status de “mortos-vivos”, mas apenas o segundo 

tem sua morte ressignificada. 

O Brasil não possui legalmente a pena capital, mas a execução da morte como política é 

visível na linguagem. A retórica do “bandido bom é bandido morto” é reconhecida retórica política 

no estado do Rio de Janeiro onde o governador Wilson Witzel já declarou: “O correto é matar o 

bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o correto: vai mirar na cabecinha e fogo! Para não ter 

erro”. Em dezembro de 2019, uma senhora de 65 anos foi morta em São Gonçalo por uma bala 

perdida. A mulher foi atingida durante uma troca de tiros numa operação policial. O sobrinho da 

senhora afirmou: "[Os policiais] Vieram falar para mim de êxito da operação. E eu perguntei: Vale 

a vida da minha tia? Prender dois fuzis matar uma pessoa?" (TEIXEIRA, 2019). Estes são dois 

curtos exemplos da dinâmica carioca de política de morte na qual tanto a “vítima” quanto a “baixa 

colateral” são elimináveis, sendo o primeiro como objetivo e o segundo como mártir. 

No entanto, a chegada do novo coronavírus, e com ela da COVID-19, trouxe uma nova 

dinâmica para a política de morte. 

 
4 – A negação cientística a serviço da política de morte 

 
A política de morte define quem pode matar e quem pode morrer, mas em um contexto 

epidêmico no qual uma doença potencialmente letal encontra-se descontrolada, o poder sobre a 

morte se pulveriza. Os “mortos-vivos” (indivíduos com permissões para morrer, como vítima ou 

como mártir), continuam presentes: 

Na teoria, o coronavírus pode matar todo o mundo. Todos estão ameaçados. Mas uma 
coisa é estar confinado num subúrbio, numa segunda residência em uma área rural. 
Outra coisa é estar na linha de frente. Trabalhar num centro de saúde sem máscara. 
Há uma escala em como os riscos são distribuídos hoje. (MBEMBE. 2020.) 

 

E estes corpos continuam a ser reconhecidos como objetos a serem manipulados. Muitas 

dessas pessoas mortas “foram incineradas ou enterradas imediatamente, sem demora. Como se 

fossem um lixo de que precisamos nos livrar o mais rapidamente possível.” (MBEMBE. 2020). Mas 

o poder sobre a morte foi alterado. Como qualquer um está suscetível à doença, e como qualquer 

um é um vetor em potencial do vírus, todos os corpos tornaram-se armas. “Agora todos temos o 

poder de matar. O poder de matar foi totalmente democratizado. O isolamento é precisamente 

 

3 Mbembe (2016, 132) demonstra como a condição de escravo tornou-se exemplo deste tipo de dominação. 

“Dado que a vida do escravo é como uma ‘coisa’ possuída por outra pessoa, sua existência é a figura perfeita de uma 

sombra personificada”. 
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uma forma de regular esse poder.” (MBEMBE. 2020.) O controle do poder de matar, neste 

contexto pandêmico, reside não nas políticas de segurança pública, mas nas políticas sanitárias. 

O presidente Bolsonaro por diversas vezes defendeu o fim do isolamento social afirmando 

que parar a economia geraria mais mortes e miséria que a pandemia. No dia sete de maio de 

2020, o presidente marchou junto de empresários em direção ao Superior Tribunal Federal (STF) 

para apresentar o quadro da economia e exigir a reabertura do comércio. Na ocasião o presidente 

afirmou: “A indústria, a atividade comercial está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva)”. Mas o ato 

foi uma surpresa para alguns dos empresários presentes. O presidente do Sindusfarma, entidade 

que representa o setor farmacêutico, declarou que qualquer decisão deveria ser pautada 

cientificamente: “Somos escravos da ciência e não podemos ir contra o que ela diz. Seria 

contraditório tomar qualquer decisão de reabertura da economia que não tenha base científica” 

(NETO; BARBOSA, 2020). No decorrer do mesmo mês, a Imperial College London (instituição 

referência internacional em ciência) declarou que a pandemia no Brasil estava fora de controle e a 

OMS apontou a América do Sul como novo epicentro mundial da doença, sendo o Brasil o local 

mais afetado. Ao início do mês seguinte o presidente declarou “Eu lamento todos os mortos, mas 

é o destino de todo mundo” quando questionado sobre os enlutados, e em seguida afirmou: 

Ninguém faleceu, pelo que eu tenho conhecimento, pode ser que eu esteja 
equivocado, por falta de UTI ou respirador. Então o vírus é uma coisa que vai pegar 
em todo mundo. Não precisava ter grande parte da imprensa criado esse estado de 
pânico junto à população. (TEÓFILO, 2020) 

 

Por várias vezes o presidente acusou os governadores de usarem a pandemia em favor 

próprio. Ao final de abril de 2020 o presidente voltou a declarar em reunião com empresários 

paulistas: “O que parece que está acontecendo é uma questão política, tentando quebrar a 

economia, para atingir o governo.” (MURAKAWA. 2020) Portanto verifica-se, nas falas e ações, 

críticas e ataques aos meios de comunicação tradicionais; ataques frequentes a inimigos políticos; 

e uma insistência em negar as recomendações científicas nacionais e internacionais. Ou seja, 

observa-se um comportamento negacionista e conspiratório por parte do governo federal. 

Quanto ao público geral, o relatório Wellcome Global Monitor How does the world feel 

about science and health? (2019, 90) apontou que 23% dos brasileiros não acreditam que a 

ciência beneficia a eles e a já citada Pesquisa Percepção Pública da C&T no Brasil 2019 revelou 

que 73% dos brasileiros acreditam na ciência como benefício social. Ainda assim, quanto a 

pandemia no Brasil, pesquisa elaborada pela Data Folha (2020) concluiu que ao início de abr il de 

2020 76% dos entrevistados consideravam mais importante a manutenção do isolamento social, 

mesmo que isso viesse a prejudicar a economia. Ao decorrer do mês, este índice caiu para 68%. 

Por outro lado, 18% eram a favor de finalizar o isolamento a fim de aquecer a economia, este 

número aumentou para 22% no avançar do mês. 

Embora haja um apoio do público geral à ciência e tecnologia, a imagem das 

universidades é ainda fortemente vinculado ao ensino e pouco à pesquisa. Assim há uma parca 

percepção do público geral sobre o “fazer ciência” e das instituições brasileiras como legítimas 

produtoras de conhecimento. Ademais, o cenário de conflito entre o governo federal e estaduais – 

entre presidente, ministros, governadores, agentes da mídia tradicional, e mais – favorece para 
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que a crença conspiratória típica do bolsonarismo interprete as conclusões científicas como falsas 

ou tendenciosas. 

Neste contexto pandêmico (somado à crise epistêmica) o trabalhador torna-se o “mártir”, a “baixa colateral” 

desta política de morte. Por outro lado os “perpetradores” não são mais unicamente os agentes do Estado, mas 

todos aqueles que deliberadamente se recusam a seguir as recomendações sanitárias e 

contrariam o controle sobre a morte. Negar a ciência (por interesses políticos ou puramente 

conspiratórios) torna-se, portanto, ferramente atuante da política de morte diante da pandemia. 
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CAPÍTULO 73 

UM OLHAR DO TEMPO PRESENTE SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 

 
Dayse Marinho Martins1 

 

RESUMO: Abordagem sobre a sociedade em tempos de Covid-19 com ênfase sobre a realidade 
brasileira no contexto de crise gerado pela pandemia do novo Coronavírus no ano de 2020, sob o 
olhar interdisciplinar das Ciências Humanas. Pesquisa bibliográfica com o objetivo de apresentar 
considerações preliminares sobre as repercussões da Covid-19 nas configurações do contexto de 
crise pandêmica. Tomando como fundamento, a História do Tempo Presente na interpretação de 
fatos cotidianos, a pesquisa contextualiza a questão evidenciando os ciclos pandêmicos de 
doenças respiratórias em São Luís – MA, ressaltando os impactos na constituição psíquica da 
população e problematizando a ressignificação das rotinas sociais representadas nas práticas da 
educação formal e do comércio, sob a mediação das tecnologias da informação. O breve 
panorama sobre a Covid-19 aponta para a necessidade de se ressignificar a relação com o corpo, 
a mente, o ambiente e o outro no sentido de retomar a sintonia com o mundo. 
Palavras-chave: História do Tempo Presente. Pandemia. Covid-19. 

 
Introdução 

 

Nas interações da humanidade com o meio ambiente, os vírus emergem continuamente, 

representando um desafio à história das organizações humanas. Segundo Ujvari (2008, p. 07) “os 

microrganismos mostram a trajetória seguida pelo homem”. 

A dinâmica do incremento científico suscitada pelas doenças ressignifica o cotidiano da 

sociedade. A humanidade estabelece processos e estratégias de interação, vivências e formas de 

interpretação, frente às enfermidades mediante o desenvolvimento de tratamentos ou a 

impossibilidade de cura. 

Nesse panorama, os vírus representam parcela significativa dos microrganismos 

responsáveis pelos processos pandêmicos. Entre eles, destacam-se aqueles relacionados às 

chamadas doenças respiratórias infecciosas. No senso comum, as denominada gripes são 

popularmente interpretadas como estados, por vezes, recorrentes, de mal estar respiratório. No 

entanto, o quadro infeccioso pode se agravar mediante condições de comorbidade ou do 

surgimento de um novo agente viral. 

É nesse sentido que com o despontar do ano de 2020, o Brasil emergiu num cenário de 

crise na saúde diante do novo coronavírus SARS-CoV-2. O referido patógeno foi descoberto na 

China, em 31 de dezembro de 2019 após o registro de casos da doença denominada (COVID-19). 

A enfermidade é caracterizada por quadro gripal que varia de caráter simples a complicações 

graves de acordo com as peculiaridades de cada organismo. 
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Diante dessa conjuntura, este artigo constitui abordagem sobre a sociedade em tempos 

de Covid-19 com ênfase sobre a realidade brasileira. A proposta toma por base o olhar 

interdisciplinar das Ciências Humanas. 

O estudo consiste em pesquisa bibliográfica com o objetivo de apresentar considerações 

preliminares sobre as repercussões da Covid-19 nas configurações do contexto de crise 

pandêmica. Enquanto fundamento, considera o referencial da História do Tempo Presente 

caracterizada pela interpretação de fatos cotidianos, de aspectos da contemporaneidade. 

No processo de contextualização, evidenciam-se historicamente, pandemias de doenças 

respiratórias em São Luís – MA, ressaltando-se os impactos na constituição psíquica da 

população e problematizando a ressignificação das rotinas sociais. Assim, espera-se traçar um 

breve panorama sobre a Covid-19 e colaborar com a percepção de aspectos a serem reordenados 

na relação com o corpo, a mente, o ambiente e o outro. 

 
O novo Coronavírus 

 
A ação humana no planeta Terra está diretamente relacionada à dinâmica do 

ecossistema. De tal forma, a saúde humana se interliga à saúde animal. Conforme Who (2020), 

doenças infecciosas emergentes têm origem zoonótica, ou seja, com transmissão entre animais e 

humanos. 

Nesse sentido, processos de desequilíbrio tais como aumento da população, alterações 

climáticas e urbanização desordenada ampliam os riscos de disseminação de patógenos. As 

doenças demarcam no âmbito da história, os traços das interações entre os humanos e o 

ambiente. Segundo Le Goff (1985, p. 7-8): 

A doença pertence não só à História superficial dos progressos científicos e 
tecnológicos como também à História profunda dos saberes e das práticas ligadas às 
estruturas sociais, às representações, às mentalidades. Desde a Idade Média, o jogo 
da doença e da saúde joga-se cada vez menos em casa do doente e cada vez mais no 
palácio da doença, o hospital. 

 

Diante disso, destacam-se popularmente, processos pandêmicos tais como a peste negra, 

a varíola e a gripe espanhola. A peste negra assolou a Europa e a Ásia no século XIV, dizimando 

um terço da população europeia pela disseminação de uma bactéria, tendo como vetor a pulga do 

rato. O quadro de infecção generalizada tornava a enfermidade altamente transmissível por meio 

dos fluidos corporais, suscitando índices elevados de mortalidade e retornando em ciclos de 

surtos. Por sua vez, a varíola dizimou os povos indígenas com a chegada dos europeus ao 

continente americano. Entre os séculos XVI e XIX, junto com a gripe, a varíola atingiu 80% da 

população indígena do continente. Outra epidemia mortal foi a gripe espanhola no início do século 

XX. A doença se disseminou na América, na Ásia e se alastrou pela Europa no contexto da 

primeira guerra mundial (UJVARI, 2008). 

No contexto contemporâneo, cabe ressaltar o surgimento dos vírus respiratórios 

emergentes nas duas primeiras décadas do século XXI: 
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Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Severa(SARS-CoV) em 2002; H1N1 
influenza em 2009; Coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS- 
CoV) de 2012 e em 2019, o Novo coronavírus (COVID-19) (WHO, 2020, p. 08). 

 

Por Coronavírus compreende-se a classificação de vírus vinculados a doenças tais como 

o resfriado, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda 

Severa (SARS). Nesse grupo, inclui-se o novo coronavírus cuja patologia foi denominada COVID- 

19. Diversos tipos de coronavírus circulam em animais sem que causem infecção a humanos. 

Contudo, nessa dinâmica é possível a ocorrência do spillover, fenômeno que demarca o trânsito 

entre espécies, isto é, a transmissão aos humanos de um vírus que circula em espécies animais. 

Conforme Ujvari (2008, p. 13): 

Todo vírus da natureza precisa do auxílio de outro ser vivo para se reproduzir. Isso 
ocorre porque ele é constituído apenas do seu material genético, seja DNA ou RNA. E, 
ao contrário das bactérias, não contém o maquinário celular necessário a sua 
reprodução. Por isso invade a célula de um organismo vivo (animal ou vegetal) para 
emprestar suas moléculas, copiar o seu próprio material genético e construir novos 
vírus. Sob seu comando, as células invadidas produzem cópias de seu envelope para 
enclausurar o seu DNA ou RNA já replicados. Formam inúmeros novos vírus iguais ao 
invasor. A "prole" é expulsa e está apta a repetir a operação 

 

O novo Coronavírus, surgido na China em 2019, promoveu a irrupção da infecção 

respiratória denominada COVID-19. A enfermidade pode desencadear sintomas gripais simples 

até complicações graves que geram situações de risco à vida. Atualmente, o Brasil apresenta alto 

índice de óbitos e indicadores ainda crescentes de casos confirmados (CEPEDES, 2020). 

O processo de transmissão da COVID-19 ocorre pela via dos fluidos corporais e 

especialmente das secreções respiratórias e saliva. Assim, é necessário desenvolver estratégias 

de cuidado para conter o contágio, tais como: cobrir a boca ao tossir ou espirrar, lavar as mãos 

regularmente e evitar tocar no rosto, principalmente na região dos olhos, nariz e boca. 

Paralelamente, os órgãos de saúde pública destacam a prática de isolamento social enquanto 

método mais adequado para redução dos índices de contágio. 

 

Repercussões sociais em contextos de pandemia 

 

As reflexões sobre as questões sociais da Covid-19 na contemporaneidade tomam por 

base a perspectiva da história do tempo presente. No âmbito das modificações na produção do 

discurso histórico, a História do Tempo Presente se propõe à pesquisa de temas atuais, 

aprofundando o debate teórico-metodológico acerca do passado próximo. 

A História do presente fornece conteúdos e métodos de análise que possibilitam aos 
alunos a compreensão dos fatos cotidianos, desprovidos de mitos ou fatalismos 
desmobilizadores, além de contribuir para o entendimento de uma situação imediata 
(BITTENCOURT, 2002 p. 72). 

 

Assim, abordar o discurso histórico do tempo presente interpõe o desafio de enfrentar a 

questão da responsabilidade social do pesquisador na abordagem de temas controversos e que 

ainda tocam indelevelmente a vida das pessoas A história recente constitui um período delicado 

cujas feridas ainda estão abertas: são muitos os discursos que nascem e as relações de poder 

delineadas a partir deste complexo emaranhado de memórias. 
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Desse modo, o olhar da história do presente sobre a pandemia da Covid-19 permite 

desvelar imaginários e comportamentos bem como, discursos que permeiam as relações de poder 

no contexto de crise. Além disso, propicia o estudo da presença do passado incorporada ao 

presente da sociedade. 

A esse propósito, cabe considerar a perspectiva de tempo fundamentada nas elaborações 

do historiador francês Fernand Braudel, que considera a História em três tempos diferentes. A 

curta duração abrange o tempo da vida de uma pessoa, os acontecimentos que ela pode 

acompanhar. A média duração engloba acontecimentos políticos, econômicos, sociais. A longa 

duração constataria as mudanças no campo das estruturas que ultrapassam períodos 

caracterizando séculos. (BURGUIÈRE, 1993). 

Dessa forma, os processos pandêmicos demonstram dinâmica recorrente na longa 

duração. No Brasil, a circulação de agentes patogênicos se intensificou no processo de circulação 

das culturas em contato, com a colonização europeia na América. O trânsito entre os continentes 

representou o portal para as doenças respiratórias no Brasil, tal como demonstra o relato da 

chegada da temível gripe espanhola nas primeiras décadas do século XX: 

Uma embarcação proveniente de Liverpool com escalas em Recife, Salvador e Rio de 
Janeiro foi a provável responsável pela introdução da gripe espanhola no Brasil. O 
planeta ficou gripado. Cerca de vinte milhões de pessoas morreram de uma gripe  
muito mais letal do que costumávamos presenciar. Alguns pesquisadores elevam o 
número de mortes para próximo dos quarenta milhões. Não era um vírus qualquer da 
gripe, era um vírus recém-criado e recém-entrado no organismo dos humanos. Como 
não estávamos habituados a ele, não apresentávamos defesa formada e necessária 
para evitar tamanha mortalidade (UJVARI, 2008, p. 149). 

 

A cidade de São Luís no Maranhão, Nordeste do Brasil, sentiu os impactos das 

pandemias respiratórias com destaque para a gripe espanhola no início do século XX: 

O vírus da gripe, com alta capacidade de mutação e adaptação atravessou o Atlântico 
causando sérios danos [...] No decorrer dos séculos, a gripe visitou os ludovicenses, 
ora com menores consequências, ora evoluindo para maiores gravidades, 
especialmente no seio dos grupos mais enfraquecidos. (LACROIX, 2015, p.77). 

 

A pandemia de gripe espanhola na São Luís de 1918 evidenciou o silêncio da urbe diante 

do temor ao vírus. O contexto evidenciou crise na saúde pública, especialmente no atendimento à 

população mais pobre, diante da concepção hospitalocêntrica de saúde pela qual a busca de 

atendimento só ocorre mediante a enfermidade. Além disso, o panorama foi marcado pelo 

isolamento da população em áreas rurais da cidade, tal como assinala Lacroix (2015, p. 78): 

As cidades pararam, especialmente pelas baixas entre os mais pobres. Os hospitais 
existentes foram insuficientes durante a pandemia da cruel gripe espanhola, ocorrida 
em 1918 [...] A crise hospitalar exposta pela pandemia incentivou grupos a lançar 
campanhas em prol da construção de novos hospitais. A cidade foi abandonada pelas 
famílias, fugindo do mal para sítios da Maioba, Anil, Jordoa, São José de Ribamar e 
quando a gripe chegava aos aralbades, os sobreviventes buscavam novos refúgios em 
locais mais distantes. 

 

A dinâmica do isolamento social nesse contexto ilustra a postura de temor da população 

diante da crise pandêmica. As rotinas foram alteradas com sensíveis mudanças nas práticas 

sociais, restringindo as interações: 
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O silêncio da urbe, ruas vazias, casas abandonadas, janelas fechadas ou portas 
encostadas por luto ou por pessoas em estado grave. Urubus voavam atraídos pelo 
mau cheiro da cidade. Dia e noite os marceneiros preparavam caixões, sem atender à 
totalidade dos falecidos. Faltou coveiro para abrir covas individuais. A emergência 
levou muitos corpos a serem jogados em valas comuns, sem a costumeira assistência 
religiosa. Para diminuir o pânico, os jornais não mais noticiavam o número de mortos, 
porém tornou-se impossível encobrir os horrores da peste pelo movimento do 
isolamento [...] Para evitar maior pânico, os sinos da Igreja de São Pantaleão não mais 
cumpriam a tradição de tocar com a passagem dos defuntos (LACROIX, 2015, p. 79). 

 

Outro fenômeno que ressoou na realidade ludovicense foi o suicídio. Pessoas enfermas 

impactadas pelo sofrimento recorreram a essa estratégia de fuga mediante o temor da gripe 

espanhola. Segundo Montello(1986, p. 32): 

na Rua dos Afogados, um senhor se jogou do mirante de sua casa depois de gritar que 
estava doente, um oficial da polícia, febril, deu um tiro na cabeça em presença dos 
companheiros; um funcionário do Tesouro amanheceu enforcado na escápula de sua 
rede; um corpo amanheceu boiando na Praia do Caju. Isso mostra o horror causado 
pela gripe espanhola. 

 

Ao mesmo tempo, ainda que a ciência médica norteasse o combate à pandemia, as 

crenças e práticas culturais da população norteavam medidas contra a gripe espanhola. Costa 

(2009) assevera em estudo acerca da questão em São Luís, que tais comportamentos evidenciam 

a busca de alternativas da população pobre diante da falta de acesso à medicina. 

Outros se fortaleciam pelas suas crenças. O esforço médico de esclarecimento da 
população não arrefeceu a fé do povo. Uns encobriam a doença de seus familiares, 
preferindo aplicar a medicina popular e, no caso de morte, serem assistidos com o 
carinho dos seus e assistência espiritual da Igreja ou dos orixás. Outros fingiam tomar 
xarope ou pílulas receitadas pelos médico e os substituíam por orações, promessas e 
conversas com seus santos de devoção (LACROIX, 2015, p. 79). 

 

Com o avanço do conhecimento científico, a Medicina e as instituições de saúde tiveram 

sua relevância ampliada no seio social. Diante disso, ações no campo da saúde pública passam a 

direcionar a rotina das populações humanas em medidas preventivas ou interventivas. A esse 

propósito, Le Goff (1985, p. 91) afirma: 

O doente já não era um grande consumidor, mas desde que a medicina se infiltrou nas 
estruturas sociais, não é possível casar, ter filhos, praticar um esporte (nem que seja 
só ginástica!), arranjar um emprego, sem recorrer a um especialista (p. 91). 

 

Assim, o saber médico norteou a dinâmica social na condução e comportamentos que 

impedissem a disseminação do vírus da gripe espanhola. O discurso oficial atrelou medidas de 

higiene à população pobre como foco de combate à pandemia. De acordo com Lacroix (2020, p. 

179), em São Luís: 

Os governantes alegavam a falta de educação da população em seguir as regras 
básicas de higiene e de consciência de que as latrinas, os baixos dos sobrados e os 
cortiços eram focos perniciosos de insalubridade, maneira falsa de formular um 
diagnóstico transformando o efeito em causa determinante. Ao mesmo tempo, os 
pobres conheciam as regras sanitárias, mas eram privados dos serviços de higiene. 

 

Essa conjuntura evidencia discursos que permearam as práticas de isolamento social e 

cuidado corporal. A saúde pública se fundamentou na racionalidade da ciência médica em práticas 

determinadas aos grupos populares. Para Chalhoub (2017, p. 23): 

Uma cidade pode ser apenas ‘administrada’, isto é, gerida de acordo com critérios 
unicamente técnicos ou científicos [...] uma racionalidade extrínseca às desigualdades 
sociais e urbanas, e que deveria nortear então a condução não política, ‘competente’, 
‘eficiente’, das políticas públicas. 
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A pandemia de gripe espanhola em São Luís suscitou medidas de organização da saúde 

pública. Com isso, tornou-se preciso ampliar o acesso da população à rede hospitalar e aos 

medicamentos por meio de práticas assistencialistas, sem que para tanto, fossem alterados os 

parâmetros da desigualdade social: 

O governador Urbano Santos reorganizou a saúde pública. Em 1918, o Estado em 
convênio com o Governo Federal, subsidiou metade dos recursos no Serviço de 
Profilaxia Urbana e Rural com a instalação da filial do Instituto Oswaldo Cruz, em São 
Luís, extinto com a Revolução de 30. Ante o horror de proliferar a mortal gripe, cresceu 
o espírito de solidariedade entre as pessoas de recurso. Muitos autorizaram o 
fornecimento pela farmácia garrido de medicamentos receitados por médicos para 
doentes desvalidos (LACROIX, 2015, p. 78). 

 

Nesse panorama, as medidas de saúde pública pautadas na ideologia da higiene e da 

urbanização não caracterizaram processos lineares e sem conflitos. Como afirma Chalhoub 

(2017), os períodos de quarentena representavam a angústia diante das restrições quanto às 

interações sociais bem como, sinal de prejuízos econômicos mediante o controle burocrático pelas 

regras do Estado. 

Tomando por base as questões evidenciadas no contexto pandêmico da gripe espanhola 

em São Luís no início do século XX, notam-se ressonâncias dessas questões no cenário 

contemporâneo da crise gerada pela Covid-19. A rápida disseminação do coronavírus pela 

dinamicidade dos fluxos no mundo globalizado traz a marca do encontro entre os povos como 

processo mobilizador da acelerada circulação do patógeno entre os continentes. 

Do mesmo modo, destaca-se a lógica da cientificidade no cerne do discurso de combate à 

pandemia por meio do direcionamento de medidas de controle social. O isolamento e a 

quarentena constituem processos norteadores das práticas sociais neste contexto de emergência 

do novo coronavírus e mediante o quadro de crise apresentado pelo sistema de saúde no Brasil 

tal como durante a gripe espanhola. 

Tais aspectos interferem diretamente na constituição psíquica da população. Pela Covid- 

19 são ressignificadas além de medidas de cuidado corporal, práticas de trabalho por meio do 

home office, o ensino formal como o estudo remoto, o comércio no formato delivery entre outros 

aspectos mediados no contexto atual pelo avanço das tecnologias da informação. A internet e os 

aplicativos suscitam diferenças da crise pandêmica atual em relação à gripe espanhola ao 

evidenciar a ubiquidade como elemento das relações sociais. 

 

Contexto de crise e ressignificação pessoal na pandemia 

 

Para além de considerar as questões supracitadas, cabe ressaltar as repercussões da 

pandemia na saúde mental. Historicamente, as sociedades humanas reagem com grande temor 

às pandemias. Conforme Lacroix (2015), não é à toa que a denominação peste está atrelada a 

impressões de crueldade, pânico e morte. Em relação à gripe, o termo influenza parte da crença 

de que os astros influenciam a saúde e a doença nos homens. A história das doenças está 

atrelada a uma história do sofrimento. Assim, Le Goff (1985, p.8) afirma: 
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É uma historia dramática que revela através dos tempos uma doença emblemática 
unindo o horror dos sintomas ao pavor de um sentimento de culpabilidade individual e 
coletiva. 

 

Conforme WHO (2020, p. 01), “as autoridades de saúde pública de todo o mundo estão 

agindo para conter o surto de COVID-19. No entanto, este momento de crise está gerando 

estresse em toda a população”. Diante disso, é essencial atentar para os reflexos dessa 

conjuntura no âmbito da saúde mental e do bem-estar psicossocial das populações. Além dos 

impactos físicos gerados pela COVID-19, são significativos os reflexos na saúde mental. Quadros 

de ansiedade, medo, depressão se tornam recorrentes na crise: 

Estima-se, que entre um terço e metade da população exposta a uma epidemia pode 
vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, caso não seja feita nenhuma 
intervenção de cuidado específico para as reações e sintomas manifestados. Os 
fatores que influenciam o impacto psicossocial estão relacionados à magnitude da 
epidemia e o grau de vulnerabilidade em que a pessoa se encontra no momento 
(CEPEDES, 2020, p. 02). 

 

Ao mesmo tempo, nas crises, a dinâmica de atuação humana se ressignifica buscando a 

construção do novo e a compreensão das relações com a situação-problema (IEMA, 2020). A 

angústia suscita, portanto, “abertura constitutiva pela qual o homem se lança às suas 

possibilidades” (LIMA, 2009, p. 184). Assim, representa o despertar de uma atitude filosófica 

mediante o conhecer pela vivência, num processo em que o sujeito conhece objetos já 

conhecidos. 

 

Conclusão 

 

Em meio ao contexto de crise pela pandemia do novo coronavírus com a Covid-19, pode- 

se articular uma ponte no âmbito da longa duração que conduz à percepção de práticas e atitudes 

das populações humanas diante do temor às doenças. Nesse panorama, cabe ressaltar a 

importância de ressignificação dos valores pessoais e atitudes na coletividade. As habilidades 

socioemocionais, portanto, tornam-se importantes para o desenvolvimento da autoridade moral 

ante as crises e inseguranças: saber lidar com o medo; dominar a ansiedade; ter poder sobre as 

circunstâncias; agir por dever e gostar de ser útil aos demais. 

No âmbito da pandemia, trata-se de ressignificar a relação com o corpo, a mente, o 

ambiente e o outro. Trata-se, de ressignificar as necessidades e interesses pessoais, no sentido 

de retomar sua sintonia com o mundo (FORGHIERI, 2007). Por meio de um processo de 

construção baseado na reflexão sobre si e no diálogo com o outro, o contexto de crise representa 

o fomento à constituição humana numa perspectiva biopsicossocial que precisa articular mente e 

corpo sem a lógica cartesiana da separação. 
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CAPÍTULO 74 

A PANDEMIA DO COVID 19 E SUA INFLUÊNCIA NOS ALERTAS 

DE DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

THE COVID 19 PANDEMIC AND ITS INFUENCE IN DEFORESTATION ALERTS IN THE BRAZILIAN AMAZON 
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RESUMO: A Amazônia Legal é um território marcado por impactos ambientais resultante da 
exploração intensa de seus recursos naturais. Com o atual surto viral declarado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) causado pelo vírus SARS-COV-2, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) reduziu a fiscalização ambiental para 
mitigar a propagação viral. O objetivo desta pesquisa consistiu em analisar o desmatamento na a 
Amazônia Legal em meio a pandemia do novo Coronavírus comparando os meses de janeiro, 
fevereiro, março e abril dos anos de 2019 e 2020. Utilizou-se o sistema de Detecção de 
Desmatamento em Tempo Real (DETER) através do portal TerraBrasilis fornecido pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para a análise dinâmica temporal do desmatamento. Os 
resultados apontam valores recordes em desmatamento na Amazônia por km² em 2020, entre os 
meses de estudo, verificou-se marcas alarmantes, cerca de 55,47% maior que 2019. 
Palavras-chave: Amazônia Legal; Desmatamento; Coronavírus. 

 

ABSTRACT: The Legal Amazon is a territory marked by environmental impacts resulting from the 
intense exploitation of its natural resources. With the current viral outbreak declared by the World 
Health Organization (WHO) caused by the SARS-COV-2 virus, the Brazilian Institute of the 
Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) has reduced environmental surveillance 
to mitigate viral spread. The objective of this research was to analyze deforestation in the Legal 
Amazon amid the new Coronavirus pandemic comparing the months of January, February, March 
and April of the years 2019 and 2020. The Real-Time Deforestation Detection (DETER) system 
was used through the Terrabrasilis portal provided by the National Institute for Space Research 
(INPE) for the dynamic analysis of deforestation. The results show record values in deforestation in 
the Amazon per km² in 2020, between the months of study, there were alarming marks, about 
55.47% higher than 2019. 
Keywords: Legal Amazon; Deforestation; Coronavirus. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia é caracterizada como o maior bioma da América do Sul, e apresenta uma 

ampla biodiversidade. Possui a maior floresta tropical do mundo assim como a mais extensa bacia 

hidrográfica do planeta. No entanto, apesar de toda essa importância e exuberância, a 

intensificação advinda dos desmatamentos e grilagens de terras as pressões ambientais tornam- 

se extremas nas últimas décadas comprometendo a integridade de toda a Amazônia (SOUZA; 

NASCIMENTO; DIAS, 2019). 

A Amazônia Legal, segundo a Lei Federal nº 1.806, de 1953, compreende sete estados do 

norte brasileiro, Acre, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins, bem como por 

um estado do Centro oeste, Mato Grosso e porção do estado do Maranhão no nordeste, 

caracterizando as regiões correspondente ao bioma Amazônico no território do Brasil 

(BRASIL,[1953] 2020, Art. 2). 

Nogueira et al. (2019), em pesquisa na região, afirmam que devido ao potencial em 

recursos naturais da Amazônia, em grande parte em virtude da sua exuberante biodiversidade 

ativa e profundos interesses econômicos em escala mundial apresenta um cobiçado espaço 

geopolítico e econômico. 

Analisando as atividades econômicas desenvolvidas, que são maiores responsáveis pelo 

desmatamento na Amazônia Legal, estão, a produção agrícola, pecuária e exploração madeireira 

(DELAZERI, 2016). 

Dados do desmatamento na Amazônia Legal pelos nove estados que compõe a bacia, 

revelam que houve aumento na área desmatada. Para o período de agosto de 2018 a julho de 

2019, cerca de 9.762 km² da Amazônia Legal Brasileira foi desmatada. Apresentando-se um 

aumento de 29,54% em relação a taxa de desmatamento estimado pelo Projeto de Monitoramento 

do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite - PRODES de 2018 que foi de 7.536 km² 

(INPE, 2019). Assim há necessidade cada vez maior de ações de fiscalizações para coibir o 

desmatamento irregular. 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em seu 

relatório que o surto viral causado pelo vírus SARS-COV-2, é caracterizado como uma pandemia. 

Em virtude dessa realidade no mundo, bem como da contaminação em massa pelo COVID-19, 

medidas de proteção declarada pela OMS como o isolamento social, foram orientadas para mitigar 

a propagação viral, evitando a sobrecarga nos sistemas de saúde pelo crescente número de 

casos confirmados (OMS, 2020). 

Atendendo as orientações de proteção da OMS, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) reduziu a fiscalização ambiental, embora autoridades 

do instituto reconheçam que essa ação pudesse aumentar o desmatamento na região da 

Amazônia Legal (SPRING, 2020). 

Perante o exposto, o objetivo da pesquisa consiste em analisar o desmatamento dentro na 

Amazônia Legal empregando como dados os focos de desmatamento disponibilizados por meio 

do sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER) através do portal 
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TerraBrasilis fornecido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que permite analisar 

a dinâmica temporal do desmatamento. Foi realizado um estudo comparativo para os meses de 

janeiro, fevereiro, março e abril dos anos de 2019 e 2020. 

 
2. METODOLOGIA 

 
2.1 – Área de estudo 

O referido estudo foi conduzido em uma área de 5 milhões de km², e representa em torno 

de 59% do território brasileiro e abrange 9 Estados do Brasil sendo eles: Acre, Amapá, Amazonas, 

Mato Grosso, Pará, Roraima e Rondônia, Tocantins bem como o Estado do Maranhão situado a 

oeste do meridiano 44° (Figura 1). De acordo com o último Censo Demográfico do IBGE (2010), 

vivem cerca de 24 milhões de pessoas, distribuídas em 775 municípios nos estados que 

Amazônia Legal brasileira compõe. 

As principais atividades das regiões estão ligadas a economia advinda dos recursos 

naturais tais como: a exploração madeireira, agricultura e pecuária. 

 
Figura 1: Mapa de localização do limite da Amazônia Legal. 

Fonte: Os autores, 2020. Dados: IBGE. 

 
A Amazônia Legal é uma extensa aglomeração composta de paisagens e um vasto 

ecossistema que formam um mosaico de vegetação, fauna e recursos hídricos. A Amazônia é um 

papel importante no desempenho do carbono no âmbito planetário, além de ser considerada uma 

região de grande risco do ponto de vista no poder das influencias climáticas (NOBRE; SAMPAIO; 

SALAZAR, 2007). 

É responsável pela reciclagem de 8% do carbono presente na atmosfera da Terra, através 

da fotossíntese realizada pelas plantas que captam o CO2, sua imensa cobertura vegetal estoca 

entre 80 e 120 bilhões de toneladas de carbono (ARAÚJO, 2015). A Amazônia é uma das três 
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grandes florestas tropicais existente do mundo sua fonte hídrica abriga o maior e mais extenso 

sistema fluvial com massa liquida do planeta que é coberta pela maior floresta pluvial tropical 

(ASSAD, 2016). 

2.2 – Tipo da pesquisa 

Para o levantamento do estudo em questão, utilizou-se a pesquisa exploratória descritiva 

em abrangência restrita dos territórios da Amazônia Legal. Marconi e Lakatos (2005), os 

procedimentos metodológicos é uma ordem ou sequência adotada para a realização da pesquisa, 

para que o trabalho seja facilitado e o estudo tenha uma lógica e fácil compreensão. Segundo Gil 

(2002), esse tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. 

Quanto a abordagem da pesquisa classifica-se em qualitativa que de acordo com o autor 

Richardson (2008) consiste em um entendimento da natureza do problema do estudo por meio da 

observação e descrição dos fatos sistemáticos. Diante dessa afirmativa, pode ser realizada a partir 

de levantamentos de dados o conhecimento da quantidade do índice de desmatamento dentro dos 

municípios de origem da Amazônia Legal Brasileira. Quanto aos procedimentos técnicos utilizou- 

se de pesquisas bibliográficas e pesquisa documental. 

 
2.3 – Material 

Os dados do desmatamento foram derivados do sistema de Detecção de Desmatamento 

em Tempo Real (DETER) através do portal TerraBrasilis ambos desenvolvidos pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que permite analisar o desmatamento por meses dos 

municípios das regiões da Amazônia Legal. Neste trabalho, foi analisado o estudo em comparação 

aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril dos anos de 2019 e 2020. 

O software utilizado para os mapeamentos apresentados foi o Qgis 3.4.10. O arquivo 

vetorial conta com a disponibilidade do shapefile do site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, e os dados matriciais foram disponíveis pelo portal TerraBrasilis, a resolução 

espacial, é do sensor de Satélite Terra (Sensor Modis) com a resolução espacial de 250 m que 

detecta o desflorestamento em áreas de 25 hectares - além de usar o satélite TerraSAR-X, SAR 

(Synthetic Aperture Radar). 

Para aumentar a resolução do sistema o DETER usa-se imagens dos sensores WFI, do 

Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS-4) e AWIFS, do satélite IRS (Indian 

Remote Sensing Satellite) com resolução de 6,25 m que identifica o desmatamento em pequenos 

espaços em torno de 6,25 hectares. Além de dados projetados em planilha eletrônica para as 

comparações da pesquisa pertencente aos anos e meses levantados. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Com a declaração da Pandemia pela OMS houve o contingenciamento de diversas 

atividades econômicas no Brasil, no entanto, apesar das atividades humanas reduzirem-se devido 

ao surto do vírus, as extrações ilegais de madeiras e grilagens de terra na Amazônia Legal 

seguiram o ritmo oposto. 
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Em meio a pandemia do Covid-19, um outro enorme problema que vem afetando o Brasil, 

e sem destaque merecido é o aumento do desmatamento na Amazônia (DALLARI, 2020). O 

mesmo autor afirma que enquanto grande parte da sociedade e veículos de imprensa se 

envolveram com temas relacionados a Covid-19, o crime ambiental foi aumentando sem ter tantos 

alertas chamando a atenção nas mídias, e em publicações de notícias diárias. 

Para Côrtes (2020), essas complicações do desmatamento aliado à pandemia têm fortes 

consequências para a floresta amazônica, o descaso com a temática do desmatamento triplica o 

impacto comparado aos anos anteriores. 

Na Amazônia Legal, dados do DETER apontam as altas taxas de desmatamento dos 

quatro primeiros meses do ano comparando-se os anos de 2019 e 2020 (Figura 2). Os primeiros 

meses de 2019 demonstram valores menores de desmatamento em relação aos de 2020, 

conforme gráfico da (Figura 2). 

 
Figura 2: Comparativo dos últimos 4 meses - Janeiro, Fevereiro, Março e Abril. 

Fonte: Os autores, 2020. Dados: INPE/DETER. 

 
De acordo com relatórios do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - 

IMAZON, a maior taxa de desmatamento ocorre em áreas privadas (Tabela 1) ou áreas sobe 

diversos estágios de posse por madeireiros, garimpeiros, grileiros e narcotraficantes. No entanto, 

o percentual de terras desmatadas em áreas privadas para os meses de Janeiro, Fevereiro, Março 

e Abril foram menores em 2020 quando comprados aos quatros meses em 2019. Entretanto, 

sabe-se que o número de terras públicas federais na Amazônia é grande, e no ano de 2020 o 

desmatamento em terras da União elevou-se drasticamente devido aos diversos estágios de 

posse. Verazmente a grilagem das terras é o principal impulso na formação do campo territorial na 

sociedade brasileira e principalmente na crescente parte Sudoeste do estado do Pará (TERENCE, 

2019). 
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Tabela 1: Comparativo da taxa de Desmatamento na Amazônia Legal em áreas privadas. 

Geografia do Desmatamento em Áreas Privadas – 2019 e 2020 

Ano 2019 2020 

Janeiro 67% 66% 

Fevereiro 69% 65% 

Março 58% 57% 

Abril 71% 60% 

Fonte: Os autores, 2020. Dados: IMAZON.   

 
Salienta-se em meio a triste realidade pandêmica a Medida Provisória 910 de dezembro 

de 2019 que facilita a regularização de terras públicas aos grileiros e ocupantes ilegais entre 

2011 e 2018, além de beneficiar proprietários de grandes áreas em detrimento dos povos 

indígenas e tradicionais (BRASIL, [2019] 2020, MPV 910). Para Brito (2020), a medida 

provisória além de alterar as regras sobre a regularização fundiária em apenas dois anos, 

estimulará o crescente ciclo das ocupações ilegais das terras públicas. 

No entanto, o desmatamento segue robustamente em terras públicas como 

Assentamentos, Terras Indígenas e Unidades de Conservação onde a grilagem é intensa nos 

últimos tempos. Diante do cenário, caso a medida provisória seja aprovada uma nova mudança na 

lei fundiária terá fluxo contínuo com o desmatamento (BRITO, 2020). 

Em janeiro o DETER detectou aproximadamente 136 km² de desmatamento na Amazônia 

Legal brasileira. Em contrapartida em fevereiro detectou-se 138 km² de invasões irregulares e, em 

março 251 km² de desmatamento e abril o número decresceu para 247 km². O aumento é 

significativo comparando-se janeiro a março de 2019, tendo um acréscimo a cerca de 115 km². 

Os números são reais como cita Fearnside (2019a) os altos índices do desmatamento é 

uma retórica atribuída ao descaso da gestão federal. O mesmo autor ressalta que o surto do 

desmatamento é ruim para a imagem brasileira junto aos demais estados que reúnem forças para 

equilibrar o aquecimento global nos países. 

Nesse sentido, Fearnside (2019b) diz que o aumento do desmatamento em 2019 e as 

altas taxas do desmatamento seguiu demasiadamente ao longo do tempo, em pauta desde 2012 

essas mudanças avançam rapidamente. Para o autor, esses valores tem uma aproximação em 

escala recorde percentual em 2019 além de comparar duas vezes a mais a taxa do desmatamento 

dos anos que também mudou o cenário da vegetação em 2013 e 2016. Nessa perspectiva o 

mesmo autor corrobora que as tendências para 2020 são sombrias analisando dados como os de 

2019. 

Embora os primeiros meses na Amazônia legal, sejam marcados por fortes chuvas, 

gerando um número reduzido de desmatamento devido o inverno amazônico que acabam 

dificultando planejamentos ilegais de madeireiros (MENEGASSI, 2020). Por conseguinte, o ano de 

2020 tornou-se recordista em desmatamento, mesmo com a intensificação das chuvas na região, 

que não impediram o desflorestamento em solo Amazônico entre os meses de janeiro, fevereiro, 

março e abril, alcançando-se marcas nunca vista nesse período na Amazônia brasileira. 
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Paes (2020) afirma que mesmo antes do foco relacionado a pandemia, o desmatamento 

nos dois primeiros meses de 2020 tornou-se preocupante com um percentual de 70% nos alertas 

emitidos pelo DETER/INPE em comparação a 2019. 

Os primeiros dados vindos do campo em janeiro já se tornam preocupantes comparado 

aos de 2019 (GUIMARÃES et al., 2020). Março sozinho registrou aproximadamente 29,9% em 

relação ao mesmo mês de 2019, quando o valor foi cerca de 251,42 km². 

De acordo com Menegassi (2020), os valores registrados em março é o mais alto dos 

últimos dois anos para o período da Amazônia nessa época do ano. O mês de abril comparando- 

se aos anteriores somou-se 405,76 km² tornando-se o campeão no ranking do desmatamento em 

2020 com 63,75%, esse aumento ocorre em meio as recomendações do isolamento social devido 

a pandemia. O aumento é significativo relacionado aos anos anteriores somando-se a 1.201,82 

km² de retirada florestal uma alta de 35,7% em relação a 2019, apenas no mês de abril (Figura 2). 

O desmatamento ilegal aumentou 55% comparado ao mesmo período em 2019. Os 

pesquisadores do Imazon relatam que esse crescimento extraordinário vem da crescente atuação 

dos grileiros em associação as atividades predatórias da pecuária e dos garimpos ilegais 

(MENEGASSI, 2020). Alertas de desmatamento no primeiro trimestre de 2020 teve um aumento 

nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril nos últimos períodos. 

Para Amaral (2020), a quarentena imposta pelos estados para o combate ao Covid-19 não 

inibiria a ação do desmatamento e, em meio ao caos acabariam ampliando a transmissão do vírus 

para comunidades. Afinal os interesses são tão robustos pelo tráfico ilegal da floresta que não 

existe home office em meio ao impacto do Coronavírus para os grileiros, garimpeiros e 

madeireiros. 

Dados mostram que os maiores impactos ocorreram entre março e abril, enquanto a 

população vivia em quarentena seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde – 

OMS e das demais autoridades da saúde. A falta de fiscalização definido a ocorrência com a 

pandemia encorajou os madeireiros, garimpeiros e grileiros ilegais e o desmatamento triplicou 

comparando-se aos meses do ano de 2019. 

Na Amazônia Legal brasileira, a expansão do desmatamento está ligada diretamente à 

pecuária em todas as regiões (KULEVICZ et al., 2020). Os autores relatam ainda que o norte do 

Mato Grosso e o sudeste do Pará, e quem domina, a produção de grãos que é responsável pela a 

perda drástica da área florestal. 

O desmatamento para Assad (2016) se concentra as margens do sul e leste da floresta 

amazônica. A retirada de madeiras tem elevadas consequências, além dos garimpos ilegais e 

aberturas de estradas que são fatores negativos para o bioma Amazônia que se encontram 

majoritariamente nas divisas do chamado “arco do desmatamento”. 

O uso de novas tecnologias ganhou destaques significativos nas detecções com os 

índices de desmatamento na Amazônia ao trazer informações rápidas e confiáveis nos 

monitoramentos (DAMIANI, 2015). 
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O resultado do processamento evolutivo através de mapas temáticos Figura 3 apresenta- 

se visualmente os meses de janeiro a abril de 2019 e observa-se mudanças que ocorrem ao longo 

do tempo. As imagens orbitais advinda das plataformas orbitais possibilitam visões multitemporais 

da superfície da terra e as variações dos estudos (SILVA; PESTANA; MARTINS, 2019). 

Ao comparar as proporções mensais de acordo com estudos de Sousa et al., (2017) é 

perceptivo aos autores compreender a predominância da ilegalidade entre as classes de uso e 

cobertura do solo com mostra a Figura 3. Para os mesmos a cartografia temática traz polígonos 

que crescem ao longo dos meses tornando-se trágico a visão sobre a realidade da Amazônia 

legal. 

 
Figura 3: Evolução dos alertas de Desmatamento mensal em 2019. 

Fonte: Os autores, 2020. Dados: INPE/DETER. 

 
O sistema DETER-B, detecta o desmatamento com vegetação, solo exposto além de 

classes da mineração pertencentes ao longo do ano. Nessa lógica, Diniz et al. (2015) afirmam que 

os mapeamentos são permanentes ao longo do ano e permanece inalterada em relação as 

classes do desmatamento. 

Após a interpretação visual os dados apresentados do DETER em shapefile 

transformados em mapas como exposto na Figura 4, o mês de março e abril mostra-nos um 

volume consideravelmente maior em relação aos dados de 2019. 
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Figura 4: Evolução de alertas de Desmatamento mensal em 2020. 

Fonte: Os autores, 2020. Dados: INPE/DETER. 

 
As imagens cartográficas são fontes de dados utilizadas e respaldadas nas manifestações 

técnicas oriundas de infrações sobre os ataques ao desmatamento em localidades protegidas por 

lei. A elaboração dos mapas indica-se a possibilidade de vistorias a campo com a finalidade de 

fiscalizações exatas e de monitoramentos em tempo real com o auxílio do sistema DETER-B. 

Atualmente, as regiões compostas pela Amazônia Legal encontram-se com um enorme 

tapete verde cheios de clareiras resultantes do processo de explorações ilegais dos recursos 

naturais maximizando os focos de calor nos estados comparando nitidamente as imagens de 

evolução temporal através dos polígonos em destaque do ano de 2020 com 2019. Necessitando 

assim, de políticas públicas para a contenção do desmatamento e preservação da biodiversidade. 

O Brasil é considerado o país que concentra o maior número de povos indígenas isolados 

do mundo totalizando 103, sendo que 26 desses com presença confirmada e reconhecidos pelo 

Estado em toda a Amazônia Legal (AMORIM, 2017). Desse modo, diante a esse e outros fatos, 

torna-se preocupante a ameaça no que diz respeito a vida dos povos indígenas, por outro lado, 

frisa-se a necessidade da fiscalização e combate ao desmatamento ilícito na Amazônia Legal. 

A organização do Programa de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazônia Legal - PPCDAm é um plano Federal criado em 2004, para combater de maneira 

abrangente, integrada e intensiva o desmatamento. Entretanto, Ramos (2020) afirma que as duas 

primeiras fazes do plano foram muito assertivas, apresentando uma redução de 77% do 

desmatamento anual da Amazônia Legal em 8 anos. Não obstante, a partir de 2013, com as duas 

últimas fazes do plano, o mesmo autor ressalta que em razão da escassez de investimentos bem 

como da ausência de interesse da administração público federal, o desmatamento apresentou 

crescimento anual significativo deste então. Sugerindo que o plano não conseguiu manter a 

eficiência em suas ações, que, embora variadas, nem sempre se completam com êxito. 
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O aumento frenético do desmatamento analisado nos quatros primeiro meses de 2020, 

que já é observado desde 2019 em razão da falta de investimentos, fiscalizações a campo e 

afrouxamento das políticas de restrições por parte do poder público federal que decorrendo nos 

últimos anos, passa por um processo de sucateamento e desestruturação.As exonerações que 

foram realizados pelo poder público federal em meio à pandemia do Coronavírus evidencia tal 

sucateamento o que indubitavelmente, é um descaso diante a real situação da Amazônia Legal 

(SANTOS, 2020). 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A vulnerabilidade sanitária ocasionada pela pandemia viral do novo Coronavírus, teve 

reflexo direto nas fiscalizações e combates ao desmatamento ilegal na floresta Amazônica pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, responsável 

também por enfrentar o controle das motosserras ilegais bem como dos garimpos. 

Ellwanger et al., (2020) ressalta que a exuberância proporcionada ante a preservação da 

floresta Amazônica é imprescindível para o equilíbrio dinâmico que ela oferece ao planeta assim 

como para a saúde humana. Entretanto, evidencia-se que as terras com proteção ambiental na 

Amazônia se encontram fortemente pressionadas por madeireiros, garimpeiros, colonos e 

narcotraficantes. 

Enquanto política pública o Brasil possui a sensatez em seus instrumentos jurídicos e 

normativos o amparo para a fiscalização, prevenção, controle, monitoramento e combate ao 

desmatamento Amazônico no atual cenário pandêmico do novo Coronavírus. No entanto, as 

ressentes mudanças nas leis enfraquecem esse arcabouço legítimo ambiental brasileiro. 

Diante dessa deprimente realidade, considera-se que o Estado brasileiro deve respeitar o 

que está disposto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, assim como garantir recursos 

orçamentários e humanos de maneira adequada ao mundo de atuação do IBAMA, que possam 

englobar as ações emergenciais à frente da Amazônia Legal para que exista competências 

eficientes de prevenção e controle aos danos ambientais causados. 

Portanto, baseado no exposto, a pesquisa espera ter repassado uma compreensão da 

conjuntura do impacto causado nas regiões acoplada a Amazônia Legal Brasileira. 
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CAPÍTULO 75 

SUBNOTIFICAÇÃO DA COVID-19 E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL 

COVID-19 UNDERREPORTING AND HEALTH PUBLIC POLICIES IN BRAZIL 

Érica Rios de Carvalho1 

 
 
RESUMO: Parte-se da pergunta de pesquisa: quais as implicações da qualidade da notificação da 
COVID-19 nas políticas públicas de saúde nacionais? Para atingir o objetivo geral de respondê-la, 
traça-se como objetivos específicos descrever o cenário da notificação da doença no país x resto 
do mundo; e discutir a implicação dessa coleta de dados para políticas públicas de saúde 
eficientes na pandemia. Adota-se metodologia de revisão bibliográfica e análise documental. Os 
resultados indicam que a extrema subnotificação prejudica a elaboração eficaz de tais políticas no 
Brasil. 
Palavras-chave: Subnotificação. COVID-10. Políticas públicas de saúde. Gestão de políticas 
públicas. Eficiência. 

 

ABSTRACT: This work starts from the research question: what are the implications of the quality 
of COVID-19’s underreporting in health public policies in Brazil? To achieve the general goal of 
answering that question, the specific goals designed are: describing the scenery of the disease’s 
notification in Brazil x the rest of the world; and discussing the implication of such data collection 
for efficient health public policies in the pandemic. The methodology uses literature review and 
document analysis. The results point to an extreme underreporting harming the efficient creation of 
such policies in Brazil. 
Keywords: Underreporting. COVID-10. Health public policies. Public policies management. 
Efficiency. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho parte da seguinte pergunta de pesquisa: quais as implicações da qualidade 

da notificação da COVID-19 nas políticas públicas de saúde nacionais? Considerando como 

objetivo geral responder essa questão, traça-se como objetivos específicos, primeiro, descrever o 

cenário da notificação da doença no Brasil em relação ao resto do mundo; e, segundo, discutir a 

implicação dessa coleta de dados para políticas públicas de saúde eficientes na pandemia. 

Adota-se metodologia de revisão bibliográfica e análise documental. 

A revisão de literatura foi sistematizada através do uso das palavras-chave deste artigo 

nas plataformas Scielo e Lilacs. No contexto da COVID-19, o número de resultados nas duas 

plataformas somadas era de apenas um, e mesmo assim ainda em pre-print. Ampliando o escopo 

para além da pandemia, mas mantida a palavra-chave subnotificação atrelada a política públicas, 

ainda assim o resultado total foi de três artigos. Todos foram lidos para consecução desta 

pesquisa, embora um tenha sido descartado por não trazer contribuição relevante para a 

fundamentação teórica do objeto em tela. 

Também foi adotada base teórica já estabelecida na área de pesquisas sobre gestão e 

avaliação de políticas públicas, como norte para articulação com o estado da arte e com os dados 

 
 

 

1 Profª de Direito e Pesquisadora da Universidade Católica do Salvador (UCSal). Mestra e Doutora em Políticas 
Sociais e Cidadania (UCSal). Coordenadora do Núcleo de Pesquisa Conflitos, Estados e Direitos Humanos (NP 
CEDH). Membro da Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados da Bahia (IAB) e da International Law 
Association (ILA). Email: ericariosc@gmail.com 
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documentais analisados – em especial a legislação brasileira que rege a atuação da 

Administração Pública e dados/relatórios sobre a pandemia. 

Considerando o volume pequeno de publicações neste âmbito, esta pesquisa, de caráter 

exploratório (LAVILLE; DIONNE, 2008), se justifica pela relevância social, política e jurídica de 

estudos sobre a qualidade da gestão estatal não só em relação à atual crise de saúde pública, 

mas a qualquer política pública. 

 
2. DESENVOLVIMENTO: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
A coleta de dados precisa, veloz e tabulada com rigor metodológico é fundamental para 

que a Administração Pública possa bem gerir qualquer política pública, desde sua elaboração até 

os ciclos de avaliação e ajustes. Isso inclui as políticas de saúde, que se voltam a atender esse 

direito humano de natureza social (RIOS, 2015; SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017; SILVA, 

2006), protegido pelo sistema jurídico internacional e pelo ordenamento normativo brasileiro.2 

Sem dados, o Estado não tem parâmetro para tomar as decisões sobre a alocação de 

recursos públicos em nome do bem comum. É nesse sentido que a subnotificação brasileira sobre 

a COVID-19 tem chamado atenção de pesquisadores de diversas áreas da ciência, sinalizando 

para o possível desembocar em ineficaz aplicação de recursos públicos. Se confirmado, isso 

violaria os princípios básicos da Administração Pública dispostos no artigo 37 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), em especial o da eficiência. 

O Princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com 
presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 
administrativa, que já não se contenta em se desempenhar apenas com uma 
legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório 
atendimento as necessidades da comunidade e de seus membros. (MEIRELLES; 
BURLE FILHO, 2015, p. 90) 

 

No âmbito dos estudos sobre políticas públicas, Oliveira (2013) diferencia os conceitos de 

eficiência, eficácia e efetividade. Define eficiência como fazer tudo certo, aplicar bem os recursos, 

reduzir os custos sem prejuízo da qualidade; eficácia como fazer a coisa certa, evitando perda de 

tempo, produzindo alternativas, maximizando o uso dos recursos sem prejuízo da qualidade, 

obtendo resultados e aumentando os lucros; efetividade como manter-se no ambiente, apresentar 

resultados globais positivos ao longo do tempo (ideia de permanência), com capacidade de 

coordenar constantemente no tempo esforços e energia. A eficácia depende de identificar 

oportunidades no ambiente, sendo flexível e adaptável, enquanto a efetividade depende de 

prévias eficiência e eficácia. 

Assim, o presente trabalho adota o conceito de eficiência de Oliveira (2013), considerando 

a temporalidade presente, de capacidade analítica curta, partindo da data de início da pandemia. 

A depender da qualidade com que o Brasil vem fazendo a notificação dos casos de COVID-19, 

 

2 Nesse sentido, vide o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), o artigo 12 do Pacto 
Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (ONU, 1966), os artigos 6º, 7º e 196 da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988), apenas a título exemplificativo. 
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pode-se estar diante de contribuição para uma gestão ineficiente das políticas públicas de saúde 

no âmbito dessa doença. 

No caso da saúde, especificamente no contexto da pandemia da COVID-19, entende-se 

notificação como a identificação das pessoas contaminadas e/ou mortas pela doença. Esse 

indicador é o ponto de partida para a elaboração e/ou a adequação de políticas públicas para 

garantir a prevenção e supressão da doença. 

De fato, autoridades públicas contam com uma série de indicadores que  buscam 
refletir o presente estágio da epidemia, como os números de novos casos e óbitos 
registrados, a ocupação de leitos hospitalares disponíveis e o tempo médio de 
recuperação da doença, entre outros. Todos esses sinalizadores estão sujeitos a 
diferentes graus de subnotificação. A falta de testes disponíveis para o diagnóstico da 
doença, omissões e atrasos na notificação de novos casos, erros no processamento 
da informação e carência de recursos técnicos são os fatores que mais comprometem 
a confiabilidade dos dados disponíveis. (ROCHA; TOMAZELLI, 2020, p. 11) 

 

Dentre os indicadores descritos por Rocha e Tomazelli (2020), o número de novos casos, 

em um determinado momento, é o que vem sendo mundialmente adotado como medidor da 

pandemia. Ocorre que a leitura desse instrumento vai depender da precisão de sua aferição em 

relação ao número real de novos casos. Os modelos matemáticos e epidemiológicos dependem 

de haver uma coleta metodologicamente rigorosa, acurada, em que o número de casos notificados 

permita os cálculos com segurança estatística. Sem isso, o Estado tomará decisões sobre a 

alocação dos recursos públicos “às cegas” – o que implica, no mínimo, em irresponsabilidade com 

o erário e violação dos princípios constitucionais que regulam a Administração Pública. 

Considerando o indicador social como um instrumento operacional para monitoramento da 

realidade social, para fins de formulação e reformulação das políticas públicas (CARLEY, 1985; 

MILES, 1985), a subnotificação sempre tem efeitos prejudiciais a toda a sociedade. 

Para seu emprego na pesquisa acadêmica ou na formulação e avaliação de políticas 
públicas o indicador social deve gozar uma série de propriedades. Além da sua 
relevância para discussão da agenda da política social, de sua validade em  
representar o conceito indicado e da confiabilidade dos dados usados na sua 
construção, um indicador social deve ter um grau de cobertura populacional adequado 
aos propósitos a que se presta, deve ser sensível a políticas públicas implementadas, 
específico a efeitos de programas setoriais, inteligível para os agentes e públicos-alvo 
das políticas, atualizável periodicamente, a custos factíveis, ser amplamente 
desagregável em termos geográficos, socio-demográficos e socioeconômicos e gozar 
de certa historicidade para possibilitar comparações no tempo. (JANNUZZI, 2002, p. 
53) 

 

Vale destacar que, segundo o site Worldometers Coronavirus (2020), que se atualiza em 

tempo real a partir dos dados oficiais dos Estados, no dia 19 de junho de 2020, o Brasil figurava 

em 108º lugar de uma lista de 191 países em relação à testagem da população para a COVID-19. 

O Brasil, à época, testava apenas 11.032 a cada um milhão de habitantes. Estava pior do que a 

maioria de seus vizinhos latinoamericanos, como Chile, Peru, Venezuela, Cuba, El Salvador e 

Uruguai. À mesma época, Monaco, em 1º lugar na lista, testava 412.918 a cada um milhão de 

habitantes. 

O reconhecimento do relevo da subnotificação no país vem sendo feito por algumas 

instituições do Estado, o que levou, por exemplo, o Ministério Público Federal (MPF) a pedir 
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informações do Ministério da Saúde sobre isso ao final de abril/2020. Trecho da petição 

mencionava: 

Informações oriundas de diversas fontes indicam um aumento substancial no volume 
de sepultamentos pelos serviços funerários em diversas cidades. Essas notícias, 
aparentemente, estão em desacordo com o Boletim Epidemiológico nº 14 (BE-14), no 
sentido de que a taxa de mortalidade por Covid-19 no Brasil se encontraria entre as 
mais baixas do mundo (20 óbitos por 1 milhão de habitantes). (SHALDERS, 2020) 

 

No entanto, não foram encontradas por esta pesquisa respostas do Ministério da Saúde 

para o referido pedido do MPF. 

Fato é que, sem realizar testes suficientes, o Brasil não tem real dimensão da COVID-19 

em seu território. Assim, fica sem parâmetros para tomar medidas específicas para frear o 

contágio, seja pelo isolamento dos casos assintomáticos ou com sintomas leves, seja pelo 

rastreamento dos contatos daqueles contaminados. 

Um dos principais problemas no enfrentamento da crise gerada pela disseminação da 
COVID-19 em nosso país é a desinformação, que compromete a adesão da população 
às medidas preventivas que devem ser adotadas para a redução do risco de contágio. 
Atualmente, o maior desafio para esse controle por parte do Estado é a subnotificação 
de casos, em particular o número insuficiente de testes que permitem identificar os 
portadores da doença. (ROCHA; TOMAZELLI, 2020, p. 01) 

 

A subnotificação tem sido relativa ao número de pessoas infectadas e ao número de 

óbitos decorrentes da COVID-19. Segundo Domingos Alves, coordenador de uma equipe de 

professores de diversas universidades que vem pesquisando os dados sobre a doença no Brasil3, 

até o final de maio/2020 o Brasil já teria se tornado o epicentro mundial da pandemia, tendo 

ultrapassado, em números reais, infectados e mortos dos Estados Unidos (EUA) – que eram, até 

ali, ao menos oficialmente, o epicentro. 

Outros estudos, feitos com metodologias diferentes de cálculo, chegaram a similares 

conclusões sobre a gravidade da subnotificação brasileira. 

No fim de abril, um projeto de pesquisa coordenado pela Universidade Federal de 
Pelotas (UFPEL) e pelo governo gaúcho, o Epicovid19, mostrou que o número de 
casos de coronavírus pode ser de 5 até 26 vezes maior do que as cifrais oficiais. 
[...] Já outro estudo, realizado pelos professores Leonardo Costa Ribeiro, da Faculdade 
de Ciências Econômicas da UFMG, e Américo Tristão Bernardes, do Departamento de 
Física da Universidade Federal de Ouro Preto, e divulgado há uma semana, mostrou 
que número confirmado de casos deve ser multiplicado por "um fator de 3,8 para obter 
o número real de pacientes infectados em condições hospitalares", afirmaram os 
pesquisadores, em nota técnica. Eles ressalvam, contudo, que os índices de 
subnotificação foram obtidos com base nos casos mais graves, que chegam aos 
hospitais. "Então, é de se esperar que, considerando também os casos que não geram 
hospitalização, esses índices sejam ainda maiores", dizem. (BARRUCHO, 2020)  
(grifos nossos) 

 

Em pesquisa relacionada à tuberculose – outra doença com alta transmissibilidade, 

especialmente em ambientes com aglomeração de pessoas –, Mitano et al. (2018) identificaram 

que a subnotificação é uma barreira tanto para o sistema de registros quanto para o tratamento. 

Além disso, contribui para que o Estado e a sociedade civil não consigam perceber a real 

gravidade da situação, o que faz com que sejam baixos os investimentos e atenções voltadas para 

a doença. 

3 Resultados e andamento disponíveis em: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19 Acesso em 19 jun. 2020. 
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Nesse cenário, observa-se um ciclo vicioso, em que o baixo investimento e foco na 

doença implica em menos recursos para políticas de notificação metodologicamente adequadas. A 

subnotificação que daí decorre, por sua vez, retroalimenta o ciclo, fazendo com que a quantidade 

real de pessoas adoecendo e morrendo por tuberculose não chegue aos registros públicos ou aos 

noticiários e a situação não pareça alarmante. 

Resultado similar encontraram Conte et al. (2015), pesquisando sobre a subnotificação de 

tentativas de suicídio de idosos. A falta de registro preciso dos casos impede que o tema seja 

incluído na agenda pública, pois Estado e sociedade civil ficam com a impressão de que o 

fenômeno não existe ou não é relevante. “Como a real dimensão do fenômeno estudado é 

desconhecida, a prevenção do suicídio acaba não sendo incluída na agenda política da gestão 

pública, e ainda não é uma reivindicação do controle social.” (CONTE et al., 2015, p. 1741) 

Isso se comprova no caso da COVID-19, em relação à percepção da sociedade civil, já 

que os dados atualizados sobre o índice de isolamento social brasileiro mostravam que ele 

atingira seu máximo em 62,2% em 22 de março de 2020, registrando desde então tendência de 

queda e estando em apenas 37,3% em 17 de junho do mesmo ano. (INLOCO, 2020) 

Do ponto de vista da Administração Pública, pior do que reconhecer a subnotificação, 

como já mencionado que vem sendo feito por algumas instituições, o governo federal vem 

deliberadamente omitindo informações, causando crises políticas e insegurança de informação, 

que se somam ao cenário de instabilidade socioeconômica e calamidade na saúde pública.4 

Não há espaço para especulações em ciência; quanto mais os dados se aproximam da 
realidade, mais fidedignas serão as projeções matemáticas. Cabe ao poder público 
mobilizar a sociedade e instrumentalizar as instituições responsáveis pelo 
enfrentamento da crise socioeconômica gerada pela pandemia da COVID-19 e um dos 
indicadores que refletem a negligência por parte do Estado com respeito ao controle da 
doença é a subnotificação de casos. (ROCHA; TOMAZELLI, 2020, p. 11) 

 

Nesse sentido, após mais de 30 dias da saída de Nelson Teich do cargo de Ministro da 

Saúde, o cargo seguia vago até o fechamento deste artigo. Durante esse período, houve 

oscilações na forma de registro e disponibilização dos dados oficiais do governo federal sobre a 

COVID-19. Isso gerou severas críticas por parte de pesquisadores, jornalistas e governadores, 

aprofundando a crise institucional já instalada no país. 

Tanto assim que, no momento de fechamento deste artigo, o site oficial do Ministério da 

Saúde5 e o site alimentado pelas Secretarias de Saúde estaduais6 diferiam em números de 

contaminados e mortos pela doença. Os dados federais apontavam número inferior de casos 

confirmados de contaminação e se preocupava em destacar, visualmente, o número de pessoas 

 
 

 

4 Como se comprova pelas notícias disponíveis em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/06/apos-reduzir- 
boletim-governo-bolsonaro-retira-dados-acumulados-da-covid-19-de-site-oficial.ghtml ; 
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,site-do-ministerio-da-saude-sobre-covid-19-volta-ao-ar-apenas-com- 
informacoes-das-ultimas-24-horas,70003327025 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas- 
noticias/redacao/2020/06/17/pesquisadores-denunciam-sumico-de-dados-do-ministerio-sobre-covid-19.htm ; 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/ministerio-da-saude-corrige-dados-sobre-covid-19 acesso em 
19 jun. 2020. 
5 Disponível em: https://covid.saude.gov.br/ Acesso em 19 jun. 2020. 
6 Disponível em: https://www.dadostransparentes.com.br/ Acesso em 19 jun. 2020. 

http://www.dadostransparentes.com.br/
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recuperadas (o chamado “placar da vida”, conforme a Secretaria de Comunicações da presidência 

da república7), em detrimento do número de mortos. 

Essa forma de divulgação dos dados, enfatizando as pessoas recuperadas, é rechaçada 

por cientistas8, pois estimula o negacionismo e omite a realidade de dezenas de milhares de 

óbitos se acumulando a cada semana, além daqueles que, embora recuperados, apresentam, em 

alguns casos, sequelas de variadas gravidades. (YU; GUPTA, 2020) 

Pode-se dizer que a ênfase discursiva e imagética (cores mais chamativas, fontes em 

tamanho maior e destaques em redes sociais oficiais do governo federal, como Twitter e 

Facebook) no “placar da vida” é uma política de subnotificação indireta da Administração Pública 

federal. Trata-se de tentativa de minimizar a gravidade da situação, que se soma à baixa 

representatividade da amostra de testes em relação à população nacional. 

Ademais, a confusão e insegurança dos dados publicizados pelo Ministério da Saúde 

violam o dever de transparência da Administração Pública, decorrente do princípio constitucional 

de publicidade dos seus atos. O ordenamento jurídico brasileiro ampara como direito fundamental 

de todo cidadão, individual e coletivamente, o acesso à informação sobre os atos do governo. 

(BRASIL, 1988, 2011) 

Vale lembrar que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, ou 

seja, o agente público (por exemplo, o Presidente da República ou o Ministro da Saúde) só pode 

fazer aquilo que a lei expressamente lhe autorizar. (MELLO, 2014; PIETRO, 2018) Ora, a lei não 

autoriza que o Estado omita dados, deliberadamente retire do ar informações ou altere os critérios 

de coleta de notificações no meio da pandemia, em desalinhamento com os critérios 

internacionalmente aceitos e que, justamente pela sua universalidade, permitem um 

monitoramento metodologicamente preciso da pandemia. 

Podemos destacar alguns efeitos secundários da subnotificação: (i) a projeção de 
cenários a partir da calibração de modelos matemáticos com dados subnotificados [...] 
fica comprometida; (ii) a atenuação do pico aliada à sua defasagem no tempo, 
transmitem a falsa impressão de que o sistema público de saúde irá suprir demanda de 
internação por COVID-19; iii) do ponto de vista coletivo, ela falseia a percepção da 
sociedade com relação à gravidade do problema, induzindo comportamentos na 
contramão das orientações de isolamento e distanciamento social da OMS. Mesmo 
que os meios de comunicação prestem o serviço de informar a população sobre a 
subnotificação dos casos, o caráter técnico da argumentação dificulta a percepção das 
consequências da inobservância dessas regras de conduta. (ROCHA; TOMAZELLI, 
2020, p. 11–12) 

 

Todos esses comportamentos vão contra as balizas constitucionais à atuação da 

Administração Pública e violam direitos humanos da população, imediata e mediatamente – tendo 

em vista a violência aos direitos de acesso à informação, à saúde e à dignidade da pessoa 

humana. 

 
 
 
 
 

7 Como se vê em https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/20/interna-brasil,856915/governo- 
muda-painel-para-destacar-casos-recuperados-de-covid-19.shtml Acesso em 19 jun. 2020. 
8 Vários foram entrevistados pela BBC Brasil sobre o tema, como se vê em: https://www.bbc.com/portuguese/geral- 
52765075 Acesso em 19 jun. 2020. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/20/interna-brasil%2C856915/governo-
http://www.bbc.com/portuguese/geral-
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As consequências a longo prazo são ainda quantitativamente imprevisíveis em termos de 

óbitos pela COVID-19 e prejuízos socioeconômicos correlacionados direta ou indiretamente (e.g., 

desemprego e empobrecimento populacional, perda de recursos médicos e farmacológicos etc.). 

 
3. CONCLUSÃO 

 

 
Este trabalho partiu da pergunta de pesquisa: quais as implicações da qualidade da 

notificação da COVID-19 nas políticas públicas de saúde nacionais? Considerando como objetivo 

geral responder essa questão, traçou-se como objetivos específicos, primeiro, descrever o cenário 

da notificação da doença no Brasil em relação ao resto do mundo; e, segundo, discutir a 

implicação dessa coleta de dados para políticas públicas de saúde eficientes na pandemia. 

A partir de metodologia de revisão bibliográfica e análise documental nos termos 

explicados no capítulo inicial, a pesquisa, de caráter exploratório, cumpriu seus objetivos. 

Verificou-se que a expressiva subnotificação brasileira em relação aos casos de 

contaminação e óbito por COVID-19 implica em prejuízos à elaboração e gestão das respectivas 

políticas públicas de saúde. Além de deixar o Estado sem parâmetros seguros para calcular com 

precisão a forma mais eficiente de alocar os recursos públicos, a sociedade civil também não 

consegue perceber a gravidade da situação. Tudo isso contribui negativamente para o cenário da 

já complexa crise na saúde pública, gerando um ciclo vicioso de usos inadequados de recursos e 

ausência de dimensionamento social e político dos impactos da doença. 

Futuras pesquisas são necessárias para avançar na exploração do objeto deste artigo, 

especialmente considerando a novidade do fenômeno desta pandemia de coronavírus e o quanto 

se poderá ganhar, após alguns meses e anos, em termos de coleta de dados, para aplicação de 

outras metodologias para análise em profundidade do cenário. 

Ademais, para além do recorte da COVID-19, verificou-se haver uma baixa produção 

nacional sobre o impacto da subnotificação em políticas públicas. Expõe-se, então um campo que 

demanda maior atenção de pesquisadores, principalmente os de formação interdisciplinar, dada a 

relevância dessas análises nas mais variadas áreas dos direitos humanos efetivados por tais 

políticas, como saúde, educação, moradia, segurança pública etc. 
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CAPÍTULO 76 

A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS E A AGRICULTURA FAMILIAR 
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RESUMO: A pandemia provocada pelo novo coronavírus produziu um cenário de incertezas para 
muitos segmentos econômicos No caso da agricultura familiar, os efeitos pandêmicos, no Brasil, 
estão sendo relacionados, principalmente, à diminuição da renda, diante da impossibilidade de 
distribuição e comercialização da produção. Muitos agricultores comercializam seus produtos em 
feiras locais das cidades, o que se tornou impossível de realizar, em virtude do período de 
isolamento social adotado, visando desacelerar o processo de disseminação da contaminação da 
população. Diante deste cenário, algumas estratégias foram adotadas para enfrentamento da 
crise. Dentre elas, pode-se citar: venda por aplicativos e redes sociais, garantindo a entrega em 
domicílio dos alimentos; concessão de novos créditos; a renovação de custeios agrícolas e 
pecuários; assim como, a ampliação de compras governamentais pelo Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), amenizando os impactos na comercialização de alimentos, por parte dos 
agricultores familiares afetados pelo fechamento dos canais tradicionais de comercialização. 
Palavras-chave: Pandemia; Covid-19; Agricultura Familiar; Crise Econômica. 

 
ABSTRACT: A pandemic caused by the new coronavirus produces a scenario of uncertainty for 
many economic segments. In the case of family farming, the pandemic effects in Brazil are mainly 
related to reduced income, given the impossibility of distribution and commercialization of 
production. Many farmers sell their products at local city fairs, which become impossible to 
perform, due to the period of social isolation adopted, using deceleration or the process of 
spreading the contamination of the population. Given this scenario, some strategies were adopted 
to face the crisis. Among them, we can mention: sale through apps and social networks, home 
delivery of food; granting of new credits; a renewal of agricultural and livestock custody; as well as, 
an expansion of purchases applied by the Food Acquisition Program (PAA), which allows the sale 
of food by family farmers affected by the blocking of traditional marketing channels. 
Keywords: Pandemic; Covid-19; Family farming; Economic crisis. 

 
INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, o reconhecimento da agricultura familiar, compreendida como categoria social e 

produtiva específica, ocorreu a partir da década de 1990, com o marco institucional do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). A criação do Pronaf, em 1996, 
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garantiu legitimidade do Estado em prol da agricultura familiar, bem como reafirmou seu papel no 

abastecimento alimentar nacional e na geração de empregos. 

Com efeito, a ampliação do aparato institucional da agricultura familiar propiciou a 

redefinição dessa categoria e da sua relevância no abastecimento alimentar nacional, 

possibilitando a transição de uma agricultura de subsistência para a incorporação de novas 

funções relacionadas à redução da vulnerabilidade social, gerando emprego, renda e estabilidade 

de preços, tendo em vista a produção para o mercado interno. Dados do Censo Agropecuário 

(2017) demonstra que a agricultura familiar se destaca na produção interna de legumes, verduras, 

mandioca, café, banana e feijão. 

Nesse contexto de desenvolvimento rural, questões relacionadas ao fortalecimento e 

ampliação da agricultura familiar já demonstram ser fundamentais para atenuar as disparidades 

socioeconômicas existentes. Além disso, a elevação da produtividade no campo e a garantia da 

comercialização aos agricultores podem se tornar um caminho de promoção do desenvolvimento 

local que, em certa medida, compreende novas possibilidades de permanência no campo e a 

busca por um padrão de produção mais sustentável, com bases agroecológicas. 

O Censo Agropecuário de 2017 evidencia a importância socioeconômica da agricultura 

familiar no Brasil. Em relação aos estabelecimentos agropecuários, dos 5.073.324 do país, 

3.897.408 foram identificados como de agricultura familiar, representando 77% dos 

estabelecimentos agropecuários e ocupando uma extensão de terra de 23% em relação à área 

total (IBGE, 2019). Todavia, Del Grossi (2019) salienta que esse número poderia ter sido ainda 

maior, tendo em vista que a alteração metodológica do IBGE deixou de contabilizar 177 mil 

produtores sem área. 

Conforme afirmado por Kageyama, Bergamasco e Oliveira (2013), a agricultura familiar 

também desempenha papel na geração de emprego, sendo a fonte principal de ocupação da mão 

de obra no meio rural. Os dados censitários de 2017 mostraram que a agricultura familiar foi 

responsável por mais de 10 milhões de pessoas ocupadas, das 15,1 milhões que trabalha no setor 

agropecuário, representando 67% do total ocupado nos estabelecimentos agropecuários. No que 

concerne o perfil do pessoal ocupado na agricultura familiar, 67% eram homens e 33% mulheres. 

Além disso, a agricultura familiar representou 23% do valor da produção total. 

Especificamente, 31% do valor da produção animal e 18% do valor da produção vegetal dos 

estabelecimentos agropecuários. Em conjunto, tais dados ratificam a importância do segmento na 

oferta alimentar, na geração de emprego e renda, bem como sua contribuição em criar condições 

para a reprodução do homem no meio rural. 

A partir de 2003, no Brasil, um conjunto de políticas públicas foi articulado com o intuito de 

possibilitar a promoção da agricultura familiar e atenuar entraves historicamente persistentes, tais 

como: comercialização, crédito rural e gestão de risco rural. Entre as ações, cabe destaque para o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), inserido no bojo do Programa Fome Zero, que 

apresentou um caráter inovador ao integrar uma política agrícola com uma política de segurança 
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alimentar e nutricional, além de estabelecer um mercado justo pela garantia da compra da 

produção familiar e sua destinação a órgãos de assistência social do estado. 

Contudo, considerando o estado de emergência em saúde pública, de importância 

internacional, e visando redução da transmissibilidade do Coronavírus (SARS-COV-2/COVID-19), 

os governos estaduais e municipais, no Brasil, impuseram medidas restritivas, incluindo a 

suspensão de feiras livres, evitando situações em que acarretasse aglomeração de pessoas. 

Estas medidas têm afetado negativamente o setor agrícola, especialmente o pequeno agricultor, 

uma vez que um dos principais canais de comercialização deste público consiste nas feiras livres. 

Diante do exposto, este artigo objetivou identificar as estratégias adotadas para o 

enfrentamento da situação, tanto por parte da ação pública quanto pelos agricultores familiares. 

Para a consecução do presente estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica e análise documental, 

abrangendo artigos científicos, relatórios técnicos e instrumentos normativos vigentes, 

relacionados à temática, além da coleta de dados secundários no Censo Agropecuário 2017, por 

meio do site do IBGE. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com dados do IBGE (2017), o último censo agropecuário mostra que 77% dos 

estabelecimentos são classificados como agricultura familiar, totalizando, assim, em torno de 3,9 

milhões de estabelecimentos no Brasil. 

Figura 1 - Distribuição dos estabelecimentos da Agricultura Familiar Brasil e Unidades da Federação - 2017 
 

 
Fonte: DIEESE adaptado do censo agropecuário IBGE, (2017). 

 

Considerando as realidades especificas dos estados brasileiros, tem-se como maior área 

ocupada, no âmbito da agricultura familiar, os estados da Bahia e Minas Gerais, respectivamente 

com 15,2% e 11,3%. O Nordeste Brasileiro também apresenta dados significativos na conjuntura 

entre os seus estados com 45,9% dos empreendimentos rurais sendo oriundas da agricultura 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19 
 

 

 

familiar. No Estado do Ceará, observa-se que 75,5% dos estabelecimentos rurais são da 

agricultura familiar e 24.5% não são, conforme apresentado Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Distribuição absoluta/relativa dos estabelecimentos agropecuários por tipo Ceará 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Censo agropecuário IBGE (2017). 

 
 

 
Diante do exposto, muitos aspectos devem ser levados em consideração, dentre eles: a 

questão de saúde pública, a produção, a comercialização e o novo direcionamento para a 

comercialização on-line. A partir da pesquisa realizada, foram identificadas algumas ações, seja 

por parte dos agricultores familiares, associações, conselhos, ou mesmo pelo poder público, 

visando mitigar os efeitos da crise ocasionada pela pandemia da Covid-19, sobretudo com a 

suspensão das feiras. 

Inicialmente, destaca-se a venda de produtos hortifrúti por meio de telefone e aplicativos 

de troca de mensagens, realizada diretamente por agricultores, que levam os produtos até as 

casas do consumidor final, tornando possível a implantação de um sistema por delivery, que tem 

auxiliado muitos agricultores familiares a exporem e venderem seus produtos, durante as medidas 

impostas como prevenção da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Apesar de a maioria 

destes agricultores, no Brasil, possuírem baixo grau de instrução, com predominância de 

aproximadamente 70% com o ensino fundamental incompleto (DATASEBRAE, 2018), isto não tem 

sido uma barreira para a viabilidade da iniciativa, uma vez que associações, cooperativas e 

sindicatos, amparados pelas secretarias de agricultura municipais e outras instituições 

relacionadas, têm tornado possível e viabilizado a realização das atividades de comercialização. 

No âmbito da ação pública, em relação ao crédito de custeio agrícola e pecuários, foram 

identificadas algumas Resoluções, uma Medida Provisória - MP, assim como uma Lei Federal, 

que versam sobre a renovação e concessão de novos créditos, descritas a seguir. 

 

 Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020, que institui o Fundo Garantidor Solidário (FGS); 

dispõe sobre o patrimônio rural em afetação, a Cédula Imobiliária Rural (CIR), a 
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escrituração de títulos de crédito e a concessão de subvenção econômica para empresas 

cerealistas. 

 Resolução nº 4.801, de 9 de abril de 2020, alterada pela Resolução 4.807, de 30 de abril 

de 2020, ambas do Banco Central do Brasil, que autorizam: a prorrogação do reembolso 

das operações de crédito rural de custeio e de investimento; a contratação de 

Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP) a cooperativas de produtores 

rurais, beneficiadores, agroindustriais e cerealistas; além de criar linhas especiais de 

crédito de custeio ao amparo do Pronaf e do Programa Nacional de Apoio ao Médio 

Produtor Rural (Pronamp). 

Art. 3º A Seção 19 (Linhas de Crédito Transitórias) do Capítulo 10 (Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf) do MCR passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
"12 - Fica autorizada a concessão de crédito de custeio aos agricultores familiares 
enquadrados no Pronaf que desenvolvem as atividades descritas no MCR 10-4-2-"a", 
bem como as atividades de floricultura, aquicultura e pesca, e cuja comercialização da 
produção tenha sido prejudicada em decorrência das medidas de  distanciamento 
social adotadas para mitigar os impactos da pandemia provocada pela Covid-19, 
observadas as normas gerais de crédito rural aplicadas ao Pronaf e as seguintes 
condições especiais: 
a) finalidade: crédito de custeio agrícola e pecuário, podendo ser destinado até 40% 
(quarenta por cento) do orçamento para as finalidades previstas no MCR 10-4-11; 
b) limite de crédito: até R$20.000,00 (vinte mil reais) por mutuário; 
c) encargos financeiros: taxa efetiva de juros de até 4,6% a.a. (quatro inteiros e seis 
décimos por cento ao ano); 
d) prazo de reembolso: até 36 (trinta e seis) meses, incluídos até 12 (doze) meses de 
carência; 
e) prazo de contratação: até 30/6/2020; 
f) fonte de recursos: Recursos Obrigatórios, de que trata o MCR 6-2." (NR) 
Art. 4º A Seção 2 (Normas Transitórias) do Capítulo 8 (Programa Nacional de Apoio ao 
Médio Produtor Rural - Pronamp) do MCR passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
"3 - Fica autorizada a concessão de crédito de custeio aos produtores rurais 
enquadrados no Pronamp que desenvolvem as atividades descritas no MCR 10-4-2- 
"a", bem como as atividades de floricultura, aquicultura e pesca, e cuja comercialização 
da produção tenha sido prejudicada em decorrência das medidas de distanciamento 
social adotadas para mitigar os impactos da pandemia provocada pela Covid-19, 
observadas as normas gerais de crédito rural aplicadas ao Pronamp, admitida a 
concessão do crédito mediante proposta simplificada, e as seguintes condições 
especiais: 
a) finalidade: crédito de custeio agrícola e pecuário, podendo ser destinado até 25% 
(vinte e cinco por cento) do orçamento para as finalidades previstas no MCR 8-1-1-"b"- 
I; 
b) limite de crédito: até R$40.000,00 (quarenta mil reais) por mutuário; 
c) encargos financeiros: taxa efetiva de juros de até 6% a.a. (seis por cento ao ano); 
d) prazo de reembolso: até 36 (trinta e seis) meses, incluídos até 12 (doze) meses de 
carência; 
e) prazo de contratação: até 30/6/2020; 
f) fonte de recursos: Recursos Obrigatórios, de que trata o MCR 6-2. 

 

 

 Resolução nº 4.810, de 30 de abril de 2020, estabelecendo medidas de cunho 

emergencial, criando mecanismos relativos à concessão, controle e fiscalização de 

operações de crédito rural, tais como: a prorrogação da apresentação de comprovantes 

de compra de insumos, de pagamento de mão de obra ou compras de maquinário para 

até dia 31 de julho; liberação de crédito para posterior apresentação da Guia de Trânsito 

Animal (GTA) e a ficha sanitária, que poderá ser apresentada também até o dia 31 de 

julho. 
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Outro aspecto que cabe destaque, nas ações de mitigação das dificuldades enfrentadas 

pelos produtores da agricultura familiar, é a Medida Provisória no 957/2020, que torna possível a 

ampliação das compras governamentais, beneficiando o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), demanda dos Ministérios da Cidadania e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por 

meio da referida MP, o Governo Federal liberará R$ 500 milhões em recursos, dos quais: R$ 220 

milhões serão destinados para a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), que viabilizará 

a compra de alimentos das cooperativas de agricultores familiares; R$ 150 milhões serão 

destinados a estados e municípios, para termos de adesão de compra alimentar de agricultores 

familiares; e, R$ 130 milhões serão destinados ao Programa do Leite, que será comprado in 

natura, diretamente dos agricultores familiares do semiárido brasileiro. 

Ressalta-se que o PAA consiste na aquisição de produtos agropecuários produzidos por 

agricultores familiares, que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), dispensando o processo de licitação para a aquisição, desde que os preços não 

sejam superiores aos praticados nos mercados regionais. O principal objetivo do programa, além 

de fortalecer a agricultura familiar, é combater a fome e a desnutrição, atendendo crianças de 2 a 

7 anos, gestantes e idosos acima de 60 anos, em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

pertencentes a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, através da distribuição 

de merenda escolar, hospitais e entidades beneficentes. 

O Programa tem o propósito de incentivar a agricultura familiar, já que muitas famílias 

dependem dela para sobreviver, através de políticas de crédito agrícola, incentivo às cooperativas 

de produção e comercialização, privilegiando a produção local de alimentos e sua 

comercialização. O governo, através do programa, não se propõe somente a comprar a produção 

leiteira do maior número de produtores rurais, mas também auxiliar na venda dessa produção e na 

melhoria da qualidade do produto. 

Nas palavras de Rafa, Dias e Souza (2020, p. 1), “o PAA constitui-se relevante 

instrumento de política pública, não apenas pelo potencial de fomento à agricultura familiar, mas, 

também, pela promoção de segurança alimentar e nutricional a segmentos populacionais em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica”. Percebe-se, assim, que é uma política pública que 

atua estrategicamente financiando e apoiando a produção, a fim de construir uma outra lógica de 

comercialização dos agricultores, minando a figura do atravessador, que expropria a renda destes, 

e garantindo, até no momento de crise como este, o abastecimento dos produtos familiares, 

ambientalmente sustentável. 

Tal conjuntura atual reforça como as políticas públicas voltadas para as atividades 

agropecuárias familiar brasileira são emergenciais e constantes, já que o seu peso para a riqueza 

do país vem sendo representativo e tem ganhado força nos últimos anos. O setor em questão, 

mesmo com dificuldades, como insuficiência de terras e capital, dificuldades de obtenção de 

financiamentos, pouca ou nenhuma tecnologia e assistência técnica, consegue se destacar no 

cenário econômico nacional. 
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Por sua vez, evidencia-se, no presente estudo, a complexa realidade em que os 

agricultores familiares estão inseridos e a importância de um conjunto de ações para diminuir as 

desigualdades sociais e permitir a reprodução das condições de vida dos agricultores familiares, 

seja pela força da organização de base coletiva-associada ou por intermédio das políticas públicas 

de Estado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como é possível observar, as estratégias adotadas, de base social ou por normativas 

legais sancionadas, atuam diretamente em benefício da agricultura familiar, tornando possível a 

comercialização de alimentos por parte destes trabalhadores familiares, afetados diretamente pela 

crise pandêmica, mitigando seus impactos ao garantir sua capacidade produtiva familiar. 

Surge, como interessante condição ao enfrentamento da situação, a venda dos produtos 

diretamente aos consumidores, por meio da incorporação tecnológica aos sistemas delivery. Esta 

aproximação entre produtor e consumidor, mediada pelos aplicativos digitais, é benéfica, pois 

evita a figura do atravessador, o que leva à prática de preços justos, por parte dos agricultores. 

Assim como, resulta em uma inovação para o segmento da agricultura familiar, que aos poucos se 

empodera das ferramentas do e-commerce, ainda que de maneira tímida e contingencial. 

Ademais, destaca-se a ampliação das políticas de acesso ao crédito rural, a ser 

concedido aos produtores, incluindo-se agricultores familiares, que tiveram suas atividades 

prejudicadas pelas medidas de distanciamento social adotadas para combate à pandemia da 

Covid-19. 
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CAPÍTULO 77 

O AUMENTO DO DESMATAMENTO BRASILEIRO DURANTE 

A PANDEMIA DO COVID-19 

Harine Matos Maciel1 

Wlisses Matos Maciel2 

 
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi verificar o aumento dos índices de desmatamento 
brasileiro durante a pandemia do Covid-19. A pesquisa utilizada foi a bibliográfica e os dados 
empregados foram de origem secundária obtidos no site do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais e do Sistema de Estimativas de Emissão de Gases de Efeito Estufa do Observatório do 
Clima. Os resultados mostraram que a taxa de desmatamento da Amazônia Legal aumentou 35% 
devido a diminuição da fiscalização e da flexibilização da legislação ambiental amparadas pelo 
Governo Federal. Esperava-se que com a redução da atividade econômica devido ao isolamento 
social necessário no combate a pandemia do Covid-19, haveria uma redução do desmatamento, 
porém as atividades ilegais de desmatamento continuaram com mais intensidade. É urgente que o 
poder público assuma o papel principal no combate as ações de desmatamento, já que a 
preservação dos ambientes naturais é essencial para a sobrevivência do ser humano. 
Palavras-chave: Desmatamento, Pandemia, Covid-19 Amazônia. 

 
ABSTRACT: The objective of this research was to verify the increase in Brazilian deforestation 
rates during the Covid-19 pandemic. The research used was the bibliographic and the data used 
were of secondary origin obtained on the website of the National Institute for Space Research and 
the System for Estimating Greenhouse Gas Emissions of the Climate Observatory. The results 
showed that the rate of deforestation in the Legal Amazon increased by 35% due to the decrease 
in inspection and the relaxation of environmental legislation supported by the Federal Government. 
It was expected that with the reduction in economic activity due to the social isolation necessary to 
combat the Covid-19 pandemic, there would be a reduction in deforestation, but illegal 
deforestation activities continued with more intensity. It is urgent that the public power assume the 
main role in combating deforestation actions, since the preservation of natural environments is 
essential for the survival of human beings. 
Keywords: Deforestation, Pandemic, Covid-19 Amazon. 

 
INTRODUÇÃO 

 

O ser humano tem prejudicado a capacidade produtiva dos recursos naturais, expandindo 

assim a preocupação mundial com o meio ambiente. Utilizar o meio ambiente de forma produtiva 

não significa ter que prejudicá-lo, é possível a harmonia entre o homem e o meio em que vive. 

Sabe-se que os agricultores, para sua subsistência, utilizam os recursos naturais de forma 

intensiva, esgotando a capacidade produtiva do solo. 

O desafio constante é conscientizar a população da questão ambiental, mostrando que 

não se pode explorar indefinidamente os recursos naturais, pois estes são limitados. É necessário 

uma atuação conjunta de todos os setores da sociedade, em todo o planeta, para diminuir os 

impactos já causados e garantir a conservação das áreas ainda não exploradas. 

No entanto, o desmatamento de áreas ambientais como a floresta Amazônica continua 

ocorrendo, já que estas áreas possuem uma complexa e rica biodiversidade, atraindo assim 

diversos tipos de interesses produtivos e em grande parte destrutivos. Segundo Fearnside (2005) 
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a biodiversidade não é a única vítima do desmatamento. Outros serviços do ecossistema também 

são afetados como a erosão do solo, perda de nutrientes e das funções reguladoras da bacia 

hidrográfica e emissão de gases do efeito estufa, sendo estas emissões muito prejudiciais ao 

ecossistema. 

Conforme o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012) o desmatamento é uma 

consequência direta da ausência de políticas baseadas na sustentabilidade. No Brasil ainda são 

necessárias políticas para regularizar a situação fundiária, disseminar um novo modelo de 

exploração da agropecuária e da indústria madeireira e de mineração, melhorar a estrutura e 

tecnologia dos órgãos de fiscalização, de licenciamento e de manejo da floresta. 

Apesar da falta de eficiência na aplicação de legislações que protegessem o meio 

ambiente, o Brasil criou nos anos de 1960 o Código Florestal Brasileiro e nos anos de 1980 a 

Constituição Federal. Além disso, alguns órgãos foram criados com o objetivo de fiscalizar e 

regularizar as atividades em áreas ambientais como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

A Amazônia brasileira passou a ser explorada de forma mais acentuada e prejudicial na 

década de 1970, no qual se intensificou as migrações populacionais. Segundo Alencar et al (2004) 

no final da década de 1990 e início dos anos 2000, a Amazônia passou por uma segunda fase de 

ocupação, na qual os incentivos fiscais tiveram um papel reduzido, mas a rentabilidade de 

atividades extrativistas e agropecuárias impulsionaram a expansão e a transformação da fronteira 

do Brasil. 

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) o desmatamento na 

Floresta Amazônica teve no período entre 2004 e 2012, um processo de diminuição nos seus 

índices, passando de 27.772 km² no ano de 2004 para 4.571 km² em 2012. Assunção et al (2012) 

afirmam que existem duas explicações para a redução do desmatamento, uma delas é o produto 

agropecuário obter uma queda nos preços e assim não buscarem novas terras para produzir; e 

novas políticas de combate ao desmatamento. 

Ainda segundo o INPE, no ano de 2013 a taxa de desmatamento voltou a aumentar para 

5.891 km². Já no ano de 2014 houve uma redução para 4.848 km² desmatados. Nos anos 

seguintes, 2015 e 2016, o aumento do desmatamento se manteve, havendo uma diminuição no 

ano de 2017. Entre os anos de 2018 e 2019 as taxas de desmatamento passaram de 7.536 km² 

para 9.762 km², mostrando assim que o índice de desmatamento brasileiro tem aumentado 

constantemente. 

Os números mostram que a tendência é que o desmatamento também aumente no ano 

de 2020, já que os alertas de desmatamento na Amazônia cresceram 63,75% no mês de abril 

quando comparado ao mesmo mês do ano de 2019, de acordo com o INPE. Este aumento ocorre 

em meio a pandemia do Covid-19, período que exige isolamento social, dificultando assim as 

fiscalizações referentes as atividades ilegais praticadas na região amazônica. 

Com base no exposto, o objetivo desta pesquisa é verificar o aumento dos índices de 

desmatamento brasileiro durante a pandemia do covid-19 através dos dados disponíveis no INPE, 
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a fim de identificar possíveis justificativas do impacto negativo da pandemia sobre o 

desmatamento. 

 
POLITICA AMBIENTAL E O DESMATAMENTO BRASILEIRO 

 

O capitalismo trouxe o domínio social sobre a natureza, pois esta é considerada um 

obstáculo a ser vencido na busca pelo progresso da civilização. O sistema capitalista recriou a 

natureza humana e suas necessidades, pois o ser humano utilizava antes a natureza para a sua 

subsistência, e após a adoção desenfreada do pensamento capitalista, explora de forma mais 

intensa os recursos da natureza para vendê-los e com isso obter lucro que é o principal objetivo 

deste sistema, sem se importar com o uso dos recursos naturais e a sua degradação. 

Para Smith (1776) as forças da economia levam a um resultado harmonioso em termos 

econômicos e sociais. Porém com o passar dos anos não é o que tem acontecido, não existe de 

fato esta harmonia, já que o sistema capitalista privilegia a força econômica, no qual o mais crucial 

é o lucro, não importando o que precisa ser feito para alcança-lo. Desta forma ocorre o 

crescimento de um aspecto, no caso econômico, em detrimento de outros como sociais, 

ambientais e culturais. Sendo importante ressaltar que o aspecto ambiental não era muito falado 

na época em questão, já que os recursos naturais não eram utilizados de forma tão intensa e 

predatória como nos dias de hoje. O problema é que o comportamento do ser humano nos últimos 

tempos tem degradado constantemente os recursos naturais e isso trouxe consequências 

maléficas para toda a sociedade como o aquecimento global e a escassez de recursos essenciais 

como a água. 

O debate sobre política ambiental é muito incipiente no Brasil, diferente do que ocorre em 

outros países, já mais avançados quando se trata deste assunto. No Brasil, as políticas eram mais 

voltadas ao objetivo de crescer economicamente, aumentar a riqueza do país, sem qualquer 

preocupação com os recursos naturais e a sua sustentabilidade. Políticas econômicas eram o 

objetivo central dos governantes, porém, a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, no ano de 1972, a maioria dos países passou a se preocupar com a proteção 

ambiental, inclusive o Brasil. Não havia, entretanto, uma ação coordenada pelo governo ou por 

uma entidade responsável pela gestão ambiental, dificultando assim a promoção de ideias sobre o 

conservadorismo ambiental. 

Após o ano de 1972 as ideias ambientais passaram a ser mais comentadas, consolidando 

assim o tema a nível mundial, pois parte da população já se preocupava com o futuro da 

humanidade, em razão da exploração desmedida dos recursos naturais. De acordo com Lustosa e 

Young (2002) a política ambiental brasileira elaborada a partir da Conferência de Estocolmo 

fundamentou-se basicamente no controle da poluição e na criação de unidades de conservação 

da natureza. Não era o ideal, já que o uso dos recursos naturais abrange diversas situações, mas 

já era o início de uma preocupação em proteger os ambientes naturais. 
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A política ambiental brasileira iniciou-se no primeiro governo de Getúlio Vargas com o 

objetivo de ordenar o uso dos recursos naturais. No ano de 1934 foi criado o Código Florestal, das 

Águas, Minas, Caça e Pesca e a primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza, além da 

criação, em 1937, do Parque Nacional de Itatiaia e da legislação de proteção ao patrimônio 

histórico e artístico nacional. Segundo Salheb et al. (2009) o primeiro momento da política 

ambiental brasileira foi marcado por duas preocupações básicas: a racionalização do uso e 

exploração dos recursos naturais e a definição de áreas de preservação permanente, 

estabelecendo, assim, alguns limites à propriedade privada. 

Em 1958, criou-se o primeiro órgão ambientalista brasileiro, a Fundação Brasileira para a 

Conservação da Natureza. Na década de 70 foi criado a Secretaria Especial do Meio Ambiente, 

trazendo à discussão sobre poluição e desmatamento, no mesmo período em que o governo 

incentivava a colonização da Amazônia e a construção civil nas principais cidades brasileiras. No 

ano de 1981 ocorreu a formulação da Política Nacional de Meio Ambiente, introduzindo no país 

áreas de proteção ambiental e estações ecológicas. Já o Programa "Nossa Natureza", no ano de 

1988, cria o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Houve 

também nesse período a criação de um ministério específico para tratar do tema, reconhecendo 

assim a preocupação do poder público em conservar os recursos naturais. E no ano de 1992 o 

Brasil foi escolhido como sede da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, contribuindo assim para um maior debate acerca de políticas ambientais 

(ALMEIDA, 2002). 

O encontro “Eco-92” marcou a discussão a respeito do desenvolvimento sustentável, 

realizada no Brasil, com a participação de representantes de quase todos os países para debater 

a necessidade de internalização dos problemas ambientais nos processos decisórios, tanto no 

âmbito político quanto no econômico (SIRVINSKAS, 2009). Até então se discutia acerca do 

desenvolvimento econômico dos países, no qual consistia em aumentar a riqueza de um país 

aliado a melhores condições de vida da população, como acesso a saúde, educação, moradia, 

saneamento, cultura, entre outros. O que não se colocava em questão era o uso dos recursos 

naturais que são essenciais para o crescimento econômico de um país, mas como continuar 

crescendo e não degradar o meio ambiente? Seria possível? A nova definição de desenvolvimento 

traz a ideia de desenvolvimento sustentável, no qual consiste em não somente crescer 

economicamente e o bem estar da população, e sim o uso consciente dos recursos naturais e o 

estímulo para se pensar em novas formas de produzir, no qual degradasse pouco ou nada os 

recursos naturais. 

Para Veiga (2000) a noção que mais se aproxima das discussões sobre o 

desenvolvimento sustentável são as ideias de Amartya Sen, em 1996 e 1997, com a noção de 

desenvolvimento como liberdade, no qual a liberdade em nenhum momento poderia se restringir e 

ser entendida como renda per capta, devendo abranger questões culturais, sociais, ambientais, 

entre outras. 
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Ainda na Eco-92 foi elaborada a Agenda 21. De acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente (2013) a Agenda 21 foi um instrumento de planejamento para a construção de 

sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica, ligados ao combate à desertificação e à 

resistência aos efeitos das secas nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas do planeta. 

É importante que se modifique a relação atual entre o ser humano e a natureza, que é 

exploratória, pois se cria barreiras para o futuro ao utilizar de forma desmedida os recursos 

naturais, produzindo a escassez, poluindo o ambiente, desmatando, extinguindo espécies, 

aquecendo o planeta, entre outros. Segundo Freitas (2007) em aproximadamente trezentos anos 

o homem já destruiu 50% da área verde natural mundial. Sendo o Brasil responsável por uma 

parcela significativa da devastação, pois já destruiu 40% do total de suas florestas. 

Diante desta situação, a população precisa mudar as suas ações para que a natureza seja 

preservada e com isso os recursos dos quais necessitamos para sobreviver. Conforme Fonseca 

(2007) as principais atividades responsáveis pelo desmatamento das florestas brasileiras são as 

atividades agropecuárias e extrativistas, além da má gestão dos resíduos urbanos. 

O desmatamento brasileiro é resultado de atividades produtivas licitas e ilícitas. É urgente 

políticas públicas voltadas para o meio ambiente, principalmente, nas localidades em que as 

atividades são muito intensas e frequentes. Além de se fazer cumprir as legislações vigentes e 

diminuir a expansão das atividades que agridem o meio ambiente. 

Para Fearnside (2005) as principais estratégias para desacelerar o desmatamento são a 

repressão, através de licenças, fiscalizações e multas; reforma política sobre impostos, créditos e 

subsídios, de forma a se reduzir os subsídios de impostos para as fazendas de criação de gado e 

outras culturas agrícolas em áreas de desmatamento. 

A notável diminuição dos índices de desmatamento no Brasil fornece importantes lições 

sobre a importância da criação de políticas públicas, do fortalecimento dos sistemas de 

monitoramento e da intervenção na cadeia produtiva com o intuito de dificultar o trabalho daqueles 

que insistem em praticar ilícitos (NEPSTAD, 2014). 

Educar a população ambientalmente é uma das soluções mais viáveis e de longo alcance, 

no entanto é necessário investir na propagação deste conhecimento não somente para os 

produtores que trabalham usufruindo dos recursos naturais, mas para toda a sociedade. Sendo 

importante mostrá-los que há como continuarem trabalhando, se sustentando e protegendo os 

ambientes naturais. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa utilizada foi a bibliográfica, segundo Fonseca (2002) qualquer trabalho 

científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já 

se estudou sobre o assunto. Os dados empregados são de origem secundária obtidos no site do 
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Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Sistema de Estimativas de Emissão de 

Gases de Efeito Estufa (SEEG) do Observatório do Clima. 

A relação Brasil e desmatamento não é recente, estudos apontam que na época da 

colonização portuguesa já ocorria a ação para a exploração dos recursos naturais abundantes em 

solo brasileiro. Na década de 1970 ocorreram altas taxas de desmatamento e no ano de 1995 

alcançou um alto pico até então não visto na história brasileira. Segundo Folmer e Kooten (2006) 

as causas dos desmatamentos são as combinações de vários fatores, tais como: expansão 

agrícola, comércio de madeiras, crescimento populacional e construção de estradas. 

A taxa consolidada do desmatamento para os anos de 2018 e 2019 dos nove estados pertencentes a 

Amazônia Legal Brasileira (ALB) são mostrados na tabela 1. A referida taxa é calculada pelo Projeto de 

Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES). Os dados mostram que a taxa de 

desmatamento da Amazônia Legal aumentou em torno de 35%, principalmente devido ao aumento substancial das 

taxas de desmatamento do Acre (53,60%), Pará (52,04%) e Roraima (202,56%). Estes resultados alcançados pelo 

território da Amazônia Legal têm ocorrido devido a diminuição da fiscalização destas áreas e da flexibilização da 

legislação ambiental amparadas pelo Governo Federal. 

 
Tabela 1: Taxas de Desmatamento para os anos de 2018 e 2019 

 

Estado 2018 (km²) 2019 (km²) Variação (%) 

Acre 444 682 53,60 

Amazonas 1.045 1.434 37,22 

Amapá 24 32 33,33 

Maranhão 253 237 -6,32 

Mato Grosso 1.490 1.702 14,23 

Pará 2.744 4.172 52,04 

Rondônia 1.316 1.257 -4,48 

Roraima 195 590 202,56 

Tocantins 25 23 -8,00 

Amazônia Legal 7.536 10.129 34,41 

 
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2020) 

 

 

Na análise das taxas anuais de desmatamento da Amazônia Legal nos últimos 20 anos, 

verifica-se mudanças significativas do desmatamento brasileiro, como mostra a figura 1. Os piores 

resultados brasileiros ocorreram nos anos de 1995 (29.059 km²) e 2004 (27.772 km²). Após o ano 

de 2004 as taxas de desmatamento brasileiro iniciaram uma forte redução, alcançando a menor 

taxa no ano de 2012 (4.571 km²). 

Conforme Arraes et al (2012) no ano de 1995 a taxa de desmatamento atingiu seu maior 

nível e como consequência ocorre também a degradação que contribui para a perda de 

biodiversidade, redução da ciclagem de água e para o aquecimento global, principalmente através 

das queimadas, ao emitir gases que contribuem para acelerar o processo do efeito estufa. 
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Para combater o desmatamento e outros crimes ambientais, foi lançado no ano de 2004 o 

Plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Este plano deu 

prioridade a viabilização de um novo modelo de desenvolvimento na região amazônica, baseado 

na inclusão social com respeito à diversidade cultural, além de viabilizar as diversas atividades 

econômicas através do uso sustentável dos recursos naturais (BRASIL, 2004). 

 
Figura 1: Taxas consolidadas anuais de desmatamento da Amazônia Legal Brasileira em km2 

 

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2020) 

 
 

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2020) o aumento de 

casos de Covid-19 no Brasil coincide com o aumento de registros de destruição da floresta 

amazônica. No primeiro quadrimestre de 2020 o aumento do desmatamento foi de 55% em 

relação ao mesmo período de 2019. No entanto, esperava-se que com a redução da atividade 

econômica, haveria uma redução do desmatamento. 

O Brasil está contrariando a tendência mundial de baixa nas emissões em 2020, devido ao aumento do 

desmatamento durante a pandemia do Covid-19. As emissões de gases de efeito estufa devem subir entre 10% e 20% no 

Brasil em 2020 em comparação com o ano de 2018. A expectativa é de que a recessão causada pela pandemia diminua em 6% as 

emissões dos gases de efeito estufa. Em 2018, o Brasil emitiu 1,9 bilhão de toneladas brutas de CO2. A expectativa é de 

que as emissões em 2020 fiquem entre 2,1 bilhões e 2,3 bilhões de toneladas brutas, a depender do avanço do 

desmatamento na Amazônia (OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2020). 

Ainda de acordo com o Observatório do Clima (2020) o Brasil dificilmente cumprirá as 

metas da Política Nacional de Mudança do Clima para o ano de 2020. A meta seria reduzir em 

80% a taxa de desmatamento na Amazônia, porém com os dados dos primeiros meses de 2020, 

identifica-se elevadas taxas de desmatamento e poucas ações dos órgãos reguladores, 

mostrando assim o baixo comprometimento do país com as questões ambientais. 

As atividades ilegais de desmatamento continuam até com mais intensidade durante o 

isolamento social necessário no combate a pandemia. Segundo o sistema de alerta de 

desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2020), em janeiro de 2020 
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houve um aumento de 52% na área sob alertas de desmatamento em relação ao mesmo mês do 

ano de 2019, e no mês de fevereiro foi 25% superior ao mesmo mês de 2019. 

Para o Observatório do Clima (2020) o forte aumento do desmatamento na Amazônia no ano de 2020 

tende a compensar a queda esperada das emissões no setor de energia e na atividade industrial. Outro fator de 

aumento nas emissões do Brasil é a redução no consumo de carne, já que no mês de abril, os abates de bovinos 

caíram 20%, e a pecuária responde sozinha por 20% das emissões do Brasil, pois a redução nos abates significa 

mais bois no pasto e, portanto, mais emissões. 

É necessário e urgente que o poder público assuma o papel principal no combate as 

ações de desmatamento, já que a preservação dos ambientes naturais é essencial para a 

sobrevivência do ser humano. No ano de 2020 o Governo Federal criou o Conselho Amazônico e 

a Força Ambiental Nacional, ambos com o objetivo de proteger a diversidade brasileira. No 

entanto, quando se analisa as taxas de desmatamento, não há uma constatação de que ações 

efetivas estejam sendo colocadas em prática nos últimos meses de 2020. 

A aceleração do desmatamento e das emissões decorre diretamente das ações do 

governo atual brasileiro de desmontar os planos de controle, por um lado, e estimular o crime 

ambiental, por outro (OBSERVATORIO DO CLIMA, 2020). Alguns analistas afirmam que criar 

novos órgãos e enviar o exército para proteger a Amazônia não é suficiente, já que os órgãos que 

atuam nesta área há diversos anos, não possuem o apoio necessário do poder público, 

dificultando assim a fiscalização e a educação ambiental da população. 

Independentemente do governo, é crucial o incentivo a educação ambiental, desde o 

ensino primário até a pós graduação, fazendo com que a população entenda a importância da 

diversidade e da riqueza que a Amazônia brasileira possui. Estimulando assim o sentimento de 

pertencimento e proteção da comunidade local com os ambientes naturais. 
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CAPÍTULO 78 

O SANEAMENTO BÁSICO E AS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DISPONÍVEIS PARA 

TRATAMENTO DO COVID 19 

BASIC SANITATION AND BED OCCUPANCY FEES AVAILABLE FOR COVID 19 TREATMENT 

 

 

Jânio Nunes Sampaio1 

André Almeida Silva2 

 

RESUMO: Em ritmo acelerado, a crise sanitária se instalou em muitos estados brasileiros devido 
ao crescente número de pacientes com COVID-19. Dentre outros fatores, a restrita quantidade de 
leitos em hospitais torna-se um grande problema enfrentado no tratamento da doença. Com isso, 
notou-se também dificuldades no combate à contaminação pelo vírus devido à falta de 
saneamento básico em diversas regiões. Diante disso, utilizando da pesquisa bibliográfica e do 
levantamento quantitativo de dados, o presente artigo teve como objetivo realizar uma análise da 
quantidade de leitos disponíveis no SUS e da respectiva quantidade de internações por pacientes 
com doenças relacionadas à falta de saneamento. A escassez de água tratada e a deficiente 
coleta e tratamento do esgoto contribuem diretamente para o adoecimento e internação de 
pacientes, reduzindo ainda mais os leitos para pessoas acometidas pelo vírus 
Palavras-Chaves: Saneamento; COVID-19; Internação. 

 
ABSTRACT: At a fast pace, the health crisis has taken hold in many Brazilian states due to the 
growing number of patients with COVID-19. Among other factors, the limited number of beds in 
hospitals becomes a major problem faced in the treatment of the disease. As a result, it was also 
noted difficulties in combating contamination by the virus due to the lack of basic sanitation in 
several regions. Therefore, using bibliographic research and quantitative data collection, this article 
aimed to analyze the number of beds available in SUS and the respective number of 
hospitalizations for patients with diseases related to lack of sanitation. The scarcity of treated water 
and deficient sewage collection and treatment directly contribute to the illness and hospitalization 
of patients, further reducing the number of beds for people affected by the virus. 
Keyword: Sanittation; COVID-19; Hospitalization. 

 
INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Lei nº. 11.445/2007, o saneamento básico é um conjunto de serviços, 

infraestrutura e instalações operacionais que englobam o abastecimento de água potável, o 

esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e a drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007). 

O relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2018) 

apresenta que, aproximadamente 16,4% da população brasileira não possui acesso a água 

potável, 46,9% não possui coleta de esgoto e 2,2% não possui coleta de resíduos sólidos. Além 

disso, foram registradas aproximadamente 234 mil internações causadas por doenças de 

veiculação hídrica, o que causa uma preocupação no que tange a saúde pública. 

Estas precariedades no saneamento contribuem veemente para a disseminação de 

doenças, tais como: leptospirose, desinteria bacteriana, esquistossomose, febre tifoide, cólera, 

parasitoides, dentre outras. Com o início da pandemia do COVID-19 no Brasil, em fevereiro de 
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2020, foi possível identificar a importância do saneamento no combate a disseminação do vírus, 

uma vez que boas práticas de higiene, como lavar as mãos, estavam diretamente ligadas as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar a contaminação por 

contato. 

A falta de cuidados com o esgotamento sanitário também deixa a população mais 

vulnerável ao contágio do vírus. De acordo com pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia (INCT), em seu quinto boletim de monitoramento de COVID-19, os esgotos das 

cidades de Belo Horizonte e Contagem indicaram detecção de coronavírus em 100% das 

amostras coletadas na bacia do Onça, estimando que mais de 20 mil pessoas podem ter sido 

contaminadas por este sistema de esgoto. 

Além disso, com o crescente número de infectados no país, o sistema de saúde entrou 

em crise, com restritos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que além de atender os 

doentes de COVID-19, atendem pacientes de outras doenças causadas pela falta de saneamento. 

Dessa forma, pode-se dizer que se tem ainda uma crise com relação à falta de saneamento em 

condições suficientes para todos (POLIGNANO, 2020). 

Assim, o presente artigo realizou um comparativo entre a quantidade de leitos disponíveis 

no SUS e a respectiva quantidade de internações por pacientes com doenças relacionadas à falta 

de saneamento, demonstrando a taxa de ocupação que estaria ligado diretamente com o déficit de 

vagas de internações para pacientes de COVID-19 em alguns Estados Federativos. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho foi elaborado através da metodologia exploratória e quantitativa, 

adotando os procedimentos de pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados para um melhor 

entendimento dos problemas relacionados. 

De acordo com Malhotra (2006), a pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é 

necessário definir o problema com maior precisão, onde o objetivo é prover critérios e 

compreensão. Pesquisa Quantitativa está ligada à investigação empírico-descritiva, quando se 

procura descobrir e classificar a relação entre as variáveis, as relações de causa e efeito entre os  

diferentes fenômenos (KNECHTEL, 2014). 

A princípio foi realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito da problemática do 

saneamento básico no cenário brasileiro e seus reflexos nos sistemas de saúde, onde foram 

consultados sites, revistas, artigos, boletins informativos, leis específicas e base de dados do 

DataSUS, que nortearam a construção deste artigo. A principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de fornecer ao investigador um instrumental analítico (VERGARA, 

2000). 

Após isso, foi realizado a coleta de dados no Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde do Brasil – DataSUS, referente ao número de internações possivelmente 

causadas pelas principais doenças ligadas a sistemas de saneamento ineficientes para o último 
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ano divulgado. Para obtenção destes dados, foram consideradas as doenças relacionadas no 

Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Principais doenças causadas pela falta de saneamento 

GRUPO DE 

DOENÇAS 
FORMAS DE TRANSMISSÃO 

PRINCIPAIS DOENÇAS 

RELACIONADAS 

 
Feco-orais (não 

bacterianas) 

 
 

Feco-orais 

(bacterianas) 

 
Helmintos 

 
Contato de pessoas para pessoa, quando 

não se tem higiene pessoal adequada 

 
Contato de pessoas para pessoa, ingestão 

e contato com alimentos contaminados e 

contato com fontes de águas 

contaminadas pelas fezes 

Poliomielite, Hepatite tipo A, 

Giardíase, Desinteria amebiana, 

Desinteria por vírus 

 
Febre tifoide, Febre paratifoide, 

Diarreias e desinterias bacterianas 

associados com a 

água 

Vetores que se 

relacionam com a 

água e lixo 

Contato da pele com água contaminada Esquistossomose 

 

 
Propagadas por insetos Dengue, Chikungunya, Zica Vírus 

Fonte: Adaptado de Barros (1995) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A partir dos dados do DataSUS, foi identificado a taxa de leitos ofertados nas unidades 

federativas para cada 100 mil habitantes. Algumas taxas apresentavam valores inferiores, quando 

comparados ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, 

que é entre 10 a 30 leitos em UTI, como pode ser observado no gráfico presente na Figura 1. 

Figura 1 –Leitos em UTI por Unidade de Federação a cada 100 mil habitantes - 2019 

 

Fonte: IBGE (2019) e DataSUS (2019) 
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Nota-se também, que as diferenças de ofertas de leitos podem a chegar a taxa de 86,7% 

entre as unidades federativas, como é o caso entre o Distrito Federal e o estado de Roraima. 

Observa-se ainda que muitas regiões já se encontravam com leitos abaixo do mínimo em um ano 

típico sem a influência do COVID-19, ou seja, além das diferenças econômicas, sociais e 

populacionais, o Brasil possui desigualdades no sistema de saúde. 

Dessa forma, foi possível analisar os dados referentes ao número de internações 

causadas por doenças ligadas à falta de saneamento básico no Brasil para o ano de 2019, 

apresentando os seguintes dados, conforme é visto no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Internações segundo Região/Unidade da Federação – 2019 

 

REGIÃO UNIDADE FEDERATIVA INTERNAÇÕES 

 Rondônia 3.481 

 
Acre 854 

 
Amazonas 3.638 

NORTE Roraima 915 

 
Pará 18.447 

 
Amapá 746 

 
Tocantins 1.875 

 
Total 29.956 

 Maranhão 17.613 

 
Piauí 5.095 

 
Ceará 8.093 

 
Rio Grande do Norte 2.434 

NORDESTE Paraíba 4.298 

 
Pernambuco 7.967 

 
Alagoas 3.787 

 
Sergipe 2.239 

 
Bahia 14.995 

 
Total 66.521 

 Minas Gerais 22.131 

 
Espírito Santo 5.099 

SUDESTE Rio de Janeiro 4.140 

 
São Paulo 24.587 

 
Total 55.957 

SUL Paraná 8.568 
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 Santa Catarina 4.540 

Rio Grande do Sul 4.411 

Total 17.519 

Mato Grosso do Sul 5156 

Mato Grosso 2.817 

CENTRO-OESTE Goiás 10.217 

 
Distrito Federal 3.796 

 
Total 21.986 

Fonte: Próprio autor (2020), baseado no DataSUS (2020) 

 

Com estes dados foi possível fazer uma correlação dos valores dos leitos de UTI 

disponíveis e os valores de internações de pessoas que apresentaram doenças ligadas às 

condições precárias de saneamento. Neste sentido, o gráfico apresentado na Figura 2, demonstra 

a taxa de ocupação de leitos que foram ocupados. 

 
 

Figura 2 – Taxa de internações por doenças causadas por falta de saneamento básico 
 

Fonte: Próprio autor (2020), baseado em dados do DataSUS (2020) 

 

 
Observando os dados, nota-se que os estados da região norte são os que mais possuíram 

internações. De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento 

(SNIS, 2018), 43% da população da região Norte não possui acesso a água tratada e 89% não 

dispõe de coleta e tratamento de esgoto, causando um total de 40.915 internações totais por 

doenças de veiculação hídrica anuais, o que contribui de forma direta para as significativas taxas 
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de ocupações de leitos demonstradas e consequentemente diminuição dos leitos para tratamento 

de COVID-19. 

Diferentemente da região Norte, a região Sudeste apresenta apenas 9% da população 

sem acesso a água potável e 20,8% não dispõe de coleta de esgoto, sendo a região do Brasil com 

o melhor saneamento básico. Dessa maneira, os índices de internação por falta de saneamento 

em relação ao número de habitantes são baixos. 

Assim, um tratamento eficiente da água, aliado com uma coleta e tratamento de esgoto 

são fundamentais em tempos de pandemia, reduzindo as internações que dia a dia registram 

recordes de ocupação de leitos e ajudando no controle da disseminação do coronavírus no atual 

cenário de crise sanitária. 

 
CONCLUSÃO 

 

Com estudos apontando para a contaminação de esgotos pelo coronavírus, fica evidente 

a importância de estudar sobre o tema e pensar melhor nos investimentos em saneamento básico, 

a fim de minimizar os riscos nos quais muitos brasileiros estão expostos devido à falta de 

infraestrutura mínima de saúde e de saneamento adequadas. 

Os sistemas de saneamento básico proporcionam benefícios de forma direta e indireta, 

sendo determinante para a saúde da população, sobretudo para as comunidades que possuem 

fragilidades no sistema de saúde pública. Quando se tem um sistema de saneamento adequado, 

haverá menos internações, menor demanda por leitos e consequentemente menor impacto na 

economia. 

No cenário do coronavírus, a falta de saneamento pode ser vista como fator agravante à 

pandemia, ocupando cada vez mais os leitos nos hospitais. Logo, o tratamento de água e esgoto 

além de reduzir possíveis internações pela falta de saneamento em si, também contribui para 

conter a ocorrência da COVID-19, uma vez que o esgoto pode ser encarado como uma forma de 

disseminação da doença. 

Portanto, faz-se necessária a implementação de medidas e políticas que melhorem o 

saneamento em todo o país, como o Projeto de Lei (PL) 4.162/2019, que dispõe sobre o novo 

marco legal do saneamento básico. Destaca-se que há regiões, como Norte e Nordeste, que 

apresentaram as maiores taxas de internação, piores índices de saneamento e maiores 

dificuldades no combate ao coronavírus necessitam de um olhar diferenciado e urgente. 
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CAPÍTULO 79 

A SUBLIMAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS: UM RECORTE 

FREUDIANO 

SUBLIMATION AND ITS IMPORTANCE IN TIMES OF CORONAVIRUS: A FREUDIAN APPROACH 

 

Marcos Vítor Costa Castelhano1 

Hugo Horácio de Lucena2 

Délis Sousa Benevides3 

Gerlane Costa dos Santos4 

 
RESUMO: Em tempos de pandemia, com a necessidade de isolamento e distanciamento social, 
adicionado ao medo de infecção pelo novo vírus (COVID-19), a saúde mental das pessoas é 
afetada de forma abrupta. Dessa forma, é conveniente desenvolver atividades particulares para 
coibir quadros patológicos. Tendo em vista toda essa problemática, os conhecimentos elaborados 
pela Psicanálise Clássica permitem o alargamento na visualização das formas de combate das 
contingências propiciadas pelo momento atual. O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica que 
visa refletir sobre como os postulados psicanalíticos podem influir de forma significativa no 
enfrentamento das vicissitudes ocasionaras pela COVID-19 e do crédito proposto ao mecanismo 
sublimatório na atuação contra os efeitos psicológicos acometidos por este novo contexto. O 
estudo visou elencar a fidedignidade dos mecanismos sublimatórios no combate subjetivo e 
coletivo do coronavírus, pois a saúde psíquica também deve ser almejada nesse contexto. 
Palavras-chave: coronavírus, saúde mental, Psicanálise Clássica, mecanismos sublimatórios. 

 
ABSTRACT: In times of pandemic, with the need for isolation and social distance, added to the 
fear of infection by the new virus (COVID-19), people's mental health is affected abruptly. Thus, it 
is convenient to develop private activities to prevent pathological conditions. In view of all this 
problem, the knowledge elaborated by Classical Psychoanalysis allows for an enlargement in the 
visualization of the ways of combating the contingencies provided by the current moment. The 
study is a bibliographic review that aims to reflect on how the psychoanalytic postulates can 
significantly influence the coping with the vicissitudes caused by COVID-19 and the credit 
proposed to the sublimation mechanism in action against the psychological effects affected by this 
new context. The study aimed to list the reliability of sublimatory mechanisms in the subjective and 
collective combat of the coronavirus, as psychic health must also be sought in this context. 
Keywords: coronavirus, mental health, Classical Psychoanalysis, sublimation mechanisms. 

 
INTRODUÇÃO 

O coronavírus em seu aspecto pandêmico traz consigo grandes desafios para a saúde 

pública mundial, uma vez que seus resultados e manifestações no âmbito coletivo ainda são 

desconhecidos pela ciência (BELASCO e FONSECA, 2020). Com isso, as medidas preventivas 

devem ser seguidas por todos, evitando uma difusão descontrolada desta doença e possibilitando 

intervenções eficazes dos órgãos responsáveis. 

Entre as medidas preventivas propostas pela a OMS (Organização Mundial de Saúde), 

encontra-se o isolamento social, que é considerado uma das alternativas mais seguras para evitar 

o contágio deste vírus (MATTEI, 2020). Entretanto, mesmo que estas medidas sejam essenciais 
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4 Psicóloga Atuante. Graduada em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Especialista em Saúde 
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para o combate deste momento caótico, sua aplicação pode acarretar desgastes psicológicos, 

demonstrando a importância do desenvolvimento de atividades particulares para coibir quadros 

patológicos. 

Um dos autores que expõe a necessidade da elaboração de atividades para a satisfação 

substitutiva dos desejos, seria Freud (1996b) que demarca amplitude desta estratégia psíquica, 

pois, ao mesmo tempo que possibilita a adaptação no contexto civilizatório, também abrange a 

potência do enfrentamento de conflitos internos específicos. Nesse sentido, os conhecimentos 

elaborados pela Psicanálise Clássica permitem o alargamento na visualização das formas de 

combate das contingências propiciadas pelo momento atual. 

Para este estudo, foi-se explanado as obras freudianas que coadunassem com a a 

temática proposta, entre elas se encontram: Psicologia das Massas e Análise do Eu, Além do 

Princípio do Prazer (1996a), Mal-estar na Civilização (1996b), entre outras. Além disso, buscou-se 

artigos e obras que pudessem se relacionar com o assunto proposto, encontrados nas plataformas 

digitais do Google Acadêmico, Scielo e PePSIC. 

Portanto, este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica na qual visa refletir sobre 

como os postulados psicanalíticos podem influir de forma significativa no enfrentamento das 

vicissitudes ocasionaras pelo COVID-19 e do crédito proposto ao mecanismo sublimatório na 

atuação contra os efeitos psicológicos acometidos por este novo contexto. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
3. Conceitos básicos da Psicanálise 

 

A Psicanálise fundada por Sigmund Freud é caraterizada como a ciência que 

estuda o ser humano à luz dos processos inconscientes, trazendo consigo um olhar estruturalista 

sob as dimensões que compõe o mesmo (MEDNICOFF, 2015). Dessa forma, a cosmovisão 

elaborada pelo autor é expressa dentro de um espiral dinâmico que se apresenta em constantes 

transformações com o passar das épocas (HERMANN, 1983). 

Dentro desta perspectiva, o inconsciente é considerado o lugar hipotético, em que são 

localizados todos elementos reprimidos e certos fatores que nunca adentraram o sistema 

consciente (KUSNETZOFF, 1982; REIS, MAGALHÃES e GONÇALVES, 1994; DAVIDOFF, 2001; 

AMORIM, 2016;). Sendo este campo guiado por suas próprias leis, logo ele não segue padrões 

lógicos prescritos pelo pensamento, além de ser atemporal (FEIST e FEIST, 2008). 

Destarte, as atividades do psiquismo são indissociáveis ao espectro inconsciente, que 

pendem ao direcionamento comportamental dos indivíduos em meio do determinismo topográfico 

(FADIMAN e FRAGER, 1986). Entretanto, essa instância não se move por si só, ou seja, é 

necessária uma energia que sirva de força motriz, denominada de pulsão (ROZA, 1996). 

A pulsão é considerada o representante psíquico que é formado por processos internos, 

encontrando-se na fronteira daquilo que seria mental e somático (ROZA, 1996). Segundo Freud 

(1996a), esses impulsos podem ser divididos em duas categorias de naturezas opostas, a pulsão 
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de vida e a pulsão de morte. A primeira é pautada no gregarismo, unificação e auto-preservação 

(SCHULTZ e SCHULTZ, 2002), enquanto a segunda se relaciona a compulsão à repetição, 

agressividade e a busca pelo estado inorgânico (GUTIÉRREZ-TERRAZAS, 2002; RUDGE, 2006). 

Para lidar com esses impulsos, o ego deve lapidar estratégias específicas, evitando 

maiores conflitos que são inerentes ao funcionamento psíquico, integrando os mecanismos de 

defesa (BRAGHOLLI, 2010). Estes processos objetivam a redução da tensão proveniente das 

atividades anteriores, ou seja, evitam que o ego seja acometido com as ansiedades e angústias 

resultantes da dialética prescrita (HALL, LINDSEY e CAMPBELL, 2000). Entre esses mecanismos 

de defesa se encontra a sublimação, que seria o desenvolvimento de atividades socialmente e 

culturalmente aceitas para satisfazer os impulsos inerentes a constituição do id (LAPLANCHE e 

PONTALIS, 1996; ZIMERMAN, 2004; BIRMAN, 2008). 

 
4. A sublimação e o enfrentamento pandêmico 

 

O pensador exprime a visão que o sujeito é um ser relacional, uma vez que o outro se 

apresenta constantemente em sua formação psíquica, seja em sua individualidade ou como parte 

de uma massa (FREUD, 1990). Segundo Freud (1996b) em frente das vivências e contextos 

desagradáveis vivenciados pelos os sujeitos, estes tendem a seguir meios para enfrentar o seu 

sofrimento, como pode ser visto a seguir: 

1- Deflexão da dor e decepção: a utilização de passa-tempos para lidar com o sofrimento 

oriundo dos conflitos; 

2- Ingestão de entorpecentes: este quadro se relaciona ao uso de álcool ou outras drogas, 

apresentando uma fuga mais diretiva; 

3- Satisfações substitutivas: enquadrando-se a arte e o trabalho. 

Diante do exposto, percebe-se que nem todas as estratégias buscadas pelo sujeito se 

caracterizariam, necessariamente, como tarefas saudáveis ou com ganho estimado. Logo, uma 

das melhores formas de se conseguir atingir a satisfação e lidar com as contingências da 

possiblidade, seria por meio da arte ou trabalho, voltados ao mecanismo sublimatório (FREUD, 

1996b). 

Entretanto, mesmo as ações trabalhistas e as elaborações artísticas sendo duas 

atividades aceitas nos âmbitos sociais, elas deveriam ser praticadas com cautela e mediania, pois 

segundo De Castro e Zanelli (2007) o excesso de atividades voltadas a esse universo poderia 

trazer consigo resultados negativos, como o esgotamento físico e emocional, podendo acarretar, a 

posteriori, quadros pautados na esquemática patológica, como na Síndrome de Burnout. 

Posto isso, a sublimação é uma atividade essencial para o enfrentamento das vivências 

desagradáveis, visto que engloba a satisfação dos desejos lidando com a ansiedade, além de 

gerar produtos que são socialmente aceitos (Fadiman e Frager, 1986). No qual, a criatividade 

tende a ser trabalhada e aprimorada nesse processo, integrando as múltiplas possibilidades de 

concitar os elementos inconscientes com o universo subjetivo (BIRDMAN, 2009). 
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Por fim, em tempos de coronavírus, as atividades relacionadas a sublimação são 

primordiais para a adaptação saudável a esse momento de conflito, em que, cada sujeito ante 

seus gostos pessoais e condições vivenciadas, devem elaborar um conjunto de práticas dentro 

deste âmbito. Segundo Freud (1996b), cada indivíduo em suas idiossincrasias expressa o seu 

inconsciente a sua maneira, mesmo englobado em um convívio cultural específico. 

 
CONCLUSÃO 

 

Este trabalho por meio da ótica psicanalítica de caráter freudiana visou elencar a 

fidedignidade dos mecanismos sublimatórios no combate subjetivo e coletivo do coronavírus, pois 

a saúde psíquica também deve ser almejada nesse contexto. Sendo assim, a discussão exposta 

prioriza uma reflexão coesa sobre a temática, sobretudo, instigando pesquisadores e cientistas a 

se debruçarem neste assunto sob novas perspectivas. 
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CAPÍTULO 80 

COVID-19 ENQUANTO SITUAÇÃO-LIMITE: 

REFLEXÕES ACERCA DA PRÁTICA PSICOLÓGICA 

COVID-19 AS A LIMIT-SITUATION: REFLECTIONS ABOUT PSYCHOLOGICAL PRACTICE 

 
 

Bruno Cézar de Farias Melo1 

Danielle de Fátima da Cunha Cavalcanti de Siqueira Leite2 

 
RESUMO: No presente artigo, buscou-se refletir sobre a situação da COVID-19, acontecimento 
que impõe repensar hábitos e comportamentos corriqueiros do dia a dia. Essa situação parece 
lançar a humanidade frente a diversas rupturas, desalojando-a da aparente segurança cotidiana. 
Nessa direção, a partir de um diálogo com pressupostos fenomenológicos hermenêuticos, visou- 
se tecer algumas compreensões acerca da situação vivida e apontar reflexões sobre a prática 
psicológica neste contexto. O interesse pelo presente ensaio advém de inquietações frente ao 
modo como a humanidade tem cuidado de si nesta situação existencial e, consequentemente, 
como isso tem repercutido no campo da prática psicológica. Espera-se, assim, contribuir para as 
discussões, revelando-se como um acréscimo a recente literatura produzida acerca desta 
pandemia. Apresenta, pois, reflexões para a ação de profissionais de saúde, especialmente no 
campo da prática psicológica, além de contribuir para pensar ações voltadas para um cuidado 
atento e zeloso com a existência nesta situação-limite. 
Palavras-chave: Covid-19. Pandemia. Psicologia. Cuidado. 

 
ABSTRACT 
In this article, it was sought to reflect on the COVID-19 situation, an event which imposes the 
rethinking of habits and common day-to-day behaviours. This state seems to launch humanity in 
the face of several ruptures, dislodging it from the apparent everyday security. In that direction, 
from the dialogue with hermeneutical phenomenological assumptions, it was aimed to weave some 
comprehensions about the experienced situation and point out reflections about the psychological 
practice in this context. The interest in the present essay comes from concerns about the way 
humanity has been taking care of itself in this existential condition and, consequently, how this has 
reverberated in the field of psychological practice. Thus, it is expected to contribute for discussions, 
revealing itself as an addition to the recent literature produced about this pandemic. It presents 
reflections for the action of health professionals, especially in the field of psychological practice, 
besides contributing to the thinking of actions aimed at an observant and zealous care with the 
existence in this limit-situation. 
Keywords: Covid-19. Pandemic. Psychology. Care. 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

Em 31 de dezembro de 2019, conhecemos um fenômeno iniciado em Wuhan, metrópole 

chinesa, que posteriormente seria disseminado em todo o planeta, repercutindo em prejuízos 

incalculáveis à saúde mental dos envolvidos, a COVID-19. O vírus SARS-CoV-2, responsável por 

esta doença, tem como quadro clínico, em seu estado mais grave, a perturbação no quadro 

respiratório, ocasionando em sintomatologias de tosse, febre, coriza, dificuldades em respirar, 

entre outras menos frequentes (BRASIL, 2020). 

O vírus, ainda com repercussões pouco conhecidas, tem sua transmissão por meio de 

contato direto com pessoas doentes ou indireto por gotículas de saliva presentes em superfícies 
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contaminadas (BRASIL, 2020). A principal forma de prevenção adotada pelos órgãos 

governamentais é a higienização e o isolamento / afastamento social, como medidas para o 

controle da disseminação da doença. 

Sem dúvidas, os danos e prejuízos provocados pela COVID-19 são dos maiores em todo 

o planeta nas últimas décadas, cujas implicações se fazem presentes desde suas sintomatologias 

físicas até psicológicas. As consequências desse fenômeno, declarado como pandemia pela 

Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, ainda não estão clarificadas e as 

repercussões existenciais nos evidenciam prejuízos incalculáveis à saúde mental dos envolvidos. 

Ao provocar profundas mudanças sociais e rupturas existenciais na cotidianidade, o vírus 

parece incitar, para alguns, novos modos de ser e se relacionar enquanto ser humano. Tal 

situação existencial instaurou não só a propagação/ pandemia do vírus, mas também uma 

pandemia de medo (ORNELL et al., 2020); um medo que reverbera em adoecimentos e profunda 

cisão do ser consigo mesmo, de modo a provocar o temor do que está por vir. Nessa direção, 

adoecimento não diz respeito apenas à presença de uma doença, mas do modo restritivo pelo 

qual e no qual muitos estão cuidando de ser. 

O medo ocasionado pela possibilidade de contaminação é recorrente, reverberando em 

aumento de adoecimentos psicológicos3 e, por conseguinte, situações limites – restritivas, que vão 

além e se tornam mais duradouras que os próprios “efeitos colaterais” do vírus em si. “A 

experiência da ameaça de si próprio e da possibilidade da finitude são processos presentes na 

resposta humana face à disrupção de uma doença grave vivida como situação-limite” (BOTELHO; 

REBELO, 2010, p. 58). Neste contexto, no qual a atenção à saúde física é priorizada em 

detrimento da saúde mental, pela busca de respostas medicamentosas frente ao vírus (ORNELL 

et al., 2020), cabe à Psicologia alguns desafios, na medida em que também se revela como uma 

ação de saúde essencial, de modo a evidenciar possibilidades outras de atuação neste momento 

de crise/rupturas. 

Pelo rompimento com o paradigma tradicional biomédico, é possível perceber inclinações 

no campo da Psicologia para o recolhimento da singularidade humana, de modo que os preceitos 

clássicos, anteriormente necessários para sua instituição enquanto ciência, não se fazem 

primordiais para a compreensão da existência e sofrimento humano em sua singularidade. Outros 

horizontes são desvelados, na direção de interrogar e compreender o ser humano e o modo como 

este cuida de ser em sua existência, enquanto ser no mundo com os outros, aproximando-se de 

sua condição de abertura e indeterminação. 

Existir enquanto humano não é algo da dimensão de uma realização ou determinação, 

mas do “poder-ser” sempre aberto (o ainda não), enquanto ainda se é. Nessa perspectiva 

podemos compreender que os “acontecimentos humanos”, enquanto trama de significância, 
 

3 Vale ressaltar que o presente estudo compreende o ser humano enquanto existência e nessa direção não comunga 
com a perspectiva clássica que o compreende enquanto duas substâncias – soma e psique – que se relacionam. 
Assim, quando o termo adoecimento psíquico (ou qualquer variável similar) for recorrido, isso dar-se-á na tentativa 
de superar a concepção que assume adoecimento enquanto presença física de uma doença. Visa, pois, 
compreendê-lo enquanto possibilidade existencial, modo humano de ser no mundo junto a si e aos outros, um modo 
restritivo e por isso compreendido como privação. Encontrar-se saudável ou adoecido são modos de ser no mundo 
cooriginários; enquanto um se dá, o outro se encontra sempre presente enquanto possibilidade (LEITE, 2016). 
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reverberam de forma plural e singular no modo como cada ser humano, envolto em tal situação, 

encaminha-se em sua existência, não estando tais caminhos previamente dados, por mais que se 

deseje. 

Ao remeter-se à prática psicológica junto a situações de desastre e emergência, 

evidenciam-se acontecimentos que reverberam não apenas na vida de um indivíduo e seu grupo 

familiar, mas na existência de uma comunidade. Lopes et al. (2010, p. 118) observa que “as 

pessoas afetadas pelos desastres, atingidos ou socorristas, sofrem os impactos do desastre 

sempre de forma singular”. Por mais que o acontecimento seja compartilhado por diversos 

indivíduos, o modo como se dá em cada um é sempre da ordem do singular, o que aponta para a 

insuficiência de um paradigma generalista acerca do existir humano. Assim, parece urgir a 

convocação para que possamos pensar caminhos para a prática psicológica mais afinados ao 

cuidado da existência humana, de forma a perceber o sofrimento e os entrelaçamentos que se 

mostram no modo como cada ser humano cuida de ser no mundo – trama de nexo – junto aos 

outros. 

Nessa perspectiva, a concepção de crise / ruptura, antes de ser apenas um “[...] sinal de 

algo terrível ou inteiramente desconhecido, significa o esforço para compreender algo que é novo. 

É um processo, nunca fácil, do imperativo de ter que decidir e julgar o que fazer” (AROCHA, 2020, 

p. 99, tradução nossa)4. Ou seja, ter que se deparar com o seu ainda não enquanto “poder-ser”, 

condição humana de possibilidade. Por isto, a atenção para o modo como está podendo cuidar de 

si e dos outros se faz fundamental em uma situação de crise, de modo que novos horizontes e 

projetos possam ser desvelados e um novo sentido se mostre. 

O cuidado, em tempos onde o olhar dirigido a si torna-se necessário, deve priorizar a 

singularidade da experiência, afinando-se enquanto possibilidade de se encaminhar enquanto 

humano. A Psicologia, a partir deste horizonte, pode caminhar por direções que buscam aproximar 

aquele que sofre de sua experiência, apropriando-se de si e daquilo que se mostra singularmente 

em sua existência. A partir desse caminhar, a ação do psicólogo não vai se constituir em dar 

caminhos ou mesmo respostas predeterminadas, mas manter-se na direção da pergunta, 

convocando aquele que narra seu sofrimento a assumir a tarefa originária de cuidar de ser 

(BARRETO, 2006). 

Diante do exposto até aqui, vale destacar que assumimos a direção que compreende o 

acontecimento do COVID-19 enquanto uma situação-limite, de crise, e, nessa perspectiva, 

provoca / evoca rupturas. Feita essa breve contextualização, faz-se necessário, agora, apontar o 

caminho assumido a partir daqui para e na elaboração do presente ensaio. No primeiro momento, 

iremos aprofundar a discussão sobre a concepção de crise e suas reverberações existenciais não 

apenas na vida de um indivíduo particular, mas na pluralidade desses indivíduos enquanto trama 

humana. No segundo momento, tentaremos ampliar a compreensão acerca da COVID-19 

enquanto situação-limite que nos põe face à nossa condição de ser mortal. Por fim, encaminhamo- 

 

4 “La crisis, más que signo de algo terrible o enteramente desconocido, significa el esfuerzo por comprender algo que 
es nuevo. Es un proceso, nunca fácil, del imperativo de tener que decidir y juzgar qué hacer.” 
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nos na direção de pôr em reflexão a prática psicológica, apontando para a possibilidade de 

compreendê-la enquanto modo de cuidar, que se põe junto daquele que tem como tarefa 

existencial “poder-ser”. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

Com o número de casos confirmados pela COVID-19 em todo o mundo ultrapassando 

7.961.298 e o de mortos de 434.364, no momento da redação deste texto, em 15 de junho de 

2020 (OMS, 2020), vemos que a pandemia incita ao medo pela insegurança do que está por vir, 

de maneira que suas reverberações se atrelam aos mais variados adoecimentos no campo 

existencial. Tempos onde a COVID-19 se estabelece enquanto situação-limite, preconizando 

profundas rupturas existenciais, novos modos de pensar a prática psicológica são reclamados. 

Pelo necessário distanciamento social diversos estabelecimentos foram fechados 

temporariamente pelos organismos sociais, como escolas, universidades, empresas, comércios 

não essenciais, entre outros, além da necessidade do distanciamento de idosos e dos chamados 

grupos de risco, por maior possibilidade, caso acometidos pela doença, de apresentarem 

complicações (OMS, 2020). Estamos imersos em um momento onde crises sucessivas se 

evidenciam e demandam elaborações; vivenciamos crises existenciais, políticas, de saúde e 

ideológicas, preconizadoras do desastre mundial instaurado (URZÚA et al., 2020). Enfrentamos 

um estado de calamidade pública sem precendentes, preconizador de novos modos de 

adoecimento e novos ordenamentos sociais e relacionais. 

Para clarificação do tema, devemos tomar a origem terminológica do conceito “crise”. No 

ideograma chinês a palavra crise (Weij) possui dois caracteres que dizem respeito, cada um, a 

perigo e oportunidade (PARANHOS; WERLANG, 2015). Ao pesquisarmos também no dicionário 

de língua portuguesa encontraremos definições relacionadas à dificuldade e complexidade, mas 

com horizonte de desenvolvimento e mudanças. Vale, pois, destacar que as situações de crise 

podem ser compreendidas como reativas a mudanças, tendo em vista que, por mais difícil que 

sejam, abrem a possibilidade de o ser humano se interrogar sobre sua existência, apropriando-se 

de sua condição, desvelando caminhos possíveis para si. 

A Psicologia, como prática de saúde, insere-se enquanto possibilidade de ofertar um 

modo de cuidado para aquele que, por qualquer motivo, encontra-se solicitando por ajuda para 

suportar o peso e dor de existir. A ação psicológica, aqui pensada, revela-se como “estar-junto”, 

convocando quem a procura a deparar-se com sua própria condição originária de cuidar de ser e, 

neste sentido, encaminhar-se entre suas possibilidades existenciais. 

Portanto, essa clínica deve ser capaz de questionar seus referenciais, aproximando-se 

daquilo que se revela singularmente em seu acontecer, atentando para a experiência que se 

revela na narrativa de quem a procura, de forma a desvelar outros modos contextualizados de 

lidar com o sofrimento. Assim como o humano e o mundo, a ação clínica não pode ser reduzida a 

concepções tecnicistas, devendo ser assumida em sua condição de transitoriedade, dar 
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passagem ao ser, assim como já apontada por Boss (1981), ao pensar a clínica psicológica 

enquanto possibilidade de “desatar nó(s)”. Assim compreendida, revela-se como possibilidade de 

tecer, destecer e retecer de uma história. 

Frente a um mundo que impõe velocidade, imediatismo e alta produtividade, a situação 

parece convocar um outro modo de pensar/compreender a existência que, em alguns momentos, 

precisa ir na contramão de tais apelos. Nessa direção, vale lembrar que, quando nos deparamos 

com uma situação de ruptura, possibilidades findam enquanto outras se desvelam. Assim, talvez a 

situação de crise possa ser assumida enquanto possibilidade de mudanças, “não sendo possível 

sair da mesma forma depois de sua vivência” (PARANHOS; WERLANG, 2015, p. 565). 

Vivemos num tempo marcado por tentar fazer sentido no não-sentido, em que prevalece a 

impropriedade de si (SAPIENZA, 2007). Por consequência da imediatez nas relações de 

consumo, temos um homem desfalcado do diálogo com o outro e consigo, um homem jogado na 

existência, herdeiro da fantasia de um mundo controlável. O homem experiencia um encobrimento 

de seu ser, um modo de ser pautado por uma existência inautêntica (WERLE, 2003). Porém, 

quando essa fantasia é posta em questionamento frente à imprevisibilidade desvelada por algo até 

então desconhecido, o que nos espera? Esta é a indagação que, dentre muitos significados, o 

vírus nos traz, à medida que parece ruir com muitas das certezas antes assumidas, inclusive no 

que diz respeito ao conhecimento científico. Sapienza (2007, p. 21), frente à transitoriedade do 

mundo enquanto trama humana, destaca: 

O mundo contemporâneo demanda novas formas de conhecimento, busca um 
paradigma não mais baseado numa verdade universal, mas em múltiplas verdades, 
constituídas a partir da singularidade do ser humano, do seu contexto e de sua história. 

 

Diante da impropriedade em que o ser está posto e da incerteza aparentemente 

controlável, a COVID-19 urge como uma possibilidade dentre outras em sua existência. 

Possibilidade que desmonta certezas antes assumidas, lançando o homem frente a sua condição 

de transitoriedade e fugacidade. Existir nos desaloja na medida em que nos lança frente ao 

desconhecido, ao mistério constitutivo da vida. A partir desse horizonte, o pavor, provocado pela 

angústia frente à possibilidade da morte na situação atual, parece ser encarado como temor por 

algo que se faz presente por sua ocultabilidade: o risco pela contaminação de si e dos seus e pelo 

caráter de incertezas que sustenta tal situação. A experiência singular da COVID-19, enquanto 

situação-limite, provoca obstáculos e fissuras existenciais no ser humano (BOTELHO; REBELO, 

2010). 

Cabe fazer a ressalva de que a existência é, por si mesma, uma situação-limite, tendo em 

face a imprevisibilidade da morte. Porém, quando este limite é confrontado por um evento capaz 

de abalar toda a estrutura social e, por conseguinte, a existencial, o sujeito passa a viver pelo 

próprio limite, de modo que suas ações sejam elaboradas e encaminhadas frente a tal situação 

restritiva (BOTELHO; REBELO, 2010). 

Pela COVID-19 mudanças sociais profundas são instauradas, reverberando em mudanças 

nos modos de ser no mundo, face à imprevisibilidade do futuro (CREPALDI et al., 2020). A 

pandemia tem propiciado momentos de reflexão e possibilidade de olharmos para nós mesmos. 
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Assumidos em posturas cotidianas apoiadas num constante “devorar” da existência, o coronavírus 

nos propicia, ao menos, a degustação de nosso existir, com vislumbre à sua admiração. 

Em meio à pandemia percebemos o sofrimento presente nas mais diversas dimensões 

existenciais, das mais diversas formas possíveis. O sofrimento existencial, provocado pela 

impossibilidade do que está por vir é extenuado pelos desarranjos institucionalizados que 

reverberam diretamente nos envolvidos. Acompanhado da crise existencial percebemos crises 

políticas e de saúde, com prejuízos enormes para a população (SCHMIDT et al., 2020). Com 

discursos de autoridades desimplicados com o cientificismo e a incapacidade do sistema de saúde 

em lidar com o excesso de enfermos, concomitantemente a outros fatores como perda de 

familiares, desemprego, entre outros, percebemos “existenciais desapoiados”, ou seja, existência 

cuja insegurança e sofrimento são extenuados pelo desleixo sociopolítico. 

O medo pela pandemia nos evidencia não somente o medo pela perca de nossas vidas 

(AROCHA, 2020), mas também desigualdades sociais e fissuras políticas provocadas ao longo 

dos anos, de modo a se evidenciarem insuficiência e inabilidades dos mecanismos de saúde para 

suprir a demanda populacional. Verbalizações políticas contrárias às diretrizes científicas, 

estabelecidas pelos órgãos de saúde, reverberam em mais modos adoecidos de existência. Nessa 

direção, será que a negação do vírus não é a negação da própria morte ou da precariedade da 

vida? 

O distanciamento social consequente das medidas para enfrentamento do vírus 

possibilita, em certa medida, novos modos de ser, preconizado em atitudes de cuidado e 

autocuidado antes tidas como raras, face à celeridade cotidiana. “[...] É um momento necessário 

de introspecção e questionamento do que fizemos e o que devemos fazer como espécie global” 

(AROCHA, 2020, p. 99, tradução nossa)5 

O sofrimento implicado no olhar para si, decorrente da necessidade imposta pelo vírus, 

significa e ressoa numa perturbação existencial. Sofrer impõe rupturas, desconstruções, 

construções, de modo a possibilitar mudanças. A familiaridade até então posta cotidianamente é 

rompida e tomada pelo vírus, desvelando em estranheza do familiarmente desconhecido, de forma 

que a existência se encontra ameaçada pelo temor da finitude (FERNANDES, 2011). Vale 

reconhecer: 

O sofrimento ressoa um desassossego, um incômodo, uma mudança ou a 
necessidade da mesma. [...] Sofrer é experimentar algo diferente que perturba, que 
incomoda porque convoca uma ressignificação, uma reconfiguração relacional, que 
nos faz sair de um “ensimesmamento”, de uma clausura das verdades postas 
(MACHADO; LAVRADOR, 2009, p. 516). 

 

O sofrimento, posto aqui enquanto consequente do olhar para si e da imprevisibilidade da 

morte, deve ser encarado como momento de transição; passagem que possibilita abertura à 

apropriação de si (MACHADO; LAVRADOR, 2009). Por um modelo contemporâneo onde os 

sofrimentos são mascarados, a pandemia nos incita ao adoecimento, não pelo vocabulário do 

 

 

5 “[...] Es un necesario momento de introspección y cuestionamiento de qué hemos hecho y qué debemos hacer como 
especie global.” 
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senso comum, mas em propalar restrições de possibilidades de ser (SILVA; LEITE; BARRETO, 

2015), cuja angústia se evidencia face ao temor da morte. 

Para tanto, face ao pessimismo que transparece neste momento de incertezas, o 

horizonte de um cuidado solícito se desvela enquanto possibilidade, sendo esse cuidado um modo 

de ser junto a si e aos outros que se abre para a dimensão de incerteza da vida, mas impõe a 

tomada de decisões, encaminhando o ser por caminhos mais próprios, mesmo frente ao seu 

caráter de imprevisibilidade. Tal cuidado (leia-se também autocuidado), enquanto condição de 

possibilidade face às adversidades, configura-se enquanto modo de ser em orientação para o 

futuro. Pois, como destaca Carrilho (2010, p. 112), “[...] o cuidado deve ser o motor da acção, da 

vontade, do agir, tendo como fim a dignidade humana de todos num mundo global que, como tal, 

deve construir uma ética global”. 

É importante compreendermos sob qual cuidado nos apoiamos em nossa discussão. Não 

buscamos cair na armadilha do senso comum em situar o cuidado somente enquanto ação ou 

efeito de tratar de alguém. O cuidado aqui posto diz respeito a uma condição humana, 

fundamental, de tal modo que sua compreensão perpassa por toda a compreensão do ser do 

homem e deste com outros. É condição de ser enquanto ser humano, possibilidade de se 

encaminhar na existência (CARRILHO, 2010). 

Com o objetivo de possibilitar a oferta e elucidação deste cuidado, num contexto moderno 

supressor da singularidade existencial, a clínica psicológica urge como lugar de passagem, 

abertura e escuta dos sofrimentos, cujo objetivo não se restringe à mera consciência dos eventos 

e tratamento de sintomatologias, mas em prover “serenidade frente ao mistério” (BARRETO, 

2006), pela adoção de posturas reflexivas e implicadas com a condição humana enquanto 

existente. 

Cabe à clínica psicológica abdicar de uma postura tradicional tecnicista de “cuidar de um 

paciente”, e operar sob a compostura de assumir caminhos que convoquem aquele que a procura 

por seu lugar enquanto narrador e “personagem principal” de sua história (MACHADO; 

LAVRADOR, 2009). O cuidado aqui deve ser visto sob postura de uma terapêutica que dialoga 

com pressupostos existenciais, solicitando àquele que é cuidado assumir a tutela de sua 

existência, condição irrevogável do caráter humano. 

Em face ao temor pela vida, o ser humano pode se encontrar paralisado, de modo que o 

movimento de vida, ainda que fraquejado pelos modernos abalos existenciais, parece não poder 

ser assumido, vislumbrado enquanto possibilidade. “O futuro de um ser humano de tal forma 

preso, fita-o com uma insensatez e um vazio cada vez mais medonhos” (BOSS, 1981, p. 46). 

Frente a esse horizonte, surge a interrogação: Como a ação clínica do psicólogo pode se 

engendrar de modo a se aproximar da experiência em sua singularidade e força de mostração, 

assumindo a sua condição hermenêutica? Numa primeira tentativa de responder a tal inquietação, 

reafirmamos a insuficiência de uma prática psicológica engessada por determinações técnicas- 

explicativas, cega para o caráter de imprevisibilidade da própria existência. 
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Pelo sofrimento frente ao desconhecido, o ser humano se esvai e junto consigo sua 

existência, ao ponto que sua condição de indeterminação e temporalidade se revela. Assim, a 

ação de cuidado se insere enquanto também perspectiva temporal, de modo que a moção de vida 

não deve se encontrar apoiada no porvindouro, mas atravessada pelo que está por vir e o que já 

foi, resultando no estar sendo (FERNANDES, 2011). 

A ação clínica sob a ótica do cuidado, em tempos de/pós pandemia, na medida em que 

escancara o caráter de indeterminação existencial, parece revelar um apelo por uma postura de 

solicitude frente à existência que reclama acolhimento. Como nos diz Barreto (2006, p. 179): 

O psicólogo clínico atua comprometido com o significado-sentido, apontado na relação 
com o cliente, agora ouvinte. Tentando manter o transitar, abre a possibilidade para o 
cliente também se comprometer com a narrativa de sua própria história de vida e 
caminhar na passagem da vivência para a experiência, assumindo-se explicitamente, 
como cuidado, ao vislumbrar um destino possível. 

 

Um grande desafio que se evidencia na prática psicológica diz respeito a encontrar 

possibilidades de ser frente a um futuro permeado pelas incertezas abertas pelo vírus, como 

também o distanciamento físico necessário, de modo que o manejo e auxílio em situações de 

sofrimento possam ser ofertados, ainda que seja pela mediação tecnológica (CREPALDI, 2020). 

Situação que nos lança frente à necessidade de interrogar esse fazer. 

Ao falarmos de clínica, recorrentemente pensamos em um espaço cujo suporte teórico se 

faz necessário e exclusivo no atendimento às demandas humanas. Ao pensarmos na ideia de 

suporte, recorremos ao perigo em presumir a clínica como lugar de enquadramento de 

existenciais. Nessa direção, importa destacar que a ação clínica, antes de ser determinada por 

premissas teorético-explicativas acerca do ser humano, parece demandar por orientações 

existenciais (indicativos formais), atentando para aquilo que se desvela de seu ocultamento, 

considerando-se a dimensão dialógica essencial a qualquer ação clínica de cuidado (LEITE, 

2016). 

A partir desta perspectiva, Sapienza (2007) destaca que a ação do psicólogo deve se 

pautar na direção de recolher a singularidade que se mostra em cada situação de atendimento, 

pois aquele que procura pela ajuda psicológica demanda, em seu caráter originário, por cuidado. 

Na sua trama existencial, cujo sentido irrompe ao homem, a COVID-19 entrelaça e provoca 

fissuras em seu modo de vida, cabendo, talvez, a este “aceitar suas possibilidades de vida como 

próprias e a dispor delas livremente e com responsabilidade” (BOSS, 1981, p. 61). 

O que precisamos ter em vista na clínica é o cuidado da existência, cuidado este que é 

dado pela postura terapêutica em se dispor ao outro de tal modo que se construa um espaço que 

possibilite o “encontro” deste outro consigo mesmo. “A clínica comprometida com a emergência de 

novos sentidos e com a singularidade tem a obrigação de ousar, arriscar, inventar, enfim, de estar 

sempre em movimento e em permanente construção” (REBOUÇAS; DUTRA, 2010, p. 22). 

A ação clínica, apoiada sob o chão do medo e das incertezas provocadas pela pandemia, 

visa elucidar a existência ao sujeito de modo que a compreensão de si e de mundo seja 

autorizada, decorrendo não mais em incertezas e tampouco em certezas, mas pela indagação 

face ao estar sendo e a própria condição de ainda não que o constitui. A postura clínica, portanto, 
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não se dá em autorizar a outro o cuidado de si, mas possibilitar ao cliente o cuidado dele consigo 

mesmo, convocando-o a atentar-se para o modo como está cuidando de ser e como pode cuidar 

de si enquanto “poder-ser” (BARRETO, 2006). 

[...] pensar em face a essa decisão que é um poder-ser, significa sempre renunciar a 
toda futurologia e cálculo sobre o futuro e a aguardar, na vigilância, o inesperado de 
uma outra parusia do ser e, por conseguinte, de uma outra essencialização do humano 
(FERNANDES, 2011, p. 160). 

 

Não nos cabe simplesmente observar os fenômenos e buscar compreendê-los por uma 

postura tão-somente empática, mas sim, partir de uma conduta compreensiva de dar passagem 

ao sofrimento, de buscar a maior proximidade possível do sentido que se mostra na experiência e 

na situação hermenêutica vivida. Pauta-se por uma postura responsável face ao sofrimento que 

irrompe, em estar junto ao sujeito e propiciar possibilidades de vida pela tematização das 

experiências (SILVA; LEITE; BARRETO, 2015). 

A práxis clínica se pauta em elaborar a experiência vivida de modo a elucidar a própria 

existência sob a ótica da humanização (BOTELHO; REBELO, 2010). Conduz-se não no sentido 

de estabelecer diretrizes globais de cuidados à saúde mental dos envolvidos, mas a percepção de 

existências singulares que se mostram na clínica. Como bem dito por Fernandes (2011), “cada eu 

é um mundo”, tendo em vista que cada ser é configurador e estruturador de seu mundo, de modo 

que a existência é sempre singular e irrepetível. 

Portanto, devemos considerar a luta pelo vírus (e pela humanização) enquanto ação 

dirigida ao cuidado de si, dos outros e do mundo. Na ação clínica o sofrimento tematizado pode 

encontrar um espaço face à perspectiva da incerteza, de forma a direcionar ao sujeito a ação pre- 

ocupada para vislumbre de um destino possível (BARRETO, 2006). 

Deste modo se faz interessante e importante percebermos a pandemia não como 

momento de estagnação social, mas talvez como retomada de vida, que pode apontar para o 

descobrimento de outros modos de ser junto a si, ao mundo e aos outros. Outros modos de cuidar 

de ser enquanto humano. Não nos cabe aqui a inferência do vírus como algo positivo, mas 

encará-lo enquanto possibilidade de existência face ao desconhecido, de modo a fomentar a 

retomada de projetos de vida pela ação do cuidado (AYRES, 2004). Portanto, “[...] em outras 

palavras, é no horizonte que se descortinam as possibilidades de existência do ser” (HOLANDA, 

2009, p. 92). 

 
CONSIDERAÇÕES 

 

O número de casos confirmados e números de mortos crescem assustadoramente e as 

expectativas são avassaladoras frente à incerteza do que está por vir. Porém, cabe à Psicologia 

fomentar ações de cuidado, não em vista das sintomatologias porvindouras, mas em respondência 

aos modos adoecidos e fissurados de existência, preconizando em ações de cuidado. Esta é uma 

crise não só dos mecanismos sociais, mas também da vida, onde modos existenciais clamam por 

elaborações. 
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A angústia ao desconhecido provoca temor face à finitude, de modo que a temporalidade 

do ser emerge de forma ameaçadora e, por conseguinte, adoecedora. A clínica assume espaço de 

passagem para o sofrimento ocasionado pela pandemia, de forma a perceber e desvelar os 

significados singulares que a crise assume aos envolvidos. Enquanto situação-limite, devem ser 

consideradas as possibilidades do ser diante da incerteza do que irrompe, em vista da elaboração 

de novos projetos. Em tempos de distanciamento físico, cabe-nos, enquanto psicólogos(as), 

continuar encaminhando nossas ações de cuidado pela presteza face à existência, mantendo-nos 

nessa abertura ao porvir que constitui a nossa própria condição enquanto humanos. 

Por fim, esperamos que as reflexões levantadas neste ensaio possam contribuir para a 

compreensão dessa situação-limite que estamos presenciando, frente ao COVID-19, e para 

pensarmos a nossa prática psicológica diante de tal contexto. Vale reconhecer a dimensão 

desalojadora que esta situação abre, reconhecendo o sofrimento que aí se desvela, mas, ao 

mesmo tempo, talvez, também seja a possibilidade de atentarmos para o modo como estamos 

cuidando de ser em nós mesmos e no mundo junto aos outros, e, nessa direção, desvelar outras 

possibilidades e caminhos existenciais. 
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CAPÍTULO 81 

COVID-19: O TWITTER COMO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE ANSIEDADE DURANTE A 

QUARENTENA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

COVID-19: TWITTER AS A METHOD OF IDENTIFYING ANXIETY DURING QUARANTINE IN TIMES OF PANDEMIC 

 

Bruno Henrique Parra dos Santos1 

Ariela de Oliveira Holanda2 

 
 

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo apresentar como o Twitter pode ser utilizado 
para analisar a saúde mental das pessoas no período de isolamento social por conta da 
quarentena instaurada pela pandemia do novo coronavírus, COVID-19. Para isso, utilizou-se de 
uma pesquisa sistemática na referida plataforma, com o intuito de coletar informações sobre 
ansiedade e quarentena. Observou-se que muitos usuários analisados relataram que a os 
sintomas de ansiedade foram acentuados neste período de pandemia. Discute-se a possibilidade 
de que a velocidade com que as dinâmicas sociais mudaram, forçando as pessoas a lidarem com 
algo novo, pode ter acentuado a ansiedade. O Twitter, bem como outras redes sociais, pode se 
mostrar como um grande aliado no entendimento de como os internautas estão se sentindo em 
meio a essa crise. 
Palavras-Chave: Twitter; Redes Sociais; Ansiedade; Saúde Mental. 

 
ABSTRACT: The present study aims to present how Twitter can be used to analyze the mental 
health of people in the period of social isolation due to the quarantine established by the new 
coronavirus pandemic, COVID-19. For that, used a systematic search on that platform, in order to 
collect information about anxiety and quarantine. It was observed that many users analyzed 
reported that anxiety symptoms were accentuated in this pandemic period. The possibility is 
discussed that the speed with which social dynamics have changed, forcing people to deal with 
something new, may have heightened anxiety. Twitter, as well as other social networks, it can 
prove to be a great ally in understanding how Internet users are feeling in the middle of this crisis. 
Keywords: Twitter; Social networks; Anxiety; Mental health. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Há muito tempo o mundo vem passando por transformações, embora nem todas sejam 

benéficas à população, de forma geral. O caso mais recente e evidente dessas mudanças é o 

estado atual em que o planeta se encontra. A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) é a 

maior emergência sanitária que o mundo enfrenta em décadas. Essa emergência, envolve muito 

mais que o medo ou não de contrair a doença. De acordo com SCHMIDT et al (2020 apud 

Zandifar & Badrfam, 2020), a rápida disseminação do novo vírus por todo o mundo, bem como as 

incertezas sobre como controlar e entender a sua gravidade, sobre o tempo que durará a 

pandemia e quais serão suas consequências, são fatores de risco à saúde mental da população 

mundial. Sintomas de depressão, ansiedade e estresse diante da pandemia têm sido identificados 

na população geral (Wang et al., 2020). 

O novo cenário pandêmico tem exigido que as pessoas passam grande parte do tempo 

em suas casas, por conta das medidas de isolamento social. Assim, fica cada vez mais comum 

1 Acadêmico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Paraná (IFPR) – Campus Londrina-Paraná / E-mail: brunoparrah@gmail.com 
2 Doutora em Ciências do Comportamento pela Universidade de Brasília (UnB) e Professora do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) – Campus Londrina- 
Paraná / E-mail: ariela.holanda@ifpr.edu.br 
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que grande parte dessas pessoas passem mais tempo conectadas à internet, em especial nas 

redes sociais, o que pode produzir sentimentos de desconexão com o mundo real. 

 
A ansiedade 

 
 

A ansiedade faz parte do cotidiano de muitas pessoas e é evidenciada quando passamos 

por novas experiências, mudanças e expectativas. Quando essa ansiedade passa a comprometer 

o bem-estar de saúde e social do indivíduo, ela passa a ser categorizada como uma ansiedade 

patológica. Conforme Zuardi (2017), a preocupação persistente e excessiva é a característica 

principal do Transtorno de Ansiedade. No entanto essas preocupações são acompanhadas de 

sintomas físicos, entre os quais se destacam: taquicardia, sudorese, insônia, fadiga, dificuldade de 

relaxar e dores musculares. Segundo o autor, o Transtorno de Ansiedade é 

(...) um dos transtornos psiquiátricos mais subdiagnosticados. Raramente os pacientes 
procuram diretamente um profissional de saúde mental, preferindo o clínico geral ou 
médicos de outras especialidades. A queixa predominante é de sintomas físicos vagos 
e que não caracterizam uma enfermidade bem definida. (ZUARDI, 2017, p.52) 

 

A ansiedade é considerada o mal do século. Caracteriza-se por constituir um sentimento 

que deve estar sob vigilância, pois pode progredir muito rápido e ser de difícil controle, afetando 

significativamente a vida de quem o apresenta. 

 
Redes sociais 

 

As redes sociais têm crescido de forma exponencial, Há muito tempo elas não são mais 

criadas apenas para promover relacionamentos, mas também passaram a ser fontes de notícias, 

debates e desabafos. De acordo com Martins, Gomes e Santos (2009), a rede social está para 

além de fóruns, blogs, sites de relacionamentos ou troca de conteúdo instantâneo. Elas se 

comportam como organizações sociais que estão firmadas pelo contato direto entre os usuários. 

As redes sociais objetivam a troca de conteúdo, podendo essa troca produzir benefícios para as 

partes. 

As redes sociais constituem uma das estratégias subjacentes utilizadas pela sociedade 
para o compartilhamento da informação e do conhecimento, mediante as relações 
entre atores que as integram. (TOMAÉL 2005. p.94) 

 

 

Sendo assim, existe uma gama de redes sociais capazes de atender ao interesse de 

diferentes públicos. Além disso, proporcionam a liberdade de seus membros, que poderão se 

expressar de forma que em um contexto formal não o fariam. Conforme Rocha (2010), cada rede 

social possui sua regra, que molda o comportamento dos seus usuários. O Twitter é uma das 

redes sociais que mais se destaca na atualidade. 
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O Twitter 

 
Criado por Evan Willians, Jack Dorsey e Biz Stone em março de 2006 pela Obvius Corp., 

de São Francisco - CA, o twitter é um site que também funciona como um microblogging1, um 

espaço que permite a troca de mensagens curtas (ROCHA, 2010). No início, possibilitava ao 

usuário a introdução de 140 caracteres, mas, atualmente, esse limite foi alterado para 280 

caracteres. Entre as possíveis funções do Twitter, estão: possibilitar a troca de informações, 

procurar pessoas conhecidas ou fazer novas amizades. 

Por meio dele, é possível que seus membros, através de posts2, façam atualizações 

diárias, quantas vezes quiserem, possibilitando a criação de centenas de mensagens tanto por 

meio de computadores como de smartphones. Respondendo à pergunta de sua interface “What's 

happening?”, que significa, em português: “O que está acontecendo?”, seus usuários podem 

interagir de forma rápida com muitas pessoas, trocando informações e respostas sobre diversos 

assuntos, o que pode atingir escala global. De acordo com o Canaltech (2020), estima-se que o 

site tenha cerca de 230 milhões de usuários cadastrados, sendo que 115 milhões “tuítam” (isto é, 

postam mensagens) pelo menos uma vez por mês, sendo, portanto, considerados ativos. O Brasil 

possui 4,3% de usuários ativos, ocupando a 5ª posição mundial. 

Tendo como base essas informações e a relevância que essa rede social representa na 

contemporaneidade. O objetivo deste estudo é entender como essa plataforma pode funcionar 

como um sinalizador da saúde mental de seus membros; sobretudo, como os seus usuários têm 

utilizado o site para externar, em forma de texto, suas emoções e a ansiedade que sentem no 

período em que estão de quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. 

 

MÉTODO 

 
Foram realizadas consultas sistemáticas à plataforma Twitter. Essas consultas ocorreram 

durante o período de uma semana, entre os dias 12/06/2020 e 19/06/2020, entre os horários de 

18h e 19h. A cada consulta, foram pesquisados os termos: Ansiedade na quarentena. Uma vez 

digitados na barra de busca da rede social, a plataforma retornava a pesquisa com as últimas 

postagens realizadas com os referidos termos. Entre os resultados apresentados, foi selecionada 

a aba com os “posts” mais recentes. Após essa seleção, foram extraídos os dez posts mais 

recentes de cada dia pesquisado. 

Entre os resultados selecionados, foram analisados os "posts" relacionados relatos de 

estados emocionais ou à saúde mental durante o período de quarentena. Especificamente, 

procurou-se identificar como as pessoas utilizam a rede social Twitter para manifestar como o 

período em que estão em isolamento social (quarentena) interfere em sua saúde mental, 

sobretudo nos sintomas de ansiedade. Foram selecionadas para análise todas as postagens que 

contavam com as palavras “ansiedade” e “quarentena”. Dos 70 posts coletados, os 39 que 

tratavam do tema abordado neste estudo tiveram seu conteúdo analisado. 
 

1 Microblogging é uma forma de publicação de blog de textos curtos. 
2 Posts: Mensagens postada no Twitter. 
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RESULTADOS 

 

Durante os 7 (sete) dias de coleta, observou-se que a maioria das pessoas que postaram 

algo relacionado às suas emoções e ansiedade. Dessas pessoas, a maioria foi de mulheres. Para 

alguns perfis, não foi possível identificar o gênero do usuário. Com base no conteúdo das 

mensagens apresentadas nos tuites3, foi elaborado um quadro com alguns fatores que foram 

expressados na rede durante esse período de análise. 

 

 

 
 

Número 

de mensagens 

 

Fatores associados à ansiedade 

12 Ansiedade acentuada no período de quarentena 

05 Ansiedade causando ganho ou perda de peso 

03 Ansiedade como precursora de sintomas fisiológicos (falta de ar, vômito, choro, alergia e 

coração acelerado) 

03 Ansiedade sendo controlada com medicamentos 

03 Ansiedade com cobranças e autocobrança de produtividade 

02 Ansiedade causando alopecia (queda de cabelo) 

02 Ansiedade somada a sintomas de TPM 

02 Ansiedade gerada por conflitos familiares, por conta do confinamento 

02 Ansiedade gerada pelo tempo sem contato social 

02 Ansiedade somada ao tédio e tempo ocioso 

01 Ansiedade causando insônia 

01 Ansiedade causando compulsão por compras online 

01 Ansiedade causadas por notícias ruins 

Fonte: O autor. 

 

 
Pode-se observar, no quadro apresentado, que grande parte das pessoas relataram que a 

ansiedade foi acentuada durante o período em que estão em quarentena. O segundo relato mais 

frequente foi o de que, durante esse período de isolamento, houve ganho ou perda de peso em 

decorrência da ansiedade. Outras pessoas relataram que a ansiedade lhes causa sintomas 

fisiológicos como falta de ar, choro, coração acelerado etc. Obteve-se também mensagens de que 

a ansiedade está sendo controlado pelo uso de medicamento. Há também pessoas que 

identificaram que a cobrança por produtividade aumentou e por isso a ansiedade também subiu. 

 
3 Tuítes: Jargão para publicação postada no Twitter. 

QUADRO DE FATORES EXPRESSADOS 
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Finalmente, a ansiedade foi apontada como um fator que é sido acentuado pela falta de contato 

social, gerando insônia, e por notícias ruins. 

 
DISCUSSÃO 

 

O adoecimento em saúde mental, sobretudo a ascensão dos transtornos de ansiedade, é 

uma triste e comum realidade que nos cerca. Em tempos de pandemia, a frequência com que 

esses transtornos ou essas condições de adoecimento mental afetam a população é alarmante, e 

isso torna a maneira com que as pessoas se expressam, diversa. As redes sociais podem ser 

entendidas como um dos mecanismos mais utilizados na atualidade e, portanto, têm o poder de 

transformar o modo com que a nossa sociedade se comporta e se manifesta. O Twitter, como uma 

dessas plataformas, integra uma forma legítima de expressão. 

O uso dessa plataforma na atual conjuntura sanitária evidencia a forma de como a 

população, em meio à maior pandemia do último século, encontra maneiras para se expressar, 

interagir e encontrar um ponto de fuga para desabafar suas angústias do dia-a-dia. Logo, o uso 

desse recurso permite a muitos a liberdade de expressão que não teriam se abordassem 

determinados assuntos pessoalmente. 

Esse estudo evidenciou que, em um curto período de tempo em que foi aplicado, uma 

quantidade relevante de pessoas manifestou que apresentavam algum tipo de sintoma gerado 

pela ou precursor da ansiedade. Importante lembrar que, no período de sete dias, ou seja, em 

uma semana de realização deste estudo, os dados coletados sinalizaram o potencial que uma 

rede social como essa pode ter como um identificador de problemas com a saúde mental. Além 

disso, é possível ressaltar que o fato de que grande parte dos tuites analisados não apresentarem 

uma foto de perfil pode indicar um certo receio sobre como as pessoas ainda temem se expor, 

mesmo em meio virtual. 

Segundo SCHMIDT et al (2020), estudos sobre as possíveis consequências causadas à 

saúde mental em decorrência da pandemia do novo coronavírus ainda são escassos, devido ao 

assunto ser recente. Porém, os estudos existentes apontam para repercussões negativas 

consideráveis que, no decorrer do confinamento da quarentena, ficam cada vez mais evidentes. 

Nesse contexto, as redes sociais parecem desempenhar um importante papel, funcionando como 

um indicador de saúde mental, trazendo à tona fatores de ansiedade, por exemplo, daqueles que 

estão em isolamento social. Essas redes sociais, portanto, mostram como as pessoas estão 

lidando com as demandas de sua saúde mental e quais os fatores que geram ou são 

consequências da ansiedade diante do cenário atual. 

Pode-se observar, neste estudo, que grande parte das mensagens dos usuários 

analisadas informaram e/ou relataram que a ansiedade foi acentuada desde quando a quarentena 

foi estabelecida. E foi o fator que mais apareceu durante a análise. Isso pode ser devido ao fato de 

que essas pessoas estão lidando com algo novo e, para muitos, sem precedentes. 
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A pandemia do novo coronavírus alterou, significativamente, o cotidiano de muitas 

pessoas, causando, em grande parte da população, prejuízos à saúde mental e elevação nos 

níveis de ansiedade por conta da quarentena. No entanto, para amenizar as tensões mentais 

geradas por esse período, os usuários das redes sociais, bem como a população no geral, podem 

se beneficiar de estratégias elaboradas a fim de contribuir para o bem-estar da população. Dentre 

essas estratégias, pode-se citar as “Recomendações individuais” de acordo com (ORNELL et al., 

2020, p. 04): 

- Cuidar de si e dos outros, mantendo contato com amigos e familiares e encontrando 
tempo para atividades de lazer - Limitar a exposição às notícias relacionadas a 
pandemia, pois muita informação pode desencadear distúrbios de ansiedade - Seguir 
as recomendações da OMS e das agências de saúde do governo - Comunicar a 
alguém quando sentir sintomas de tristeza ou ansiedade - Prestar atenção às suas 
próprias necessidades, sentimentos e pensamentos - Auxiliar, tanto quanto possível, 
pessoas em grupos de risco. 

 

Assim, é possível, ainda que minimamente, que o desgaste emocional seja atenuado, 

gerando mais conforto frente aos desafios encontrados no dia-a-dia, durante o isolamento social 

decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na análise das mensagens postadas, pode-se observar que muitas pessoas entendem a 

necessidade de estar em casa, seguindo as medidas de isolamento social. Percebem também que 

esse é um fator preponderante para que a disseminação do vírus seja menor. No entanto, veem 

sua saúde mental fragilizada e percebem que esse período acentua ainda mais os sintomas de 

ansiedade. 

O Twitter ajuda, de alguma forma, a tirar um pouco do peso que esse momento de crise 

impõe, pois é de fácil manipulação e vai ao encontro de diversos públicos. Traz a sensação aos 

seus usuários de familiaridade, sendo um poderoso aliado nesse contexto. Essa rede social pode 

funcionar como um indicador de ansiedade no período de quarentena. 

Este estudo teve como objetivo, evidenciar como uma rede social pode funcionar como 

um indicador de saúde mental em mensagens em tempos de pandemia. Espera-se que este artigo 

possa contribuir para os interessados em fatores da saúde mental, no entendimento sobre como a 

ansiedade se manifesta em redes sociais. Além disso, espera-se que se tenha evidenciado a 

relevância da obtenção de informação por meio de uma plataforma de interação social, como o 

Twitter, sobretudo para a avaliação do contexto em saúde mental na pandemia do novo 

coronavírus, COVID-19, funcionando, portanto, como um meio de pesquisas exploratórias nas 

redes sociais. 
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DO DESAMPARO À ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL: REPERCUSSÕES DO PROCESSO DE 

LUTO NA SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 

FROM BREAKDOWN TO PSYCHOSOCIAL ASSISTANCE: REPERCUSSIONS OF THE STRUGGLE PROCESS IN 
MENTAL HEALTH IN PANDEMIC TIMES 
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RESUMO: Esta pesquisa propõe-se a apresentar algumas repercussões do processo de luto 
decorrentes da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) na saúde mental. Diante das novas 
regras de distanciamento social, que objetivam reduzir a disseminação do vírus houve o 
surgimento de inúmeras consequências ao contexto social, sobretudo à saúde da população por 
conta da impossibilidade de realizar rituais fúnebres, provocando efeitos danosos à saúde mental 
em decorrência dos processos de luto e por conta do surgimento dos fatores complicadores do 
luto. Nesse cenário destaca-se o importante papel do sistema único de saúde (SUS), do Centro de 
atenção psicossocial (CAPS) e da política nacional de humanização (PNL). A metodologia 
utilizada trata-se de um estudo teórico com métodos qualitativos e descritivos. 
Palavras-chave: Assistência psicossocial, Luto, pandemia e saúde mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keywords: Psychosocial assistance, Grief, pandemic and mental health. 

 
Introdução 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o Covid-19, doença causada 

pelo novo coronavírus evidencia uma pandemia. Segundo a OMS “pandemia é a disseminação 

mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta 

uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para 

pessoa”. (FIOCRUZ, 2020). A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios 
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Abstract: This research proposes to present some repercussions of the pandemic process of new 
coronavirus (COVID-19) on mental health. In view of the new rules of social distance, which aim to 
reduce the spread of viruses or arise situations of social risk, mainly in the health of the population 
because of the impossibility of performing celebrities' rituals, causing harmful effects to mental 
health due to mourning processes and due to the appearance of factors that complicate grief. In 
this scenario, consider the unique role of the health system (SUS), the Psychosocial Care Center 
(CAPS) and the National Humanization Policy (PNL). The methodology used deals with a 
theoretical study with qualitative and descriptive methods. 

mailto:aliner2401@gmail.com
mailto:jonaathanppc@gmail.com
mailto:nasc.leandrogomes@gmail.com
mailto:Marcianunesfff@gmail.com.br
mailto:mjulianavlima@hotmail.com
mailto:Victoruan@hotmail.com
mailto:taynara8586_ribeiro@outlook.com


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     690  
 

graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com 

COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer 

atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória 

(suporte ventilatório). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) implementou em nível mundial diversas 

alterações nos contextos sociais, culturais, políticos, econômicos e no âmbito da saúde. Diante 

desta conjuntura várias medidas foram estabelecidas e postas em prática como forma de 

enfrentamento e controle da propagação do vírus, dentre elas o distanciamento social que 

consiste numa medida de restrição às aglomerações em diversos espaços, com intuito de prevenir 

e minimizar os impactos de contaminados da doença viral. Foram contabilizados no Brasil 869.956 

casos confirmados da doença e 43.396 mortes (Na data de 15 de junho de 2020). Os óbitos 

representam muito além de números, é um motivo que poderá produzir consequências em 

detrimento do social, nesse sentido repercuti os diversos âmbitos da saúde biopsicossocial do 

indivíduo. As mortes ocasionadas pelo COVID-19 remodelaram as celebrações fúnebres, 

impossibilitando as despedidas formais moldadas pelas culturas e costumes dos familiares aos 

seus entes queridos. Este dentre outros fenômenos podem ser descritos como fatores 

complicadores do luto e que podem produzir consequências à saúde mental dos enlutados e de 

seus familiares quando não recebem a assistência essencial. 

O luto é um processo emocional saudável, necessário para a manutenção da saúde 

mental, que se desenrola em função de uma perda, real ou abstrata. O desenvolvimento de 

patologias associadas ao luto estaria atrelado à configuração particular de fatores inter- 

relacionados e interdependentes, de um contexto e de suas implicações socioculturais. (Gomes e 

Gonçalves, 2015). A impossibilidade de realizar suas despedidas fúnebres, o fato de não poder 

despedir-se de um ente querido, a não permissão de visitar um parente hospitalizado e até mesmo 

as dificuldades de lidar com o próprio adoecimento, apresentam-se como fatores complicadores 

do luto e estes fenômenos necessitam de uma atenção, para que suas consequências não 

venham a causar prejuízos à saúde mental do indivíduo e de seus familiares. 

Vivenciar uma epidemia pandêmica possivelmente conduzirá em diversas consequências 

provenientes do medo, de incertezas e da angústia, desencadeando o surgimento de diversas 

psicopatologias como: a ansiedade, depressão, e o agravamento destes quadros em pessoas já 

acometidas ou não, colaborando com maiores danos psicológicos. Por se tratar de uma situação 

de emergências e desastres, fatores relacionados aos processos de luto são evidentes devido à 

tensão de presenciar as ocorrências e a visualização dos óbitos. Diante desse cenário, o enlutado 

vivencia uma série de mudanças relacionadas ao meio social, familiar, econômico, entre outras, 

de maneira particular e singular, as quais vão estar associadas a como o enlutado experienciou o 

processo (de doença, separação conjugal, mudanças geográficas etc.). (BRAZ E FRANCO, 2017). 

Na atual conjuntura de pandemia e pós-pandemia, há uma exorbitância de perdas em 

massa,   parentes,   pessoas   próximas   ou   amigos,  é   imprescindível   elencar   estratégias de 
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enfrentamento oferecendo suporte psicossocial aos afetados, onde a assistência perpassa o 

acolhimento, possibilitando um cuidado em saúde mental e uma atenção a todos os âmbitos que o 

sujeito esteja envolvido. O não acolhimento e não elaboração desse luto podem produzir 

consequências catastróficas trazendo prejuízos à saúde mental dos indivíduos, levando em 

consideração o surgimento dos fatores complicadores do luto decorrentes da pandemia. O luto 

está entre as emoções mais poderosas que o ser humano pode viver. “Ninguém permanece o 

mesmo após viver um luto, e essa transformação é ampla e profunda, muito mais do que uma 

experiência dolorosa em uma dada medida normal e suportável”. (FRANCO, 2012, p.3). 

 
Metodologia 

 

A metodologia empregada nesta pesquisa denota um estudo teórico, os métodos optados 

quanto à abordagem é uma pesquisa qualitativa que de acordo com Silveira e Córdova (2009) não 

se preocupa com representações numéricas e sim com aprofundamento da compreensão de um 

grupo social. Quanto aos objetivos trata-se de um método de pesquisa descritiva. Quanto à 

natureza é uma pesquisa aplicada que “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos”. Silveira e Córdova (2009). 

 
Resultados e discussões 

 

O luto é um fenômeno que pode produzir diversas alterações no ser humano, desde os 

aspectos físicos aos psicológicos provocando sintomas no corpo, dentre estes podemos destacar 

a apatia, a perda de apite, a insônia, as dores musculares, o cansaço. Problemas de ordem 

psicológica comprometem a saúde mental e contribuem para o surgimento de diversas 

psicopatologias. As mortes ocasionadas pelo coronavírus podem trazer consequências à saúde 

mental dos sujeitos enlutados, em decorrência de não permitirem a realização das cerimonias 

fúnebres, a impossibilidade de realizarem tarefas antes permitidas, o agravamento do sofrimento 

em pessoas com quadros patológicos já existentes, as perdas simbólicas, o medo e a angústia de 

vivenciarem estas situações, apresentam- se como fatores complicadores do luto. 

Conforme descrito por GONÇALVES E BITTAR, (2016): 

O enfrentamento no processo do luto é necessário e nos casos em que a pessoa não é 
capaz de enfrentar a perda e se desarticula de maneira significativa, o luto recebe o 
nome de “luto complicado” ou “luto patológico”. Manter, portanto, uma expectativa de 
elaboração ou de reconhecimento dos aspectos positivos da vida, apesar da perda, 
são indicadores favoráveis para a elaboração e enfrentamento do luto. (GONÇALVES 
E BITTAR, 2016, p. 40). 

 

Por conta das situações de luto ocasionadas pelo coronavírus, é preciso determinar para 

além das estratégias de enfrentamento, formas de proporcionar uma atenção psicossocial voltada 

aos sujeitos enlutados. Por ser um processo que afeta tanto a saúde física como a emocional, o 

luto necessita ser cuidado para que não venha desencadear outros determinantes de sofrimento, 

com isso, destacasse os benefícios do aconselhamento do luto e a necessidade de uma atenção 
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ofertada por dispositivos implicados no meio social que garantam o suporte ao enlutado e sua 

família, baseando também estes princípios na política nacional de humanização. 

Vale salientar que muitos não passam pelo luto da perca física, entretanto sofrem 

internações extremamente dolorosas ao qual se distanciam dos familiares por meses, 

ocasionando um desamparo que afeta à saúde psicológica do sujeito. Torna-se válido pontuar 

que, os efeitos advindos da pandemia influenciam diretamente na saúde mental, e que 

negligenciar essas consequências podem provocar ainda mais prejuízos psicológicos. Por estar 

diante de situações que trazem riscos à vida, torna-se inegável que algumas pessoas 

desenvolvam determinadas psicopatologias, necessitando posteriormente de cuidados mais 

específicos. 

 
Aspectos sobre pandemia, saúde mental e luto. 

 

Ao longo da história termos como pandemia, luto e saúde mental são palavras que 

amedrontam as nações, desde os escritos bíblicos aos documentos mais antigos como os papiros, 

eram relatadas essas adversidades a exemplo da lepra em Lázaro (pandemia da época que o 

doente era colocado em isolamento total até a morte), o endemoniado e/ou a manada de porcos 

(doença mental e/ou possessão demoníaca) e a viúva de Naim (luto por seu filho e além de a 

viúva viver no desamparo pela perca do filho). 

Melo et al (2020) explica que: 

Durante uma pandemia é esperado que estejamos frequentemente em estado de 
alerta, preocupados, confusos, estressados e com sensação de falta de controle frente 
às incertezas do momento. Estima-se, que entre um terço e metade da população 
exposta a uma epidemia pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, caso 
não seja feita nenhuma intervenção de cuidado específico para as reações e sintomas 
manifestados. Os fatores que influenciam o impacto psicossocial estão relacionados à 
magnitude da epidemia e o grau de vulnerabilidade em que a pessoa se encontra no 
momento. Entretanto, é importante destacar que nem todos os problemas psicológicos 
e sociais apresentados poderão ser qualificados como doenças. A maioria será 
classificado como reações normais diante de uma situação anormal. (MELO et al  
2020, p.3). 

 

Nessa perspectiva os autores alertam para o impacto na saúde psicossocial que nem 

sempre podem ser vistos como fatores adoecedores. Em se tratando das consequências  

advindas do luto pela morte de um parente ou até mesmo de forma simbólica por conta da 

pandemia é indispensável descrever a importância da assistência psicológica como forma de 

auxílio à pessoa enlutada, visto que, esse processo é permeado de angústias e sofrimento 

psicológico sendo necessária uma atenção profissional, sobretudo de profissionais de Psicologia 

que podem contribuir para a elaboração e o enfrentamento desse processo e assim buscar 

medidas de apoio e suporte psicossocial diante dos fatores complicadores que podem surgir. 
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A assistência psicossocial diante do luto 

 

A pandemia no novo coronavirus produziu diversos efeitos ao contexto social e por estas 

situações evocarem sentimentos de angústia e desamparo, é preciso compreender as dimensões, 

que podem ser afetadas na saúde dos sujeitos que estão vivenciando estas experiências. Em 

decorrências das modificações sociais surgidas, estas aparecem como possíveis fatores 

complicadores do luto e podem produzir diversas consequências. Por isso é preciso destacar que 

as intervenções diante destas situações, expressam a necessidade de um cuidado implicado não 

apenas na saúde individual, mas no estabelecimento de uma rede de apoio ao sujeito enlutado e 

seus familiares. O aconselhamento ao luto é um recurso que pode possibilitar uma intervenção ao 

enlutado dando suporte e readaptando-o a sua vida. 

Worder explana que “o aconselhamento envolve ajudar as pessoas a facilitar um luto não 

complicado ou normal, para que tenham adaptação saudável às tarefas do luto dentro de período 

razoável” (2013, p.56). O autor descreve ainda os objetivos que esta tarefa pode facilitar onde : 

O objetivo geral do aconselhamento do luto é ajudar o indivíduo adaptar-se à perda de 
um ser amado e ser capaz de ajustar-se à nova realidade com essa ausência. Há 
objetivos específicos que correspondem às quatro tarefas do luto: (1) reforçar a 
realidade da perda; (2) ajudar o indivíduo a lidar tanto com o sofrimento emocional, 
quanto relativo aos comportamentos; (3) auxiliar na superação dos vários 
impedimentos aos reajustes pós-perda; (4) ajudar o indivíduo a encontrar um meio de 
manter vínculo com o morto, ao mesmo tempo sentindo-se confortável em reinvestir na 
vida. (WORDER, 2013, p. 56). 

 

Subsistem determinados dispositivos que buscam oferecer o cuidado implicado no 

ambiente social, é imprescindível destacar o papel dos centros de atenção psicossocial (CAPS), 

que possibilitam através dos serviços comunitários, uma atenção psicológica e social voltada ao 

paciente e seus familiares nos atendimentos individuais e em grupos, uma vez que se procura 

viabilizar a reinserção e a reabilitação psicossocial dos indivíduos atendidos. 

Onocko-Campos e Furtado, 2006 ressaltam que: 

Por um lado, os CAPS constituem-se de uma estrutura alinhada aos princípios que 
norteiam os demais serviços de saúde pertencentes ao SUS: compõem-se de uma 
instituição própria, inserida na gestão pública, buscando garantir acesso, integralidade 
e resolutividade na atenção prestada, acolhendo diariamente (em alguns casos, 
diuturnamente) uma clientela constituída de pessoas com transtorno mental grave (e 
respectivos familiares) por uma equipe multiprofissional. (Onocko-Campos e Furtado, 
2006, p. 1055). 

 

Diversas circunstâncias implicaram na necessidade de uma atenção psicossocial com 

intuito de promover o cuidado e as devidas intervenções ao sujeito e seus familiares, é preciso 

pontuar ainda que perante as ocorrências de luto e de suas complicações à atuação de forma 

humanizada torna-se fundamental para que estes sujeitos possam estar assegurados de seus 

diretos e que disponham de uma atenção que os possibilitem desenvolver novamente suas 

potencialidades, baseando estas intervenções nas políticas nacionais de humanização. 

A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios 

do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e 
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incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. O ministério da saúde 

(2015) comunica que: 

A PNH deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do 
SUS. Promover a comunicação entre estes três grupos pode provocar uma série de 
debates em direção às mudanças que proporcionem melhor forma de cuidar e novas 
formas de organizar as práxis... A humanização é a valorização dos usuários, 
trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Valorizar os sujeitos é 
oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a 
realidade em que vivem, através da responsabilidade compartilhada, da criação de 
vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de gestão e de produção  
de saúde. (Ministério da saúde, 2015). 

 

Conclusão 

 

Por fim, pode-se apontar que as conjunturas de catástrofes a exemplo das pandemias, 

apresentam-se como fatores inesperados e que possivelmente podem causar danos psicológicos 

aos enlutados. Destarte torna-se imprescindível a atuação dos profissionais de psicologia nesse 

cenário, e o código de ética profissional do psicólogo esclarece nos princípios fundamentais artigo 

II que, o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das 

coletividades e que deve prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de 

emergência, sem visar benefício pessoal. 

Diante dos efeitos advindos da pandemia que influenciam diretamente na saúde mental 

dos indivíduos, as consequências, sucedidas do luto pela morte de um parente ou até mesmo de 

forma simbólica por conta da pandemia, podem ser negligenciadas e consequentemente produzir 

sequelas que podem acender ainda mais prejuízos psicológicos causando sofrimento e 

proporcionando o surgimento de fatores complicadores do luto. Por estar diante de situações que 

trazem riscos à vida, torna-se inegável que algumas pessoas desenvolvam determinadas 

psicopatologias, necessitando posteriormente de cuidados mais específicos. 

Perante o exposto, pode-se descrever o luto como um processo natural, mas que 

demanda ser assistido e acolhido por conta das complicações que podem surgir. Nesse cenário 

pandêmico da (COVID-19), onde diversos fatores podem produzir empecilhos e assim afetar a 

saúde mental de quem está a vivenciando, torna-se fundamental a utilização de estratégias que 

busquem minimizar o sofrimento e acolher o sujeito enlutado junto aos seus familiares, oferecendo 

uma assistência psicossocial, bem como o aconselhamento ao luto, para que assim estes 

processos possam ser elaborados e que não venham trazer mais danos diante dos fatores 

complicadores que podem surgir. 
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CAPÍTULO 83 

IMPACTOS PSICOSSOCIAIS DA COVID-19 EM MULHERES: UMA ANÁLISE A PARTIR DE 

ESTEREÓTIPOS, SEXISMO E DESIGUALDADE DE GÊNERO 

PSYCHOSOCIAL IMPACTS OF COVID-19 ON WOMEN: AN ANALYSIS BASED ON STEREOTYPES, SEXISM AND 
GENDER INEQUALITY 

 

Ágatha Aila Amábili de Meneses Gomes1 

Natalia Fernandes Teixeira Alves2 

Rafaelly Naira da Silva3 

Luana Elayne Cunha de Souza4 

 
RESUMO: A pandemia pela COVID-19 tem acarretado significativos impactos psicossociais na 
vida das pessoas, sobretudo na população feminina. A partir disso, a presente pesquisa teve 
como objetivo revisar estudos sobre os impactos psicossociais da pandemia pela COVID-19, 
sobretudo em mulheres, e levantar reflexões a partir de fenômenos que perpassam essa 
realidade, como estereótipos, sexismo e desigualdade de gênero. Trata-se de uma revisão 
narrativa, realizada nos meses de abril a junho de 2020, a partir de portais de periódicos como o 
PUBMED, SciELO, LILACS, E-journals, PUBCOVID-19, bem como dados de órgãos 
governamentais e manchetes de jornais. Os dados apresentados sugerem que, em relação aos 
homens, as mulheres são mais afetadas com sobrecargas financeira, laboral, física, doméstica e 
psicológica, além de serem mais vulneráveis e expostas à violência. Esses achados demonstram 
que a pandemia descortinou e intensificou fenômenos históricos e enraizados na sociedade 
brasileira. 
Palavras-chave: COVID-19. Mulheres. Estereótipos. Sexismo. Desigualdade de gênero. 

 
ABSTRACT: The COVID-19 pandemic has had caused psychosocial impacts on people's lives, 
especially on the female population. Based on this, the present research aimed to review studies 
on the psychosocial impacts of the pandemic by COVID-19, especially on women, and to raise 
reflections based on phenomena that permeate this reality, such as stereotypes, sexism and 
gender inequality. This is a narrative review, carried out from April to June 2020, from periodical 
portals such as PUBMED, SciELO, LILACS, E-journals, PUBCOVID-19, as well as data from 
government agencies and newspaper headlines. The data presented suggest that, in relation to 
men, women are more affected by financial, labor, physical, domestic and psychological burdens, 
in addition to being more vulnerable and exposed to violence. These findings demonstrate that the 
pandemic has revealed and intensified historical phenomena that are rooted in Brazilian society. 
Keywords: COVID-19. Women. Stereotypes. Sexism. Gender inequality. 

 
Introdução 

 

Em 31 de Dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi alertada sobre 

um novo tipo de infecção viral na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da 

China. O vírus, denominado de SARS-CoV-2, é conhecido como o novo coronavírus e é 

responsável por causar a doença COVID-19, a qual tem se espalhado nacional e 

internacionalmente. Segundo a OMS (2020a), o surto da doença constitui uma emergência de 

saúde pública de importância internacional, sendo esse o mais alto nível de alerta da 

Organização, o que levou à classificação da doença em 11 de março de 2020 como uma 
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pandemia. De acordo com a OMS (2020a), até o dia 23 de junho foram confirmados 8.993.659 

casos de COVID-19 com 469.587 óbitos. De acordo com dados semanais do Ministério da Saúde, 

por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), até o dia 23 de junho de 2020, havia 

1.145.906 casos confirmados e 52.645 mortes pela COVID-19 no Brasil. 

Estudos e informações na mídia têm mostrado que a pandemia tem acarretado 

significativos impactos psicossociais na vida das pessoas, sobretudo na população feminina (DIN 

et al., 2020; MARQUES et al., 2020). Esse cenário pode ser compreendido a partir da 

desigualdade de gênero, que perpassa fenômenos como o sexismo e a atribuição de estereótipos 

sobre homens e mulheres. Em relação ao sexismo, esse pode ser definido como o preconceito 

direcionado às mulheres, podendo se manifestar em atitudes hostis, mais abertas e flagrantes; e 

sutis, compreendidas como sendo aparentemente positivas (GLICK; FISKE, 1996). Exemplo de 

atitudes hostis são crenças de que as mulheres são socialmente inferiores ou menos capazes 

intelectualmente do que os homens. Exemplos de atitudes sutis referem-se às crenças de que as 

mulheres têm uma aptidão especial para as funções domésticas, pois têm o dom de cuidar e 

gerenciar muitas atividades. 

Tais atitudes sexistas estão relacionadas aos estereótipos, os quais são entendidos como 

crenças e opiniões acerca das características, atributos e comportamentos de membros de 

variados grupos, aqui especificamente às mulheres (BROWN, 2010). Muito embora estereotipar 

sirva para mediar a relação entre o indivíduo e o mundo, tal faceta pode levar a generalizações 

incorretas e indevidas (MARQUES; PÁEZ; PINTO, 2013). 

A esse respeito, os estereótipos de gênero, associados ao sexismo, podem contribuir para 

a propagação e manutenção da desigualdade entre homens e mulheres (NAPIER; 

THORISDOTTIR; JOST, 2010). Para exemplificar essa realidade, destaca-se o fato de que o 

Brasil ocupou o 90º lugar no ranking de igualdade de gênero, tendo como parâmetro a análise de 

144 países (WORLD ECONOMIC FORUM, 2020). 

Dito isto, faz-se necessário compreender as atitudes sexistas, endossadas por 

estereótipos para se fazer uma análise mais consistente das relações intergrupais estabelecidas 

no dia-a-dia, principalmente ao se refletir sobre cenários da pandemia pela COVID-19. Esse 

panorama evidenciou que a desigualdade de gênero ainda é uma realidade no cotidiano brasileiro, 

sendo percebida em diferentes contextos. Com base nisso, a presente pesquisa teve como 

objetivo revisar estudos sobre os impactos psicossociais da pandemia pela COVID-19, sobretudo 

em mulheres, e levantar reflexões a partir de fenômenos que perpassam essa realidade, como 

estereótipos, sexismo e desigualdade de gênero. 

 

Método 

Essa pesquisa trata-se de uma revisão narrativa, realizada nos meses de abril a junho 

de 2020, a partir de portais de periódicos como o PUBMED, SciELO, LILACS e E-journals, além 

de buscas diretas nas principais bases de publicações sobre COVID-19, como o PUBCOVID19, 

bem como dados de órgãos governamentais e manchetes de jornais. A pesquisa deu-se a partir 
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de estudos em inglês e português, cujas palavras-chave utilizadas foram: “COVID-19”; 

“coronavírus”; “pandemia”; “mulher”; “desigualdade de gênero”; “sexismo” e “violência contra a 

mulher”, bem como os respectivos descritores em inglês. Selecionaram-se os artigos nos idiomas 

português e inglês; teóricos e empíricos; que estivessem disponíveis em sua versão completa. 

Após a leitura e análise dos resumos, selecionaram-se somente os estudos que abordassem a 

relação entre impactos psicossociais e COVID-19, sobretudo os que enfatizavam esses impactos 

em mulheres. Feito isso, esses achados foram discutidos a partir de textos clássicos sobre 

estereótipos e sexismo. 

Para uma melhor sistematização dos resultados, os estudos foram analisados e 

divididos em três sessões, estruturadas da seguinte maneira: na primeira sessão, discute-se os 

impactos psicossociais da pandemia pela COVID-19 na população em geral; na segunda sessão, 

aborda-se a relação entre estereótipos, sexismo e desigualdade de gênero; e por fim, na última 

sessão são explanadas os principais impactos psicossociais da COVID-19 em mulheres, 

pensados a partir desses fenômenos. 

 
Resultados e discussão 

Impactos psicossociais da pandemia pela COVID-19 

De modo geral, eventos traumáticos podem reduzir o sentimento de segurança dos 

indivíduos, além de trazer à tona o medo da morte. Ao que diz respeito especificamente à 

pandemia pela COVID-19, essa realidade é agravada pela falta de informações claras e precisas 

acerca da doença, tanto do tratamento quanto ao fim do surto, além do medo de ser infectado, o 

que repercute em sofrimento psíquico (TORALES et al., 2020; LI et al., 2020). 

Outro fator que potencializa essa situação é o acesso a uma grande quantidade de 

informações. Uma pesquisa chinesa identificou que pessoas que gastavam mais de 3 horas por 

dia preocupados com a COVID-19 apresentaram mais sintomas de ansiedade do que pessoas 

que passavam menos tempo (HUANG; ZHAO, 2020). Essa realidade é ainda mais preocupante 

com o crescente número de notícias falsas. Conforme declaração da OMS, o surto da COVID-19 

tem sido acompanhado por uma enorme infodemia, isto é, um volume excessivo e rápido de 

informações, nem todas verídicas, o que torna difícil encontrar fontes e orientações confiáveis. 

Diante desse quadro de excesso e insegurança das informações, as pessoas podem se sentir 

ansiosas, deprimidas, sobrecarregadas, emocionalmente exaustas e incapazes de atender a 

demandas importantes (KHAN et al., 2020; OMS, 2020b). Kar et al. (2020) salientam que a 

distorção das percepções do risco da doença resulta em pânico em massa. 

Outro aspecto que tem sido associado a um maior agravamento psíquico está relacionado 

à principal orientação de contenção da doença: o isolamento social. A recomendação de 

permanecer em casa e a restrição de atividades sociais têm sido associadas a um aumento de 

estresse (KHAN et al., 2020), tédio e irritabilidade (LI et al., 2020), e a outros efeitos adversos à 

saúde na população em geral (TORALES et al., 2020). Efeitos mais severos são percebidos nas 

pessoas infectadas, associados à rejeição social, perda financeira, discriminação e 
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estigmatização; bem como nos familiares dessas pessoas, oriundos da sobrecarga ocasionada 

pelo cuidado desse familiar, pelo medo da infecção e pela própria quarentena (LI et al., 2020). 

Huang e Zhao (2020) realizaram uma ampla pesquisa com 7.236 chineses, para avaliar a 

saúde mental da população durante o surto e explorar possíveis fatores de influência nesta. Os 

autores verificaram uma alta prevalência de ansiedade, sintomas depressivos e má qualidade do 

sono, sendo que um em cada três participantes apresentaram distúrbios de ansiedade e um em 

cada cinco apresentaram sintomas depressivos e problemas de sono. Os profissionais de saúde 

foram associados a pior qualidade do sono e pessoas com menos de 35 anos mais prováveis de 

exibirem ansiedade. 

Outros estudos chineses trazem mais evidências sobre o impacto da pandemia na saúde 

mental da população. Wang et al. (2020) identificaram que mais da metade dos 1.210 

entrevistados classificaram o impacto psicológico da pandemia de moderado a grave, e cerca de 

um terço relatou ansiedade moderada a grave. Zhang e Ma (2020) verificaram que 52,1% dos 

participantes se sentiram horrorizados e apreensivos devido à pandemia. Liu et al. (2020) registrou 

uma incidência de 7% de sintomas de estresse pós-traumático um mês após o surto em 253 

indivíduos de uma das regiões mais afetadas na China. 

Kar et al. (2020) em uma ampla revisão de achados, verificaram que entre os casos com 

COVID-19, as pessoas suspeitas ou confirmadas experimentam amplo medo de contágio e morte, 

além de tédio, solidão, raiva, desespero, uso nocivo de substâncias e até suicídio. Encontrou-se 

também a probabilidade de desenvolver Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), devido aos 

comportamentos recorrentes para evitar a transmissão. Entre os membros da família e contatos 

próximos, perceberam sentimentos de ansiedade e culpa, bem como a estigmatização e 

vergonha. Os autores destacam ainda que entre a população de risco, como idosos e indivíduos 

com outras comorbidades, incluindo aqueles com transtorno mental grave preexistente, esse 

impacto na saúde mental é potencializado. O mesmo se aplica para profissionais da saúde. 

Em relação a esses profissionais, uma pesquisa com 1.563 trabalhadores da saúde 

verificou que mais da metade declarou sintomas depressivos, ansiedade e distúrbios do sono (HO 

et al., 2020), o que foi corroborado em outro estudo com 1.257 profissionais na China, sendo 

ainda mais severo em mulheres, enfermeiras e que ocupavam a linha de frente na assistência de 

pacientes com suspeita ou com COVID-19 (LAI et al., 2020). 

Esse panorama dos impactos psicossociais da pandemia é também perceptível em outros 

países. Um estudo turco com 318 pessoas buscou avaliar os níveis de depressão, ansiedade 

associadas à COVID-19. Os autores verificaram que as pessoas apresentaram pontuações acima 

do ponto de corte para depressão e ansiedade, sendo fatores de risco ser do sexo feminino, morar 

em áreas urbanas, ter amigos ou familiares com COVID-19 e possuir antecedente de doença 

psiquiátrica ou doença crônica (ÖZDIN; ÖZDIN, 2020). 

No Brasil, salienta-se a carência de estudos empíricos sobre a temática. Destaca-se o 

estudo de Zhang et al. (2020) com 638 adultos brasileiros, aproximadamente um mês após a 

confirmação do primeiro caso em São Paulo. Os resultados revelaram que 52% da amostra 
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experimentaram sofrimento leve ou moderado e 18% sofrimento grave. A angústia foi ainda maior 

em participantes do sexo feminino, mais jovens, com maior escolaridade e que praticavam menos 

exercício físico durante a quarentena. 

A partir do explanado, evidencia-se impactos psicossociais da pandemia pela COVID-19 

na população mundial. No entanto, percebeu-se que os achados mostram peculiaridades que 

tornam alguns grupos sociais mais vulneráveis que outros, como mulheres, idosos e profissionais 

da saúde. A partir disso, torna-se imperioso debater sobre as particularidades do impacto 

psicossocial da pandemia pela COVID-19 em mulheres. Mas, antes de adentrar nesse ponto, faz- 

se necessário explanar fenômenos que podem contribuir para essa realidade, como desigualdade 

de gênero, sexismo e estereótipos. 

 
Desigualdade de gênero, sexismo e estereótipos 

A desigualdade de gênero é um fenômeno global, que configura-se nas vivências díspares 

do acesso aos direitos e do exercício do poder, que, expressa-se majoritariamente do gênero 

masculino em oposição ao feminino, ou mesmo na aversão e inferiorização a tudo aquilo que se 

assemelhe às tradicionais representações do que é ser mulher (BIROLI, 2016; BANDEIRA, 2017). 

Diante disso, o estabelecimento de relações de gênero não horizontais, manifesta-se em 

diferentes contextos, como na economia, educação, saúde, no mercado de trabalho e entre outras 

esferas sociais (PRONI; PRONI, 2018). 

Isso pode ser observado no contexto brasileiro, que 42% da população feminina não 

consegue emprego, porque são as responsáveis por todo o trabalho de cuidado no ambiente 

privado (casa), comprometendo a disponibilidade para atividade laboral no ambiente público. 

Porém, entre os homens, esse percentual é de apenas 6%. Em outras palavras, no Brasil, as 

mulheres se dedicam aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos cerca de 73% a mais de 

horas do que os homens (18,1 horas contra 10,5 horas) (OXFAM INTERNATIONAL, 2020). 

Em relação à diferença salarial entre homem e mulher, no Brasil, houve uma queda entre 

os anos de 2012 e 2018. Contudo, mesmo com formação educacional superior à dos homens, as 

mulheres ganham, pelo menos, 20,5% a menos que o rendimento da população masculina. Essa 

diferença percentual é ainda maior em mulheres negras, pois o índice de mulheres brancas com 

ensino superior completo é 2,3% maior do que o avaliado para a população feminina de pardas e 

pretas (IBGE, 2019). 

Além disso, outros dados estatísticos também demostram essa desigualdade de gênero, 

como exemplo os dados de violência contra a mulher. De acordo com a Organização das Nações 

Unidas (ONU, 2019), 17,8% das mulheres no planeta, ou cerca de uma a cada cinco, sofrem 

violências física ou sexual de seus de parceiros íntimos. Em 2018, 3.800 mulheres foram vítimas 

de feminicídio na América Latina e no Caribe, sendo o Brasil o 5º país no mundo com a maior taxa 

de feminicídios (ATLAS DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, 2018; IPEA/FBSP, 2018). 

De fato, pode-se discutir essas situações tendo em vista a existência de sexismo e 

estereótipos compartilhados acerca desses grupos. Para Lima et al. (2005) a diferenciação social 
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entre homens e mulheres contribui para manter as representações sociais da mulher que 

sustentam crenças, estereótipos, ideologias, como, por exemplo, as mulheres são fracas, 

passivas, tranquilas, sem capacidade de liderança; em comparação, para os homens cabem 

serem fortes, ativos, líderes e racionais. 

Ressalta-se aqui que, quando o estereótipo é fortemente compartilhado socialmente, isso 

favorece, inclusive, que as mulheres, por exemplo, ainda que em condição de desfavorecimento, 

endossem atitudes sexistas (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2009). A exemplo, apresenta- 

se a aceitação das mulheres a diferentes afazeres ou atribuições que foram sendo difundidas nas 

relações sociais, resultando em uma sobrecarga de trabalho, pois, embora a mulher tenha 

conquistado o mercado de trabalho formal, ainda tem que dar conta de diversos afazeres 

domésticos. Para Vieira e Amaral (2013) a experiência de conciliar as atividades profissionais, o 

cuidado com a família e as exigências de uma educação continuada repercutem na vida das 

mulheres, que embora reconheçam a sobrecarga, procuram construir estratégias para conjugar 

trabalho e reprodução, levando-as a minimizar a situação de desigualdade. Nesse cenário, de 

acordo com Biroli (2016), tem-se uma legitimação da desigualdade de gênero que leva as 

mulheres, mesmo na condição de vítimas, à naturalização dessa sobrecarga, por exemplo. 

Desse modo, nota-se que o uso de estereótipos colabora para manter o sexismo, o qual 

contribui para a perpetuação da desigualdade de gênero (GLICK; FISKE, 1996), uma vez que 

essas crenças de superioridade e inferioridade referentes a homens e mulheres são utilizadas 

como meios para justificar e legitimar esse sistema desigual. Napier, Thorisdottir e Jost, (2010) 

identificaram que o aumento da desigualdade de gênero está associado ao maior uso de 

justificativas sexistas hostis; ao passo que em contextos de diminuição da desigualdade, embora 

haja uma diminuição do uso de justificativas hostis, ainda há a presença de justificativas sexistas, 

sendo essas mais sutis. Essas justificativas sutis legitimam a desigualdade de gênero, pois 

mascaram, mantém e facilitam a propagação de relações assimétricas. 

Assim, nota-se que a desigualdade de gênero tem impactos na vida das mulheres, 

apresentando-se desde formas mais sutis a formas mais flagrantes. Essa realidade traz 

implicações em papéis sociais que são atribuídos a homens e mulheres, o que ficou mais evidente 

a partir do isolamento social oriundo da pandemia pela COVID-19. Com base nisso, pesquisas 

indicam que o panorama atual agravou tal desigualdade, tendo em vista diferentes contextos. 

 
Impactos psicossociais da COVID-19 em mulheres 

Apesar dos dados já alarmantes acerca da desigualdade de gênero, como abordados na 

sessão anterior, pesquisas e estatísticas ressaltam que a pandemia da COVID-19 potencializou 

alguns desses indicadores (DIN et al., 2020). Segundo a ONU (2020), no Brasil, as mulheres são 

as mais atingidas (740 milhões) pelos impactos econômicos da pandemia do coronavírus, pois 

trabalham em empregos mal remunerados, inseguros e informais. Embora não se tenha 

encontrado pesquisas empíricas brasileiras sobre essa questão, uma pesquisa chinesa realizada 

por Din et al. (2020) indica que a pandemia amplia ainda mais a diferença de gênero quanto ao 
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mercado de trabalho, pois as mulheres estão associadas ao emprego informal, particularmente o 

turismo, alimentação e pequenas empresas, onde os impactos da pandemia são ainda maiores. 

A crise causada pela pandemia tem efeitos também em mulheres que trabalham de modo 

formal, isto é, com carteira assinada. Exemplo disso, são os profissionais da saúde, que em 

grande proporção da linha de frente são mulheres, como enfermeiras, agentes comunitárias de 

saúde, técnicas de saúde, entre outras, que, por sua vez, enfrentam maior risco de infecção, 

morbidade e morte como resultado de sua profissão (GAUSMAN; LANGER, 2020). No Brasil, as 

mulheres compõem 85% dos enfermeiros, 46,5% dos médicos e 85% dos cuidadores de idosos 

(COFEN, 2020). 

Além de estarem na linha de frente no combate à COVID-19, como apresentados nos 

dados acima, estudos mostram que as mulheres também são frequentemente cuidadoras de sua 

família, de modo que além de aumentar o risco de contaminação dos seus familiares, também 

apresentam uma sobrecarga de trabalho (FEINBERG et al., 2011; LANGER et al., 2015). Essa 

sobrecarga de trabalho configura-se pelo alto envolvimento e tempo gasto em seu próprio ofício, 

tarefas domésticas e cuidados com os filhos. 

Segundo Vieira, Garcia e Maciel (2020), a desigual divisão de tarefas domésticas 

sobrecarrega especialmente as mulheres casadas e com filhos. As autoras ainda ressaltam que a 

presença dos homens em casa não significa cooperação ou distribuição das tarefas entre todos os 

membros da família, mas sim o aumento do trabalho invisível e não remunerado das mulheres. 

Além disso, para Thapa et al. (2020) as mulheres grávidas e novas mães certamente podem ser 

mais vulneráveis a problemas de saúde mental e sobrecarga por causa da pandemia. 

De modo geral, as pesquisas supracitadas perpassam por papéis atribuídos socialmente 

às mulheres. Em relação ao ambiente doméstico, historicamente foram construídos e 

compartilhados estereótipos que envolvem valores e crenças acerca da mulher como sensível, 

frágil, maternal e responsável pelo cuidado da casa e dos filhos (BIROLI, 2016). Isso foi 

potencializado e ficou mais evidente a partir do isolamento social oriundo da pandemia, em que, 

além do trabalho formal, ainda há um imaginário social que a responsabiliza pelos trabalhos 

domésticos. Essa realidade além de reforçar o seu lugar na esfera privada, ainda dificulta seu 

desenvolvimento nos espaços de trabalho. 

Em relação ao ambiente de trabalho, percebe-se que este reproduz condições e relações 

marcadas por estereótipos de gênero. Embora as mulheres estejam inseridas nesse contexto, 

ainda existem discrepâncias em relação aos homens. Segundo Rosa e Quirino (2017), a estrutura 

e forma de ocupação dessas se mostram diferentes da ocupação masculina, uma vez que tendem 

a reproduzir tarefas de cuidado e organização que se aproximam às realizadas no âmbito 

domiciliar, enquanto os cargos de liderança continuam sendo ocupados, em sua maioria, por 

homens. Isso pode ser observado nas pesquisas anteriores, em que mostram que as mulheres 

são a maioria das cuidadoras de idosos e enfermeiras. 

Esses estereótipos de gênero têm consequências que vão além da mera categorização e 

atribuição de papéis sociais, trazendo repercussões como a internalização desses estereótipos 
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pelas próprias mulheres e a naturalização da violência. Essa violência perpassa por diferentes 

níveis e contextos, podendo ser compreendida a partir do sexismo, uma vez que se configura 

como uma forma de opressão e discriminação, a exemplo do fenômeno da violência doméstica, 

que vai desde maneiras mais veladas, como a violência psicológica, até as mais flagrantes, como 

a violência física. 

Essa é outra área de preocupação e impacto na vida das mulheres durante a pandemia 

pela COVID-19, pois cumprir com o distanciamento social, para algumas, pode significar mais 

tempo gasto com um parceiro abusivo, resultando em diferentes tipos e formas de violência 

(GAUSMAN; LANGER, 2020; MARQUES et al., 2020). Acerca disso, segundo uma reportagem do 

jornal El Pais, na Colômbia, durante o isolamento obrigatório, o Ministério Público recebeu 578 

ligações, das quais 132 eram denúncias de violência doméstica e 55 de violência sexual. Na 

Argentina, ao menos seis mulheres e meninas haviam sido assassinadas desde o começo do 

isolamento. 

No Brasil, esses dados não são diferentes, as queixas de violência doméstica por telefone 

aumentaram 17,97% (258 queixas) nos nove dias seguintes à data em que o confinamento entrou 

em vigor em vários estados brasileiros (17 de Março de 2020), segundo dados do Ministério da 

Mulher, Família e Direitos Humanos (2020). De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (FBSP), os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril deste ano, em 12 

estados do país, comparativamente ao ano passado. 

Para Vieira, Garcia e Maciel (2020) com o isolamento social, além das mulheres serem 

mais vigiadas e impedidas de conversar com familiares e amigos, foram reduzidos os acessos a 

serviços de apoio às vítimas, particularmente nos setores de assistência social, saúde, segurança 

pública e justiça, facilitando a propagação de diversas formas de violência. 

Além de todos os pontos apresentados que perpassam as questões sociais das mulheres, 

ainda há aspectos vinculados ao próprio corpo feminino, relacionados à reprodução e à 

sexualidade. Acerca disso, Thapa et al. (2020) reiteram o impacto da pandemia nesses pontos, 

principalmente em relação à gravidez, tanto referente a infecções, quanto ao próprio risco de 

gravidez indesejada, tornando certos procedimentos médicos, incluindo o aborto, mais restritivo. 

A partir do exposto, observam-se os impactos da pandemia na vida das mulheres em 

diferentes níveis, mas, salienta-se que há fenômenos que agravam essa realidade dentro do 

próprio grupo de mulheres, os quais vão desde diferenças socioeconômicas até questões 

étnicas/raciais. Acerca disso, no contexto brasileiro tem-se mais de 11 milhões de mulheres 

chefes de família, e a maioria é negra (61%). As mulheres negras, por exemplo, enfrentam 

maiores restrições com relação a condições de moradia, saneamento básico, entre outros, 

desdobrando-se para conciliar trabalho, filhos e saúde mental (IBGE, 2019). Isso fomenta 

reflexões a respeito dos diferentes impactos na vida de mulheres, perpassando por questões que 

se somam à desigualdade de gênero, como a cor da pele e a classe social. 
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Considerações finais 

Em função do que foi exposto nessa revisão, enfatiza-se a gravidade da COVID-19 no 

Brasil e no mundo, bem como suas consequências, as quais vão além da patologia em si e de 

aspectos do adoecimento, mas acarretam também implicações a nível social, como a 

desigualdade de gênero. Assim, de modo geral, os dados apresentados sugerem que, de fato, em 

relação aos homens, as mulheres são mais afetadas com sobrecargas financeira, laboral, física, 

doméstica e psicológica resultante da pandemia pela COVID-19, além de serem mais vulneráveis 

e expostas a diversas formas de violência. Esses achados demonstram que a pandemia 

descortinou e intensificou fenômenos históricos e enraizados na sociedade brasileira, que 

favorecem esses impactos desiguais vivenciados por homens e mulheres, os quais podem ser 

analisados mediante a compreensão de estereótipos sociais, sexismo e desigualdade de gênero. 

Ressalta-se que as consequências da COVID-19 extrapolam o momento da pandemia, só 

podendo ser medidas e avaliadas de forma mais precisa a médio e longo prazo. No entanto, as 

evidências já existentes sugerem que esse fenômeno trará repercussões no campo das relações 

de trabalho, das relações familiares, das relações intergrupais, bem como nos aspectos 

psicológicos. Isso enfatiza a relevância dessa pesquisa, no sentido de fomentar reflexões e 

embasar a elaboração e o desenvolvimento de políticas públicas com o intuito de diminuir os 

impactos dessa desigualdade. 

Ademais, destaca-se a carência de pesquisas empíricas nacionais, bem como lacunas 

nas pesquisas sobre gênero internacionais, como a ausência de uma análise de variáveis 

sociodemográficas relacionadas aos impactos psicossociais da pandemia em homens e mulheres, 

como renda, cor da pele, orientação sexual, entre outras. A partir dessa realidade, surge a 

necessidade de novas pesquisas para dar conta de alguns questionamentos que emergiram no 

presente estudo, a saber: quais os impactos psicossociais da pandemia pela COVID-19 na 

população em geral? Esses impactos atingem de modo distinto as mulheres? Estereótipos de 

gênero e o sexismo ajudam a explicar esses impactos? Há uma relação entre esses impactos e a 

desigualdade de gênero? 

Sendo assim, espera-se com o presente estudo suscitar reflexões e contribuir com o 

debate de tais fenômenos estruturais presentes na sociedade e que se tornaram mais evidentes 

nessa crise mundial provocada pelo novo coronavírus. Isso se faz ainda mais necessário quando 

se pensa em um país como o Brasil, cuja desigualdade social é fortemente presente e difícil de ser 

combatida, principalmente diante de uma crise de saúde pública. 
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CAPÍTULO 84 

IMPACTOS PSICOSSOCIAIS DO ISOLAMENTO SOCIAL EM IDOSOS FRENTE A COVID-19 

PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL IMPACTS OF SOCIAL ISOLATION IN ELDERLY DURING COVID-19 PANDEMIC 

 
Mariana Lara Cabral Viana1 

Francisco Erik Freire Maia2 

Sabrina Raquel de Oliveira3 

Wandeclebson Ferreira Júnior4 

Ligia Cristina Azevedo Sousa5 

 

RESUMO: Observa-se a existência de uma ampla gama de conteúdos voltados para o cuidado da 
dimensão biológica do idoso. Em comparação, a atenção direcionada à integridade psicológica 
dessa população é escassa. Pensando nos impactos do isolamento social no atravessamento da 
COVID-19 para essa população, objetiva-se fomentar reflexões sobre a importância da interação 
social como agente fortalecedor da saúde mental no envelhecimento. Trata-se de uma revisão 
bibliográfica, realizada em Maio de 2020, nas bases de dados SciElo, PubMed e LILACS, 
utilizando os descritores “saúde mental”, “idoso” e “isolamento social”. Grande parte dos estudos 
coloca o isolamento social como um dos principais fatores para o adoecimento psíquico dos 
idosos, a exemplo da depressão e comportamentos suicidas, apontando a família como força 
protetora e um suporte prático e afetivo. Nesse sentido, acredita-se que a convivência social de 
qualidade contribui de forma benéfica na prevenção e no combate aos sintomas de adoecimentos 
físicos e psicológicos. 
Palavras-chave: Idosos. Saúde Mental. Isolamento Social. COVID-19. 

 
ABSTRACT: It’s clear to see thar the existence of a wide range of contents aimed at the care of 
the biological dimension of the elderly. In other way the attention to the psychological integrity of 
this population is scarce. Thinking about the impacts of social isolation during COVID-19 pandemic 
for this population we mean to encourage reflections about the importance of social interaction as a 
strengthening agent of mental health in aging. This paper is a bibliographic review carried out in 
May 2020 in the SciElo, PubMed and LILACS databases using the descriptors "mental health", 
"elderly" and "social isolation". Most of the papers place social the isolation as one of the main 
factors for the psychic illness of the elderly, pointing family as a protective force and a practical and 
affective support. We believe that the quality social coexistence contributes in a beneficial way in 
preventing/combating physical and psychological illnesses. 
Keywords: Elderly. Health mental. Social Isolation. COVID-19. 

 
INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo natural, parte do ciclo contínuo e ininterrupto do 

desenvolvimento humano. Todo ser vivo, sem exceção, está fadado a experienciar as mudanças 

físicas, psicológicas, sociais e culturais que o tempo promove. Por esse motivo, o envelhecimento 

é considerado um processo universal, no entanto, sua vivência é única e subjetiva, com margem 

para variações entre os indivíduos em decorrência do acúmulo de experiências ao longo da vida, 

como apontam Kreuz e Franco (2017), ao falarem das possibilidades da vivência da velhice 

destacando influências como parâmetros cronológicos, funcionais e cognitivos, bem como sociais 

e representacionais. 
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A depender da cultura, a velhice pode ser interpretada de maneiras distintas. Enquanto no 

Oriente, por exemplo, há a valorização do cuidado e atenção às pessoas que atingem a vida 

adulta tardia, na cultura ocidental, em decorrência da influência capitalista, alcançar uma idade 

avançada culmina, via de regra, na associação e vivência de estereótipos e sentimentos de 

inutilidade. Embora considerem afeto e carinho como algumas das principais características dos 

idosos, predomina o pensamento de que são incompetentes e de baixo status (CUDDY; 

NORTON; FISKE, 2005). 

Observa-se, na literatura científica, a existência de uma ampla gama de conteúdos 

voltados para o cuidado com a dimensão biológica do idoso. Contudo, questionamentos sobre os 

cuidados com a saúde mental e a integridade psicológica dessa população também são de 

extrema pertinência, pois são considerados como fator primordial para o bem estar e melhor 

qualidade de vida. Acredita-se que o isolamento social seja um intensificador dos adoecimentos 

de ordem psíquica, como quadros depressivos e ansiosos. Com base nisso, observando o cenário 

atual, no qual o isolamento social configura-se como estratégia primordial para controle e 

superação da pandemia da Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), percebe-se a necessidade de 

um olhar para os impactos psicossociais em potencial para o público idoso, decorrentes da 

adoção necessária da medida. 

Nessa perspectiva, esse trabalho objetiva suscitar reflexões acerca do processo de 

envelhecimento, compreendendo as fragilidades e potencialidades da velhice, fomentando 

discussões sobre o cenário pandêmico atual e a importância da interação social como agente 

fortalecedor da saúde mental na faixa etária idosa. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Trata-se de uma revisão bibliográfica que, segundo Santos e Candeloro (2006), também 

pode ser denominada de revisão de literatura ou referencial teórico, apresentando as 

contribuições científicas em torno de um tema específico. 

A pesquisa foi realizada ao longo do mês de Maio do ano de 2020, por meio das bases de 

dados Scientific Electronic Library Online (SciElo), Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, 

através do recurso PubMed, e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), sendo operacionalizada por meio do cruzamento dos descritores “saúde mental” e 

“idoso” e “idoso” e “isolamento social”, por meio do operador booleano “AND”. 

Foram selecionados como critérios de inclusão estudos publicados nos últimos cinco 

anos, entre 2015 e 2020, em português e inglês, brasileiros, disponíveis como trabalhos 

completos. Foram realizadas leituras breves dos trabalhos, resultando em uma seleção mais 

aprofundada, a fim de sistematizar o arcabouço teórico/científico base do resultado aqui 

apresentado. Além dos achados na busca descrita, esta revisão também contou com o apoio de 

livros e materiais auxiliares, enriquecendo a discussão a respeito das temáticas do 

envelhecimento, isolamento social e sua correlação. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O envelhecer e seus declínios 

 
De acordo com Papalia e Feldman (2013), ao falar em desenvolvimento humano, 

cientistas citam três principais aspectos: o físico, o cognitivo e o psicossocial. O crescimento e 

amadurecimento do corpo e cérebro, habilidades motoras e sensoriais fazem parte do 

desenvolvimento físico. A memória, atenção, linguagem, aprendizagem, criatividade, raciocínio e 

pensamento diz respeito ao desenvolvimento cognitivo. Já as relações sociais, emoções e 

personalidade compõem o desenvolvimento psicossocial. Diante disso, são domínios que se inter- 

relacionam, e quando um é afetado ou sofre alguma alteração, os demais também são 

acometidos. Trata-se, portanto, de um desenvolvimento multidimensional, que também precisa ser 

entendido como parte de um contexto histórico e cultural (PAPALIA; FELDMAN, 2013). As autoras 

também comentam que a vida adulta é dividida entre a jovem, a intermediária e a tardia. Aqui, 

vamos nos ater às discussões voltadas para as duas últimas etapas, o período do adulto 

intermediário, entre os 45 aos 65 anos, e período da fase adulta tardia, dos 65 anos em diante. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) compreende que a velhice é considerada a partir 

dos 60 anos de idade em países que estão em desenvolvimento e que reflete as condições 

políticas, socioeconômicas, sanitárias, históricas e culturais de uma determinada população 

(WHO, 2005). Dados das Nações Unidas (2015) mostram que há mais de 900 milhões de pessoas 

idosas no mundo, e esse número tende a aumentar de forma expressiva em pelo menos 56% até 

2030, devendo chegar a 77,4 a expectativa de vida. Contudo, essa crescente vem acompanhada 

de um aumento de doenças crônicas (HABIB; CALDAS, 2019). 

A velhice se trata de um período do desenvolvimento marcada por declínios que 

englobam as mais diversas dimensões do desenvolvimento. No aspecto biológico, por exemplo, 

há uma redução da atividade motora, do processamento de estímulos visuais e auditivos, perda e 

diminuição da atividade neuronal no cérebro, dificultando muitas vezes o processamento de 

informações mais complexas e afetação no armazenamento de memórias, maior probabilidade de 

surgimento de doenças de caráter crônico e progressivo, comprometendo os sistemas nervoso, 

articulares, cardiovasculares, ocorrendo também uma redução dos hormônios sexuais (HABIB; 

CALDAS, 2019). 

Adultos mais velhos são mais propensos a usufruir de uma angústia psicológica como 

nervosismo, inquietação, desesperança, tristeza extrema e sentimento de inutilidade, junto com 

uma diminuição na capacidade de reserva de energia, onde as respostas a demandas extras do 

dia a dia não é a mesma. Tais aspectos, então, prejudicam a qualidade de vida e favorecem o 

surgimento de diversos quadros psicopatológicos (PAPALIA; FELDMAN, 2013). Já a esfera social 

envolve mudanças de papéis. Surge o processo de aposentadoria e é notória uma maior 

inclinação à interação, bem como uma maior necessidade de relações sociais. Papalia e Feldman 

(2013, p. 623) fortalecem a idéia: 

"O apoio emocional ajuda as pessoas mais velhas a manter satisfação na vida, em 
face do estresse e de traumas como a perda do cônjuge ou de um filho, uma doença 
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altamente letal ou um acidente; e os laços positivos tendem a melhorar a saúde e o 
bem-estar.". 

 

Um outro olhar sobre a velhice 

 
Durante o processo de envelhecimento, tornam-se evidentes as múltiplas alterações que 

exprimem sofrimento na mente e no corpo físico. No entanto, percebe-se que, na maioria das 

vezes, apenas as alterações negativas são enfatizadas, estando elas associadas a declínios e 

problemas de saúde. Contudo, essa visão tem sido, aos poucos, desconstruída pela Gerontologia 

e demais áreas da saúde, inclusive na própria Psicologia. Sobre este olhar, Cachioni et al. (2017) 

apontam uma grande revolução no campo da Gerontologia no início dos anos 60, na qual passou- 

se a considerar que a velhice e o envelhecimento não estão limitados às doenças, inatividade e 

redução geral no desenvolvimento. 

Com o desenvolvimento da Medicina e das novas tecnologias, a expectativa de vida em 

muitos países do mundo aumentou. Segundo Papalia e Feldman (2013), esse aumento da 

expectativa de vida traz consigo questões sobre a relação entre longevidade e saúde física e 

mental. Apesar disso, a velhice não é sinônimo de perdas. Assim como em todas as fases da vida, 

é também marcada por ganhos, mudanças e adaptações. Ao público mais velho, é de suma 

importância desenvolver algumas características essenciais para manutenção de uma saúde 

mental de qualidade e consequentemente uma boa qualidade de vida. Para Ribeiro e Borges 

(2018), essas características são a aceitação da velhice e a compreensão de que existem 

limitações físicas, naturalizando essas mudanças. Porém, elas não devem ditar o rumo da vida 

desse indivíduo. 

Um ganho que pode ser destacado, por exemplo, é a sabedoria. Papalia e Feldman 

(2013) destacam que a sabedoria está sendo estudada como uma habilidade cognitiva e alguns 

estudiosos teorizam que ela seria a junção de elementos da razão e emoção para elaboração de 

um pensamento pós-formal, ou seja, aquele que é adquirido após a maturação. 

O isolamento social 

 
Atribuir à velhice um caráter de inutilidade em decorrência dos declínios vivenciados 

nessa fase significa considerar que o sujeito é somente aquilo que ele produz, desconsiderando 

as características subjetivas de um indivíduo que sente e que ainda pode ter satisfação com a 

vida. A esse respeito, Pereira, Giacomin e Firmo (2015) comentam que a velhice passa a 

representar um momento em que o olhar social sobre o corpo já não é mais proveitoso, reduzindo 

o idoso a uma não produtividade criada pelas concepções equivocadas de uma estrutura corporal 

que está comprometida e fadada à morte. Entretanto, o sentir-se inútil não diz respeito somente ao 

declínio no funcionamento físico e cognitivo, mas também aos arranjos das relações sociais que 

se modificam e podem resultar em exclusão. A partir do distanciamento emocional, sentimentos 

de solidão emergem, visto que as perdas na capacidade física não são as únicas, mas também 

perdas afetivas referentes ao sentir-se amado e acolhido. 
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Levando em consideração o estudo sobre velhice e bem estar subjetivo, Mantovani, Lucca 

e Neri (2016) verificaram que sentir-se amado por familiares e amigos mostrou-se um importante 

fator associado à autopercepção positiva de felicidade e de envelhecimento saudável. Aqueles 

sentimentos de pertencimento que são aflorados na juventude quando se faz parte de um grupo 

podem se tornar escassos na velhice, visto que alguns idosos já sofreram perdas, seja de amigos, 

parentes ou cônjuges e, além disso, também vivenciam contextos de negligência. 

No idoso e sobretudo no grande idoso (com 85 ou mais anos), o corpo apresenta sinais 

visíveis do tempo, podendo, para alguns dos seus donos, representar perdas muito significativas 

que podem favorecer seu isolamento e/ou solidão (AZEREDO; AFONSO, 2016). Assim, levando 

em consideração essa questão, a adoção de um olhar sensível, auxilia-nos a compreender de que 

forma o isolamento social repercute na saúde mental desses indivíduos, intensificando 

sentimentos de solidão que impactam negativamente na qualidade de vida. 

Dentro dessa perspectiva, os idosos que não conseguem superar os sentimentos de 

solidão são aqueles em risco de uma institucionalização precoce ou mesmo de tenderem, de 

forma mais acelerada, para a fragilidade, ou mesmo para a morte (AZEREDO; AFONSO, 2016). 

Esta que não se limita à morte biológica, existe a morte social, que ocorre quando ele não se 

reconhece como a mesma pessoa, por não conseguir executar as atividades que fazia 

anteriormente (PEREIRA; GIACOMIN; FIRMO, 2015). Dessa forma, a concepção que atribui ao 

idoso uma noção de inutilidade estimula a concordância de padrões excludentes, que por sua vez 

age em descompasso com o bem estar e tende a contribuir com o adoecimento nessa fase da 

vida. 

Compreendendo os possíveis impactos do decorrentes do contexto de isolamento social, 

imposto pela COVID-19, o Conselho Federal de Psicologia, em 26 de Março de 2020, publica a 

resolução CFP nº 4/2020 permitindo a realização de serviços psicológicos por meio da internet, 

visando minimizar os impactos vivenciados com tantas mudanças que podem comprometer a 

saúde mental das pessoas, como é o caso dos idosos (CFP, 2020). Situações como essas, de 

crise e isolamento, podem proporcionar um aumento nos casos de ansiedade, depressão e 

suicídio, tendo em vista que as taxas de suicídio já se mostravam elevadas (CAVALCANTE; 

MINAYO; MANGAS, 2013) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A quantidade de publicações encontradas nesta pesquisa foi decorrente da utilização do 

cruzamento dos descritores em pares definidos utilizados em todas as bases de dados, conforme 

a tabela 01, a seguir: 
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Tabela 01: Artigos sobre os impactos do isolamento social ocasionado pela COVID-19 no idoso. 
 

 
Cruzamentos PubMed Lilacs Scielo Total selecionados 

 

 
 

saúde mental AND idoso 329 36 93 458 22 

idoso AND isolamento social 0 2 12 14 4 

Amostra 329 38 105 472 26 
 
 

 
Fonte: Elaboração dos Autores (2020). 

 

A partir da busca foram identificados 472 estudos, entre nacionais e internacionais. A 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão resultou na permanência de 35 artigos, que foram 

pré-selecionadas para análise de título e resumo. Em seguida, com base na análise dos estudos, 

a amostra final foi de 26 artigos. 

Na análise, observou-se maior ênfase na saúde física do idoso. No entanto, aqueles 

estudos que abordam a esfera psicossocial, apontam grande prevalência de depressão e 

ansiedade, que seriam desencadeados por fatores estressantes como o isolamento social, a falta 

de apoio familiar e social, uma condição financeira não estável, o surgimento de doenças crônicas 

e o próprio processo de envelhecimento. 

Além disso, nota-se algumas divergências com relação aos resultados, uma vez que 

Cordeiro et al. (2020) e Abrantes et al. (2019), em estudos realizados com idosos em Recife e 

João Pessoa, não perceberam declínio em relação à sua saúde mental, enquanto Guimarães et 

al. (2019), Silva et al. (2018), Amancio, Oliveira e Amancio (2019), RHS van den Brink et al. 

(2018), em estudos realizados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, apontam que uma 

porcentagem maior dos idosos apresentam sintomas depressivos, evidenciando que o contexto 

sociocultural no qual esses sujeitos estão inseridos também pode ser entendido como um 

importante fator de influência para o desenvolvimento ou não de transtornos mentais. 

Os artigos analisados trazem a depressão como um dos principais adoecimentos e que 

mais afetam a vida dos idosos, provocando também a ideação suicida, como citado por Minayo, 

Figueiredo e Mangas (2019), Costa e Souza (2017), Crestani et al. (2019). A ideação suicida 

geralmente é advinda de algum transtorno ou sofrimento extremo que o sujeito enfrenta e, sem a 

devida assistência, a ideação transforma-se em comportamento suicida. A pesquisa de Ribeiro e 

Borges (2018), realizada com idosos em cuidados paliativos, destaca que o surgimento de 

doenças crônicas desempenha um papel intensificador do sofrimento existencial, levando a 

quadros depressivos. 

Nesse sentido, o envelhecer, se atrelado à solidão, pode causar repercussões e 

consequências negativas para o idoso, já que, de acordo com os achados, as tentativas de 

suicídio nessa fase podem estar relacionadas a conflitos familiares e ausência de apoio social, 
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além das perdas de parentes, que podem potencializar sentimentos de abandono. Os estudos de 

Minayo, Teixeira e Martins (2016), Minayo e Cavalcante (2015), Gutierrez, Souza e Grubits (2015), 

Rabelo e Neri (2015) apontam a família como uma força protetora e um suporte afetivo que 

proporcionam ao idoso menores dificuldades para lidar com o estresse. 

Para Miranda et al. (2015), aqueles que não possuem esse tipo de suporte - inclusive 

prático -, especialmente aqueles que apresentam déficit cognitivo, podem se envolver em 

comportamentos de risco, a exemplo da administração equivocada de medicações. Essas ideias 

corroboram os apontamentos de Silva et al. (2015), Meira et al. (2015) e Martins et al. (2016), que 

colocam o isolamento social como um dos principais fatores que contribuem para o adoecimento 

psíquico dos idosos, fenômeno que pode sofrer uma crescente vertiginosa durante a pandemia da 

COVID-19, dada a recomendação do distanciamento social. 

Outra questão a ser considerada quanto aos recortes sobre saúde mental do idoso diz 

respeito ao gênero. Observou-se que na velhice as mulheres se apresentam como mais 

suscetíveis ao desenvolvimento de transtornos mentais comuns, além de um número maior de 

tentativas de suicídio se comparadas aos idosos do sexo masculino. A pesquisa de Silva et al. 

(2018) com mulheres idosas no nordeste do Brasil enfatiza que fatores traumáticos, exclusão 

social, violência e a posição de inferioridade que socialmente é designada a mulher podem 

contribuir para comportamentos suicidas. Cachioni et al. (2017), Hellwig, Munhoz e Tomasi (2015) 

também concluem que mulheres são mais passíveis de desenvolver adoecimentos de ordem 

psicológica. 

Contudo, é preciso analisar os diversos contextos que atravessam o processo de 

envelhecer e ser idoso na sociedade brasileira atual. Se por um lado, como aponta o estudo de 

Fhon (2018), não ter um companheiro é um fator associado a síndrome de fragilidade no idoso, 

por outro, vemos que em determinados cenários, para a mulher, a presença de um companheiro 

não se configura como um efeito protetor. 

No tocante às políticas públicas, é evidente a necessidade de ações que minimizem os 

impactos do isolamento e suas repercussões na saúde do idoso, como transtornos mentais e a 

violência doméstica. Machado et al. (2020) falam de um aumento desse tipo de violência a esse 

grupo, afetando 10% dos idosos avaliados em sua pesquisa. O medo do agressor, e as ameaças 

à sua organização e autonomia, além da vergonha, dificultam as denúncias. Em um contexto 

como o atual, de isolamento social, muitos idosos ficam presos na realidade adoecedora, 

demandando uma atenção ainda maior por parte dos órgãos protetores dos direitos desse grupo. 

Monterroso, Sá e Joaquin (2017) indicam que esse contexto propicia dificuldade na 

adesão medicamentosa dos pacientes idosos, ou, ainda, segundo Miranda et al. (2015), aumenta 

a chance de erro na auto administração da medicação, principalmente entre aqueles que não 

convivem com familiares, como já mencionado. Fhon et al. (2018) destacam que deve ser dada 

uma atenção ainda maior para aqueles idosos mais velhos, que estão na faixa dos 80+ anos, uma 

vez que se apresentam mais vulneráveis, na maioria das vezes. Nesse sentido, Santos et al. 

(2016) e Abrantes et al. (2019) acrescentam que o trabalho dos profissionais de saúde necessita 
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de uma abordagem intersetorial e multidisciplinar no cuidado ao idoso até o fim da sua vida, e que 

é cada vez mais importante que estes equipamentos de saúde pública promovam, sempre que 

possível, e com segurança, atividades de lazer e interação social com fortalecimento de vínculos, 

a fim de propiciar melhor qualidade de vida. 

Moura et al. (2017) fortalecem essa discussão citando que a Terapia Comunitária 

Integrativa utilizada em grupos reafirma a importância desses locais para o empoderamento e 

cidadania, uma vez que é possível traçar e promover intervenções. Para isso, Minayo e 

Cavalcante (2015) enfatizam a importância da capacitação dos profissionais da atenção primária 

para lidar com esse público, estendendo-se para todos os profissionais da saúde. Contudo, a falta 

deste tipo de serviço, como traz Silva et al. (2015), é potencializadora para a efetivação do suicídio 

e do surgimento de psicopatologias. 

Com base nos estudos analisados e na identificação geral de uma maior prevalência da 

preocupação com a saúde física em torno do envelhecimento, ressalta-se, aqui, que as vivências 

de ser idoso estão também ligadas a dimensões subjetivas. Adotar um outro olhar sobre a velhice 

significa compreender as nuances que atravessam o processo de envelhecer e seus significados, 

já que essa fase da vida vincula-se também a concepções culturais e sociais. De acordo com os 

achados que debruçam-se ou consideram o aspecto psicossocial, a depressão, por exemplo, 

mostrou-se como uma das principais demandas relacionadas à saúde do idoso. Destaca-se 

também a ideação e o comportamento suicida. Além disso, quanto à vivência prolongada do 

isolamento social, os sentimentos de solidão e abandono são intensificado, configurando-se como 

mais um propulsor de sofrimento psíquico. 

CONCLUSÃO 

Na literatura, encontram-se poucos estudos que fomentam medidas potencializadoras de 

bem estar e da criação de políticas públicas frente à questão de isolamento social. É notório o 

aumento do índice de adoecimento psíquico na população da terceira idade, considerada um 

grupo vulnerável. Por isso, com base no contexto pandêmico e de isolamento social, entende-se 

como dever dos profissionais de saúde a disponibilidade para suporte aos idosos e familiares, 

principalmente nos equipamentos de saúde primária, como a Unidade Básica de Saúde (UBS) e o 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), bem como em hospitais de urgência e 

emergência, que são portas de entrada para o acolhimento e cuidados em saúde. 

Ainda, é preciso romper com estigmas que reduzem a velhice a uma concepção de 

incapacidade funcional, considerando o idoso em sua integralidade para, a partir disso, 

desenvolver e efetivar políticas públicas de saúde atualizadas que melhor atendam às demandas 

desse grupo. É necessário que sociedade e Estado reflitam sobre a responsabilidade frente à 

questão, promovendo e aderindo a estratégias de cuidado humanizado e multidisciplinar, 

compreendendo o idoso em seu contexto sociocultural e oferecendo serviços capazes de 

aprimorar o bem estar e a satisfação com a vida, bem como de minimizar os prejuízos à saúde. 
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CAPÍTULO 85 

O LUTO EM TEMPOS DE COVID - 19: UMA ANÁLISE DE OPINIÕES 

GRIEVING IN TIMES OF THE COVID-19: AN ANALYSIS OF OPINIONS 

Alice Cristine Cortez de Barros Santos1 

Brenda Chayná do Nascimento Pereira 1 

Adriely Lais de Souza Pereira 1 

João Victor da Costa Nunes 1 

Lorrana Xavier do Nascimento 1 

Rodrigo Higino Mar e Silva 1 

Munique Therense Costa de Morais Pontes2 

 
Resumo: O novo coronavírus, COVID -19, em junho de 2020 apresentava uma letalidade de 
4,5%, sendo a causa de óbito, até o momento, de mais 53 mil pessoas no Brasil. Esta pesquisa 
tem como objetivo analisar a percepção da população brasileira acerca do processo de luto 
durante a pandemia do COVID-19. É um estudo com abordagem quantitativa e descritiva, 
realizado através de pesquisa de opinião pública e levantamento bibliográfico sobre o tema. Fez- 
se uso de um formulário online, contendo 14 questões fechadas e escalonadas. Com um total de 
267 respostas, observou-se que 84,3% concordam completamente que a morte repentina causada 
pelo COVID -19 dificulta o luto. Concluiu-se que a maioria dos que responderam o questionário 
concordam com a implementação de novas formas de ritualizar o processo de morte, entendendo 
isso como a reconstrução do luto. 
Palavras chaves: Infecções por Coronavirus. Luto. Tanatologia. Psicologia em Saúde. 

 
Abstract: The new coronavirus, COVID -19, in June 2020 had a lethality of 4.5%, being the cause 
of death, to date, of more than 53 thousand people in Brazil. This research has as general 
objective to analyze the perception of the Brazilian population about the grieving process during 
the COVID-19 pandemic. Methodologically, it is a study with a quantitative and descriptive 
approach, carried out through public opinion research and bibliographic survey on the topic. An 
online form was used, containing 14 closed and staggered questions. With a total of 267 
responses, it was observed that 84.3% completely agree that the sudden death caused by COVID 
-19 makes grieving difficult. It was concluded that the majority of those who answered the 
questionnaire agreed with the implementation of new ways to ritualize the death process, 
understanding this as the reconstruction of grief. 
Keywords: Coronavirus Infections. Bereavement. Thanatology. Health Psychology. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Em 25 de junho de 2020 o Brasil acumulava mais de 53 mil mortes pelo COVID-19, a 

letalidade do vírus era de 4,5%, segundo informações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2020). 

Nesse cenário, a morte e o luto se tornaram mais presentes na vivência das populações que nas 

circunstâncias imediatamente anteriores ao avanço do COVID-19. De acordo com Milman et al. 

(2019), a morte inesperada é uma característica marcante da pandemia do novo Coronavírus, a 
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qual pode afetar diretamente a elaboração do luto (MITIMA-VERLOOP; MOOREN; BOELEN, 

2019). 

O sentimento de perda e desamparo é algo inerente à condição humana. Freud (1917), 

afirma que ao perder um objeto de amor ou um ente querido, o indivíduo percebe que precisa de 

forma gradual desligar sua libido, até que aceite que o objeto de amor não está mais ali. A 

psicanálise explica que o luto é uma elaboração sucessiva de redirecionamento da libido, que ao 

perder seu objeto de investimento, faz retorno em outras representações. Quando há fatores que 

prejudicam o processo de desligamento, pode ocorrer o não desinvestimento, o que pode 

prejudicar a elaboração do luto normal (SOUZA; PONTES, 2016). 

Sabe-se que os rituais fúnebres auxiliam no processo de luto. Velórios e enterros são 

práticas comuns que facilitam o desligamento do familiar com o ente perdido. Considerando as 

particularidades de contágio da COVID-19, esses rituais foram limitados, visando a segurança da 

população. O protocolo brasileiro direcionado ao serviço funerário limita os padrões antes 

estabelecidos para realização de um velório ou enterro, proibindo a exposição do corpo e o caixão 

deve estar vedado, além de restringir a quantidade de horas e pessoas permitidas no rito. Em 

consonância a isso, estão as limitações referentes ao isolamento físico, em que o enlutado é 

proibido de estar em contato com familiares e amigos, que em situações normais propiciariam 

apoio e consolo, facilitando a elaboração do luto (ABREDIF, 2020). 

Perder um ente querido é considerado um forte estressor e as circunstância da morte 

influenciam diretamente a forma de lidar e de organização da perda no indivíduo enlutado. Entre 

as condições que mais contribuem para o desenvolvimento do luto patológico estão: falta de apoio 

social, morte inesperada e aquela ocorrida em unidade hospitalar. As condições supracitadas se 

fazem presente na realidade instaurada pela pandemia do novo Coronavírus (MORRIS; 

MOMENT; THOMAS, 2020). 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a percepção da população acerca do processo 

de luto durante a pandemia de COVID-19. Especificamente, buscou-se: analisar as 

particularidades do processo de luto em condições de isolamento físico. 

 
METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa e descritiva, realizado através de 

pesquisa de opinião pública e levantamento bibliográfico sobre o tema. Para atingir este objetivo, 

fez-se uso de um formulário online intitulado: “O luto em tempos de pandemia”, contendo 14 

questões fechadas e escalonadas. Efetuou-se a divulgação do formulário através de plataformas 

de comunicação digital, tais como WhatsApp e Instagram, por um período de sete dias de 

disponibilidade. 

Como critério de inclusão, aqueles maiores de 18 anos de idade, nascidos e residentes no 

Brasil, puderam participar da pesquisa. O não preenchimento total do questionário resultou em 

exclusão do participante. 
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Os dados coletados, foram tabelados e analisados na plataforma Microsoft Office Excel, 

apresentados em forma de gráficos e tabelas. As porcentagens foram obtidas com grau de 

confiabilidade de 95%, com 6,02% de margem de erro para mais ou para menos. 

Por se tratar de estudo de opinião pública com participantes não identificados, a pesquisa 

não foi registrada no sistema CEP/CONEP, conforme normas estabelecidas na Resolução nº 510 

do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016). 

Os autores negam conflitos de interesse e qualquer fonte financiadora para a realização 

da pesquisa. 

 
RESULTADOS 

 

O formulário online recebeu um total de 267 respostas durante uma semana disponível. A 

maioria demonstrou acompanhar os índices de morte do novo coronavírus, seja mensalmente, 

semanalmente ou diariamente, e apenas 7,9% afirmou não acompanhar. Ao serem perguntados 

se essas estatísticas interferem na sua vida, 55,8% concordou completamente e 1,9% discordou 

totalmente (Tabela 1). Dentre os participantes, 67,4% afirmou não ter perdido algum ente querido 

devido a complicações do COVID-19, entretanto, 91,8% conhece alguém que perdeu (Tabela 1). 

 

 
Tabela 1 – Respostas 1, 2, 3 e 4 

 
CARACTERÍSTICAS TOTAL DE 

RESPOSTAS (N) 

 
 
 

TOTAL (%) 

 

1) “ACOMPANHAM OS ÍNDICES DE MORTE DO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID -19)” 

Não acompanho 21 7,9 

Acompanho mensalmente 16 6 

Acompanho semanalmente 

Acompanho diariamente 

101 

129 

37,8 

48,3 

 
 
 

2) "ACHAM QUE OS ÍNDICES DE MORTE DO COVID -19 

INTERFEREM NA SUA VIDA" 
 

Discordam completamente 5 1,9 

Discordam parcialmente 14 5,2 

Concordam completamente 149 55,8 

Concordam parcialmente 99 37,1 

 
 
 

 
3) “JÁ PERDEU ALGUM UM ENTE QUERIDO DEVIDO 

COMPLICAÇÕES DO COVID-19” 

Sim 87 32,6 
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Não 180 67,4 

 

 
4) “CONHECE ALGUÉM QUE PERDEU ALGUM UM ENTE 

QUERIDO DEVIDO COVID-19” 
 

Sim 245 91,8 

Não 22 8,2 

 
 
 
 

 

FONTE: elaborado pelos autores (2020). 
 

 

Ao serem questionados se é danoso para saúde mental de familiares a experiência de 

não estar junto com o ente querido em seus últimos dias, 98,9 %, concordou totalmente ou 

parcialmente, e 0,4% discordou completamente. Sobre a importância da utilização de estratégias 

tecnológicas para contato com entes em internação hospitalar, 59,2% concordou completamente 

que o contato virtual anterior à morte é um meio facilitar ao luto (Tabela 2). Dentre os 

participantes, 73,4 %, considerou que a morte repentina causada por complicações do COVID -19 

pode dificultar o luto (Tabela 2). 

Na pergunta oito, sobre deixar com o paciente alguns dos itens pessoais e de sua família 

durante a internação e, caso venha a óbito, enterrar esses itens com ele, como forma de 

aproximação física com a família e facilitar o processo de luto, 41,2 % concordam parcialmente e 

12,7% discordam completamente (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Respostas 5, 6, 7, 8 
 

CARACTERÍSTICAS TOTAL DE 

RESPOSTAS (N) 

 

 
TOTAL (%) 

 

 

5) "É DANOSO AO LUTO NÃO ESTAR PRÓXIMO DO 

FAMILIAR NOS SEUS ÚLTIMOS DIAS" 
 

Discordam completamente 1 0,4 

Discordam parcialmente 2 0,7 

Concordam completamente 225 84,3 

Concordam parcialmente 39 14,6 

 
 
 
 

6) "A MORTE REPENTINA PELO COVID-19 DIFICULTA O 

LUTO" 
 

Discordam completamente 9 3,4 

Discordam parcialmente 8 3 

Concordam completamente 196 73,4 

Concordam parcialmente 54 20,2 
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7) "O CONTATO VIRTUAL ANTERIOR À MORTE É UM 

MEIO FACILITADOR AO LUTO" 
 

Discordam completamente 6 2,2 

Discordam parcialmente 11 4,1 

Concordam completamente 158 59,2 

Concordam parcialmente 92 34,5 

 

 
8) "ENTERRAR BENS PESSOAIS COM O FALECIDO É UM 

MEIO FACILITADOR AO LUTO" 
 

Discordam completamente 34 12,7 

Discordam parcialmente 33 12,4 

Concordam completamente 90 33,7 

Concordam parcialmente 110 41,2 

 

 
FONTE: elaborado pelos autores (2020). 

 

Quando a questão colocada foi a falta de um ritual de passagem, como velório físico e 

sepultamento com muitas pessoas, 59,2% concordam completamente que isso pode interferir na 

construção de sentido da perda e no processo de recuperação do luto e 3,7% discordam 

completamente (Tabela 3). Em relação a ações que podem facilitar o luto, 54,7% concordam, 

completamente ou parcialmente, que tirar uma foto digna do paciente morto e fornecer à família 

para que a mesma tenha uma imagem da morte dele, pode ser efetivo no processo de luto, 

enquanto que 45,3 % discordam, completamente ou parcialmente (Tabela 3). 

Já o uso da internet para reunir familiares e amigos com o objetivo de prestar 

homenagem a pessoa falecida, 43,4% concordam completamente, 39,7%, concordam 

parcialmente, que isso pode ser benéfico e 16,9%, discordam completamente ou parcialmente, 

ademais, 97,4% concordam, completamente ou parcialmente, com o apoio à distância a quem 

está de luto (Tabela 3). 

 
 

Tabela 3 – Respostas 9, 10, 11, 12, 13  

 

CARACTERÍSTICAS 
 

TOTAL DE 

RESPOSTAS (N) 

 

TOTAL (%) 

9) "A OBTENÇÃO DE UMA FOTO DIGNA DO FALECIDO 

FACILITA O LUTO" 

  

Discordam completamente 64 24 

Discordam parcialmente 57 21,3 

Concordam completamente 51 19,1 

Concordam parcialmente 95 35,6 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     726  
 

10) "É DANOSO PARA O LUTO A FALTA DE UM RITUAL DE 

PASSAGEM" 
 

Discordam completamente 10 3,7 

Discordam parcialmente 16 6 

Concordam completamente 158 59,2 

Concordam parcialmente 83 31,1 

 
 
 
 

11) "REUNIÕES VIRTUAIS COM PRESTAÇÕES DE 

HOMENAGEM SÃO BENÉFICAS" 

Discordam completamente 16 6 

Discordam parcialmente 29 10,9 

Concordam completamente 

Concordam parcialmente 

116 

106 

43,4 

39,7 

 

12) "O APOIO À DISTÂNCIA A QUEM ESTÁ DE LUTO É 

BENÉFICO" 
 

Discordam completamente 2 0,7 

Discordam parcialmente 5 1,9 

Concordam completamente 231 86,5 

Concordam parcialmente 29 10,9 

 

 
13) "É IMPORTANTE A AJUDA PROFISSIONAL DURANTE O 

LUTO" 
 

Discordam completamente 0 0 

Discordam parcialmente 10 3,7 

Concordam completamente 208 77,9 

Concordam parcialmente 49 18,4 

 

 
FONTE: elaborado pelos autores (2020). 

 
 

Quando colocado em pauta a ajuda profissional, 77,9% concordam completamente que 

ela é importante durante o luto, enquanto, 3,7% discordam parcialmente, ninguém discordou 

completamente (Tabela 3). A última questão escalonada foi aberta e não obrigatória e perguntava 

qual seria o profissional adequado para ajudar no processo de luto. Das 240 respostas, o 

psicólogo foi o mais citado com 59,59%, o médico em seguida com 2,5%, além de 34,17% 

considerar importante uma abordagem multiprofissional (Gráfico). 

Foi aberto no questionário um espaço não obrigatório para comentários, houve 34 

respostas, em que muitos elogiaram e destacaram a importância desta pesquisa: “Achei o tema 

muito interessante e importante!” e outros contaram suas próprias experiências e elogiaram os 
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profissionais de saúde, “Meu pai faleceu ontem de COVID- 19 e teve todo um aparato dos 

profissionais de plantão. Todos estão de parabéns”. 

 
Gráfico – Porcentagem de cada profissional citado na pergunta aberta 

FONTE: elaborado pelos autores (2020). 

 

 
DISCUSSÃO 

 
A morte de pessoas próximas é considerada um estressor importante que pode 

comprometer a saúde mental de pessoas enlutadas. O COVID-19 possui um alto potencial de 

transmissão e contágio, de forma que são necessárias certas medidas de biossegurança após o 

falecimento de uma vítima. Essas medidas dificultam os rituais importantes ao processo de luto. 

As circunstâncias da morte influenciam diretamente na forma que o indivíduo vive o luto, seja ele 

parente ou familiar do falecido (MORRIS; MOMENT; THOMAS,2020). 

De acordo com os resultados desta pesquisa de opinião, quase 92% dos participantes 

conhece alguém que perdeu um ente querido por conta do novo coronavírus e mais da metade 

concorda que os altos índices de morte presentes na pandemia interferem de alguma forma nas 

suas vidas. Segundo Eisma, Boelen e Lenferink (2020), o aumento de queixas psiquiátricas, 

incluindo ansiedade e depressão, é comum entre o público em geral nas áreas afetadas pelo 

COVID-19. 

Essa informação abre espaço para a sugestão de políticas públicas de saúde que 

busquem esclarecer esses dados, a fim de tentar reduzir os malefícios gerados na população, 

bem como preparar os familiares para possíveis complicações da doença. Wang, Teo e Chai 

(2020), em seu estudo, comentam sobre a angústia social e medo causados pelo COVID-19 e 

como o acesso a informações atualizadas e o esclarecimento podem ser benéficos para apaziguar 

esses fatores. 

Quase todos os participantes da pesquisa (84,3%) concordam totalmente que é danoso 

para a saúde mental dos familiares e amigos não poder estar junto de seu ente querido em seus 

últimos dias, por conta das regras de isolamento. A maioria também concorda que a morte 

Psicólogo 
59.58% 

Médico 
2.50% 

Representante 
religioso 

0.42% 
 

Assitente 
social 
0.83% 

 
Enfermeiro 

0.83% 

Outros 
1.67% Mais de um 

profissional (e/ou) 
34.17% 
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repentina causada pelo vírus e a falta de um ritual de passagem tradicional também são maléficos. 

É importante ressaltar que um estudo de coorte concluiu que rituais como funeral e velório são 

importantes para a facilitação do luto, sendo considerados mais efetivos que a ajuda profissional 

(MITIMA-VERLOOP; MOOREN; BOELEN, 2019). 

Consoante a este achado e considerando das condições atípicas das mortes e funerais 

durante a atual pandemia, é esperado um aumento da incidência de transtornos relacionados ao 

luto patológico em decorrência de fatores como: a ocorrência de mortes inesperadas em ambiente 

hospitalar (com destaque para o ambiente de UTI, considerado traumatizante por alguns autores), 

poucas informações sobre a doença e a ausência dos rituais de despedidas culturalmente 

consagrados. Todos estes são, comprovadamente, fatores de risco para o desenvolvimento de 

Transtorno do Luto Prolongado (TLP) (EISMA; BOELEN; LENFERINK, 2020; MORRIS; MOMENT; 

THOMAS, 2020; OTANI et al., 2017; WALLACE et al., 2020; ZHAI; DU, 2020). 

Facilitar a comunicação entre familiares e pacientes com COVID-19 de alto risco 

degenerativo é um fator importante na redução desses danos relacionados à saúde mental no 

processo luto, no caso de falecimento desses pacientes (MORRIS; MOMENT; THOMAS, 2020; 

PATTINSON, 2020; WALLACE et al., 2020; WANG; TEO; CHAI, 2020). 

Sobre meios alternativos de se reduzir os danos na saúde mental causados pela 

pandemia, enquanto o paciente está enfrentando a doença, a maioria (59,2%) concorda com o 

emprego de meios virtuais de comunicação. A literatura também traz intervenções como: cartas ou 

fotos, acompanhamento dos familiares (checar sinais de forte estresse), conversas sobre morte 

(evitando o tabu social de evitá-la) e conexão da equipe com o paciente (fotos, disposição de 

músicas que ele goste, conversas, etc.) (MORRIS; MOMENT; THOMAS, 2020; PATTINSON, 

2020; WALLACE et al., 2020; WANG; TEO; CHAI, 2020; ZHAI; DU, 2020). 

Após a morte, a maioria concorda parcialmente que enterrar bens dos familiares com o 

falecido (como pelúcias, retratos ou outros itens) e que receber uma foto digna do paciente, tirada 

após a sua morte, pela equipe de saúde (com autorização prévia da família e do paciente) podem 

facilitar o luto. Wang, Teo e Chai (2020), explicam que estas medidas podem servir, no primeiro 

caso, como um objeto de ligação, simulando uma ligação contínua, ou no segundo caso, como um 

fator importante para a formação do sentimento de luto, pois pode ser a única evidência visual da 

morte do paciente. 

Também foram maioria as opiniões de que o apoio de amigos e familiares, bem como o 

profissional, é importante e deve ser mantido à distância. Esta foi a única resposta que teve um 

item zerado (nenhum participante discordou completamente). Ou seja, houve um consenso de que 

a função dos profissionais de saúde não se encerra com o fim da vida do paciente, mas se 

mantém no suporte aos familiares. O profissional mais citado foi o psicólogo e logo após ele, 

muitos concordam sobre uma abordagem multiprofissional. Compreende-se que o manejo do 

processo de morte e morrer é visto pelos participantes como atribuição de vários profissionais, 

suscitando questões a respeito da formação em saúde para a assistência à morte e o morrer. 

Nota-se a importância da atuação dos profissionais de saúde no processo de enfrentamento. 
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Alguns estudos comentam sobre o quanto o aumento do número de mortes é angustiante 

para os profissionais da saúde. Estratégias de autocuidado são fundamentais para que possam 

lidar com a morte da melhor forma possível em seus ambientes profissionais, a fim de fornecer 

cuidados de qualidade contínuos para amigos e familiares das vítimas (WALLACE et al., 2020; 

KATZ, 2016; SANSÓ et al., 2015). 

É importante ressaltar que o emprego de formulários online impõe desvantagens a 

indivíduos de baixa renda, idosos, deficientes físicos, entre outros que não têm acesso facilitado a 

computadores e à internet. A coleta de informações online, prossegue a crítica, favorece 

indivíduos com maior renda e educação superior que já detêm acesso a conexões de internet em 

casa ou no trabalho. Este pode ter sido um processo limitante dos achados deste trabalho, uma 

vez que as opiniões deste grupo específico (maior renda e educação superior) podem ser 

particularmente divergentes das demais, por conta das vivências diferentes desses dois grupos. 

 
CONCLUSÃO 

 
Apesar das limitações metodológicas supracitadas, como a acessibilidade, o presente 

estudo trouxe importantes informações acerca dos achados já presentes na literatura. Foi possível 

analisar a percepção da população brasileira acerca do processo de luto durante a pandemia do 

COVID-19. A maioria das pessoas acompanha diariamente ou semanalmente os quantitativos de 

óbitos e concorda que a rapidez em que as mortes ocorrem e a impossibilidade de acesso aos 

modos tradicionais de despedida impactam em suas vidas. Concordam também com a 

implementação de novas formas de ritualizar o processo de morte, entendendo isso como a 

reconstrução do luto. 

Além disso, foi possível expor a opinião pública acerca de algumas intervenções 

sugeridas em outras pesquisas, julgadas como benéficas para amenizar os transtornos referentes 

ao luto que poderiam ser causados pela pandemia, bem como levantar hipóteses, como a 

necessidade de políticas que promovam maior esclarecimento e acesso a informações ou de 

pesquisas com humanos para medir a incidência de possíveis transtornos relacionados ao luto 

que podem ser causados pela pandemia do COVID-19. 

Também foi mostrada a importância da preparação dos profissionais para lidar com as 

adversidades geradas pelo contexto da pandemia, tanto em relação ao autocuidado quando ao 

cuidado com os pacientes, pois os dois estão fortemente interligados. Foi possível expor que a 

expectativa em torno do profissional não se resumiu a “salvar a vida”, mas também ao “cuidar do 

familiar que experimenta a morte do ente querido”, o que abre a discussão do papel dos 

profissionais de saúde na assistência ao processo de morte e morrer. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     730  
 

REFERÊNCIAS 

ABREDIF. Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário. Protocolo, 22 de 
março de 2020. Protocolo Brasileiro Para O Setor Funerário. Disponível em: 
https://funerarianet.com.br/abredif/. Acesso em: 26 jun. 2020. 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Painel de casos de doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19). 
Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 25 jun. 
2020. 

 

BRASIL. Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a 
pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 24 maio 2016. Disponível em: http://bit.ly/2fmnKeD. Acesso em: 21 jun. 2020. 

 
EISMA, M.C.; BOELEN, P.A.; LENFERINK, L.I.M. Prolonged grief disorder following the 
Coronavirus (COVID-19) pandemic. Psychiatry Res. Jun, 2020. 288:113031. 
Doi:10.1016/j.psychres.2020.113031. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194880/. Acesso em: 11 jun. 2020. 

 

FIOCRUZ. Protocolo, abril de 2020. Processo De Luto No Contexto Da Covid-19, 2020. 
Disponível em: https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/. Acesso em: 26 jun.2020. 

 

FREUD, Sigmund. (1917 [1915]). Luto e melancolia. In: FREUD, Sigmund. Obras Completas. v. 
14. Rio de Janeiro: imago Editora, 1969. 

 
KATZ, R.S. Quando nosso eu pessoal influencia nosso trabalho profissional: uma 
introdução às emoções e contratransferência nos cuidados paliativos e no final da vida. In: 
Katz, R.S.; Johnson, T.A., editores. Quando os profissionais choram: respostas emocionais e 
contratransferenciais nos cuidados paliativos e no final da vida. 2nd ed. Routledge; Nova York, 
NY: 2016. pp. 3-7. 

 

MILMAN, E. et al. Prolonged grief and the disruption of meaning: Establishing a mediation 
model. Journal of Counseling Psychology. 2019, Vol. 66(6), 714–725. Disponível em: 
doi.org/10.1037/cou0000370. Acesso em: 11 jun. 2020. 

 

MITIMA-VERLOOP H.B.; MOOREN T.T.M.; BOELEN P.A. Facilitating grief: An exploration of 
the function of funerals and rituals in relation to grief reactions. Death Studies Journal. Nov 
2019. Disponível em: https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1686090. Acesso em: 12 jun. 2020. 

 
MORRIS S.E.; MOMENT A.; THOMAS J.D. Caring for Bereaved Family Members During the 
COVID-19 Pandemic: Before and After the Death of a Patient. J Pain Symptom Manage. Mai, 
2020. S0885-3924(20)30371-7. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2020.05.002. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7204689/. Acesso em: 11 jun. 2020. 

 
OTANI, H. et al. Meaningful Communication Before Death, but Not Present at the Time of 
Death Itself, Is Associated With Better Outcomes on Measures of Depression and 
Complicated Grief Among Bereaved Family Members of Cancer Patients. J Pain Symptom 
Manage. 2017;54(3):273-279. Doi:10.1016/j.jpainsymman.2017.07.010. Disponível em: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28711756/. Acesso em: 26 jun. 2020. 

 

PATTINSON, N. End-of-life decisions and care in the midst of a global coronavirus (COVID- 
19) pandemic. Intensive and Critical Care Nursing. Jun 2020, Vol. 58, 102862. Disponível em: 
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102862. Acesso em: 11 jun. 2020. 

 

SANSÓ, N. et al. Vida interna dos profissionais de cuidados paliativos: explorando as 
relações entre consciência, autocuidado, satisfação e compaixão e fadiga, burnout, e lidar 
com a morte. J Pain Sintoma Gerenciar. 2015; 50 : 200-207. 

http://bit.ly/2fmnKeD
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194880/
http://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7204689/


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     731  
 

SOUZA, A. M. S.; PONTES, S. A.. As diversas faces da perda: o luto para a psicanálise. 
Analytica, São João del-Rei, v. 5, ed. 9, p. 69-85, 2016. 

 
WALLACE, C.L.; WLADKOWSKI, S.P.; GIBSON, A.; WHITE, P. Grief During the COVID-19 
Pandemic: Considerations for Palliative Care Providers. J Pain Symptom Manage. Abril, 2020. 
S0885-3924(20)30207-4. Doi: 10.1016/j.jpainsymman.2020.04.012. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7153515/. Acesso em: 11 jun. 2020. 

WANG, S.S.Y.; TEO, W.Z.Y.; CHAI, C.W.E. Pursuing a Good Death in the Time of COVID-19. 
Journal of Palliative Medicine. Mai, 2020. Vol. 23, No. 6. doi: 10.1089/jpm.2020.0198. Disponível 
em: https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/jpm.2020.0198. Acesso em: 11 jun. 2020. 

 

ZHAI, Y.; DU, X. Loss and grief amidst COVID-19: A path to adaptation and resilience. Brain 
Behav Immun. Abril, 2020. S0889-1591(20)30632-2. Doi:10.1016/j.bbi.2020.04.053. Disponível 
em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177068/. Acesso em: 11 jun. 2020. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7153515/
http://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/jpm.2020.0198
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177068/


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     732  
 

CAPÍTULO 86 

PERSPECTIVAS SOBRE O LUTO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

PERSPECTIVES OFF GRIEVING DURING THE COVID PANDEMIC -19: AN INTEGRATIVE REVIEW 

 

Adriely Lais de Souza Pereira 3 

Lorrana Xavier do Nascimento 4 

Munique Therense Costa de Morais Pontes 5 

Vívian Silva Lima Marangoni 6 

 
Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar a influência da pandemia de COVID-19 
no processo de perda e luto. Trata-se de uma revisão integrativa que realizou buscas em bases de 
dados eletrônicas (CAPES, Lilacs, SciELO, Google Scholar e MEDLINE/PubMed). Para seleção 
dos descritores, consultou-se o DeCs (Descritores em Ciências da Saúde), no período de junho de 
2020, sendo eles “luto” e relacionados, “COVID-19” e relacionados, “funeral” e “pandemia”. Os 
artigos de referência que preencheram os critérios de inclusão foram avaliados. Ao total, 22 
publicações foram incluídas na pesquisa. O principal tópico levantado na literatura é a 
preocupação com o Transtorno do Luto Prolongado (TLP) e sua incidência considerando as 
particularidades da pandemia de COVID-19. Conclui-se que o atual cenário pode levar a 
ocorrência de transtornos relacionados ao luto, e há emergência de abordagens e intervenções 
para a mitigação das consequências para a saúde mental. 
Palavras-chave: enlutamento, perda, pesar, coronavírus, 2019-nCoV. 

 

Abstract: The present study aimed to analyze the influence of the COVID-19 pandemic at the loss 
and griefprocess. It is an integrative review that carried out searches in electronic databases 
(CAPES, Lilacs, SciELO, Google Scholar and MEDLINE/PubMed). For descriptors, DeCs (Health 
Sciences Descriptors) were consulted, in the period of June 2020, being selected “mourning” and 
relateds, “COVID-19” and relateds, “funeral” and “pandemic”. Reference articles that met the 
inclusion criteria were evaluated. In total, 22 publications were included in the survey. The main 
topic raised in the literature is the concern with Prolonged Grief Disorder (PGD) and its incidence 
due to the particularities of the COVID-19 pandemic. It is concluded that the current scenario will 
possibly cause disorders related to grief, and that there are several interventions to alleviate the 
consequences of this situation. 
Keywords: mourning, loss, regret, coronavirus, 2019-nCoV. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Na cultura ocidental, a morte é percebida como um momento difícil de perda e ruptura. A 

forma como familiares e entes vivenciam esse momento, é compreendido por Freud (1917) de 

duas maneiras: luto e melancolia. Luto é tido como algo necessário, ligado de forma inseparável 

ao processo de perda. Por sua vez, a melancolia ocorre quando há uma perda da capacidade de 
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amar novamente outrem, bem como a diminuição da autoestima da pessoa enlutada, relacionada 

à falta de interpretação ou caracterização da perda (SOUZA; PONTES, 2016). 

Chaomin Wu (2020) afirma, em seu estudo, que muitos pacientes vítimas do coronavirus 

são admitidos em UTIs e morrem isolados, sem a companhia de qualquer ente querido. Além 

disso, em decorrência das medidas de isolamento físico, velórios e enterros têm sido 

desestimulados e até proibidos, o que impossibilita que a família possa realizar rituais de 

despedidas. Uma pesquisa realizada com 316 indivíduos confirmou que a maioria concorda que 

os funerais são importantes para o processamento da perda, mais úteis até que a ajuda 

profissional (MITIMA-VERLOOP, 2019). 

Diferentes sociedades, no decorrer do tempo, estabeleceram seus ritos e padrões de 

despedidas, como velórios, sepultamentos e funerais. No entanto, a pandemia do novo 

Coronavírus restringiu algumas tradições pelos riscos de contaminação a população, tendo em 

vista a alta capacidade de disseminação do vírus. Em alguns países, como na China, os rituais 

foram totalmente proibidos. No Brasil foram apenas restringidos, mas em ambas as situações 

permanece a dificuldade da elaboração do luto (FIOCRUZ, 2020). 

Também é importante considerar que o número de mortes causado pela COVID-19 é 

substancialmente superior à média de mortes nos países que foram por ela atingidos. Essa 

disparidade de números e outras particularidades como morte inesperada ou por falta de acesso 

ao sistema de saúde, muito se assemelha a situações de crises e catástrofes ocorridas em outros 

lugares e períodos da História (FIOCRUZ, 2020). 

Considerando essa realidade, o presente estudo comparou e identificou semelhanças em 

alguns fatores predisponentes de transtorno do luto, entre a pandemia do novo Coronavirus e 

outras tragédias vistas no mundo. Esta pesquisa teve como objetivo analisar a influência da 

pandemia de COVID-19 no processo de perda e luto. Especificamente, buscou-se analisar as 

particularidades da dor pela morte de entes queridos em condições de isolamento social e realizar 

um levantamento das medidas que podem ser adotadas por profissionais de saúde a fim de 

facilitar o processo de luto de familiares e amigos, mitigando possíveis complicações para a saúde 

mental desses indivíduos. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta revisão integrativa, a busca foi realizada em bases de dados eletrônicas (CAPES, 

Lilacs, SciELO, Google Scholar e MEDLINE/PubMed) e listas de referências dos artigos 

selecionados. Os artigos de referência que preencheram os critérios de inclusão foram avaliados, 

independentemente do periódico. 

A seleção dos descritores utilizados foi efetuada mediante consulta ao DeCs (Descritores 

em Ciências da Saúde). Os seguintes termos, em língua portuguesa e inglesa, foram 

considerados: “luto” e relacionados, “COVID-19” e relacionados, “funeral” e “pandemia”. Recorreu- 

se aos operadores lógicos “AND”, “OR” e “AND NOT” para combinação. 
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Através deste procedimento de busca, foram identificadas, inicialmente, 337 publicações 

potencialmente elegíveis para inclusão nesta revisão (SciELO: 06, Google Scholar: 40, PubMed: 

22, CAPES: 267 e Lilacs: 02). Em seguida, identificaram-se os artigos que atenderam aos 

seguintes critérios de inclusão: (a) Estudos observacionais ou de revisão literária; (b) guias ou 

protocolos; (c) publicação há no máximo cinco anos (2017); (d) escritos em português, espanhol 

e/ou inglês. 

A primeira análise foi dos títulos, em que 31 artigos foram considerados elegíveis para a 

segunda fase desta revisão, sendo 8 na base CAPES, 4 na SciELO, 7 no Google Scholar e 12 na 

plataforma PubMed. Após avaliação dos resumos, os estudos que preenchiam os critérios de 

inclusão foram lidos na íntegra. Nesta etapa, a revisão foi efetuada por dois pesquisadores, de 

forma independente. 

Ao final, nove artigos atenderam a todos os critérios de inclusão. Foram incluídos, ainda, 

outros 11 artigos e dois protocolos que não constavam nas bases de dados, mas haviam sido 

citados na lista de referências dos manuscritos, inicialmente, incluídos no estudo. Assim, 20 

publicações foram incluídas na pesquisa, por estarem relacionadas à temática, ao objetivo deste 

estudo e por contemplarem os critérios de inclusão estabelecidos. 

 
RESULTADOS 

 

Ao analisar as metodologias utilizadas nos artigos, sete estudos empregaram a 

abordagem quantitativa, nove a revisão bibliográfica e um o método quanti-qualitativa. Estes 

estudos foram agrupados de acordo com o desenho para facilitar a compreensão do leitor e 

melhor expor as informações da discussão deste estudo. A maioria das pesquisas com humanos é 

proveniente de países asiáticos e europeus, publicada em periódicos voltados às áreas de 

Cuidados Paliativos ou Cuidados Intensivos e suas características estão descritas na tabela 1. 

Em sua totalidade, estes estudos foram utilizados para construir a relação do contexto da 

atual pandemia com situações semelhantes no passado, ou para embasar quantitativamente 

dados sobre luto e sua relação com fatores estressantes ou com a ausência de rituais (MITIMA- 

VERLOOP H.B.; MOOREN T.T.M.; BOELEN P.A, 2019; OTANI, H. et al, 2017). 

Além disso, três dos estudos interessam-se na relação dos profissionais de saúde com 

esses estressores (mortes inesperadas, hospitalares, em UTI, falta de rituais de passagem, etc), 

comuns na pandemia pelo novo coronavírus (COLVILLE, G. A.; DAWSON, D.; RABINTHIRAN, S. 

et al, 2019; SANSÓ, N. et al, 2015; VINCENT, L.; BRINDLEY, P. G.; HIGHFIELD, J. et al, 2019). 

Observou-se a dificuldade de encontrar pesquisas com humanos específicas sobre o 

processo de luto no contexto do COVID-19, principalmente no Brasil. Para contextualizar os 

achados de outros momentos com a pandemia, foi utilizado um estudo, de um autor que descreve 

de forma satisfatória a condição da internação e morte dos pacientes hospitalizados pela doença, 

proveniente da China (WU, C et al, 2020). Além deste, foram utilizados artigos com dados de 
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casos análogos, como durante crises e desastres ou doenças de morte súbita ou inesperada 

((RAKERA, E. J. ZACHERB, M.; LOWEC, S. R, 2020; RABELO, L. et al, 2016). 

 
 

Tabela 1 – Principais dados das pesquisas descritivas utilizadas nesta revisão 
 

Título 

A survey of moral distress in staff working 

Autores 

COLVILLE, 

 
 
 
G. 

 
 
 

A.; 

Ano 

2019 

País 

Reino 

Periódico 

Journal of the 

Método 

Transversal 

Área 

Cuidados 

 

in intensive care in the UK. DAWSON,  D.;  Unido Intensive Care quantitativo Intensivos  
 RABINTHIRAN, S. et al.   Society   

Facilitating grief: An exploration of the MITIMA-VERLOOP H.B.; 2019 Holanda Death Studies Coorte Tanatologia e 

function of funerals and rituals in relation MOOREN T.T.M.;   Journal quantitativo Cuidados 
to grief reactions. BOELEN P.A       Paliativos  

 
Meaningful Communication Before Death, 

 
OTANI, H. et al 

 
2017 

 
Japão 

 
J 

 
Pain 

 
Transversal 

 
Cuidados 

but Not Present at the Time of Death Itself,    Symptom  quantitativo Paliativos 
Is Associated With Better Outcomes on 

Measures of Depression and Complicated 

Grief Among Bereaved Family Members of 

Cancer Patients 

Manage 

 

Psychological    Distress    among    Ebola 

Survivors    Discharged    from    an  Ebola 

RABELO, L. et al 2016 Libéria Frontiers 

Public Health 

in Transversal 

quantitativo 

Saúde Pública 

Treatment Unit in Monrovia, Liberia – A 

Qualitative Study 
       

 

Lessons from Hurricane Katrina for 

predicting the indirect health 

RAKERA, E. J.; 

ZACHERB, M.; LOWEC, 

2020 Estados 

Unidos da 

Proceedings of 

the National 

Coorte 

quantitativo e 

Ciências 

sociais e 
consequences of the COVID-19 pandemic S. R  América Academy 

Sciences 

of qualitativo biológicas 

   (PNAS)    

Palliative  Care  Professionals'  Inner  Life: SANSÓ, N. et al 2015 Espanha J Pain Transversal Cuidados 
Exploring the Relationships Among   Symptom  quantitativo Paliativos 
Awareness, Self-Care, and Compassion 

Satisfaction and Fatigue, Burnout, and 

Coping With Death 

  Manage    

 
Burnout Syndrome in UK Intensive Care 

 
VINCENT, 

  
L.; 

 
2019 

 
Reino 

 
Journal of the 

 
Transversal 

 
Cuidados 

Unit staff: Data from all three Burnout BRINDLEY, P. G.;  Unido Intensive Care quantitativo Intensivos 
Syndrome domains and across HIGHFIELD, J. et al Society 

professional groups, genders and ages.       

Risk factors associated with acute WU, C et al. 2020 China JAMA Intern Coorte Medicina 

respiratory distress syndrome and death in    Med quantitativo Interna 
patients with coronavirus disease 2019       

pneumonia in Wuhan, China       

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
 

 

Os trabalhos de revisão de literatura são em sua do Brasil e Estados Unidos. As áreas de 

conhecimento predominantes são Cuidados Paliativos e Saúde Mental (descritas na Tabela 2). A 

maioria dos estudos discute transtornos referentes ao luto, como Transtorno do Luto Prolongado 

(TLP), e peculiaridades e fatores estressantes da nova Pandemia como contribuintes para o 

aumento da incidência do TLP. Os demais trabalhos que atenderam aos critérios de inclusão com 

temáticas relevantes, e aos objetivos deste estudo, estão descritos na Tabela 3. A maioria são 

protocolos específicos para atuação de profissionais durante a pandemia. 

 
Tabela 2 - Principais dados dos estudos de revisão incluídos nesta pesquisa 

Título Autores Ano País Periódico Método Área 

Prolonged grief disorder following 

the Coronavirus (COVID-19) 

pandemic 

Eisma, M.C.; Boelen, P.A.; 

Lenferink, L.I.M. 

2020 Holanda Psychiatry 

Research 

Revisão da 

literatura 

Psiquiatria 

(saúde 

mental) 
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COVID-19 and Unfinished Mourning Farahmandnia, 

Hamdanieh, 

Aghababaeian, H. 

B.; 

L.; 

2020 Irã Prehospital and 

Disaster 

Medicine 

Revisão 

literatura 

da Medicina de 

Desastres 

 
Caring for Bereaved Family 

 
MORRIS S.E.; MOMENT 

 
2020 

 
Estados 

  
J 

 
Pain 

 
Revisão 

 
da 

 
Cuidados 

 

Members During the COVID-19 

Pandemic: Before and After the 

Death of a Patient 

A.; THOMAS J.D  Unidos 

América 

da Symptom 

Manage 

 literatura  Paliativos  

End-of-life decisions and care in the 

midst of a global coronavirus 

(COVID-19) pandemic 

PATTINSON, N 2020 Reino Unido Intensive 

Critical 

Nursing 

and 

Care 

Revisão 

literatura 

da Cuidados 

intensivos 

 

Grief During the COVID-19 

Pandemic: Considerations for 

Palliative Care Providers 

WALLACE, C.L. et al. 2020 Estados 

Unidos 

América 

 
da 

J 

Symptom 

Manage 

Pain Revisão 

literatura 

da Cuidados 

Paliativos 

 

Pursuing a Good Death in the Time 

of COVID-19 

WANG, S.S.Y.; TEO, 

W.Z.Y.; CHAI, C.W.E 

2020 Singapura  Journal 

Palliative 

Medicine 

of Revisão 

literatura 

da Cuidados 

Paliativos 

 

Loss and grief amidst COVID-19: A ZHAI, Y.; DU, X 2020 Estados  Brain Behav Revisão da Psiquiatria e 

path to adaptation and resilience Unidos da 

América 

Immun literatura psicologia 

(saúde 

mental) 

 

O luto dos familiares de 

desaparecidos na Ditadura Militar e 

os movimentos de testemunho 

 

FUSTINONI, C. F.; 

CANIATO, A 

 

2019 Brasil Psicologia USP Revisão da 

literatura 

 

Psicologia 

(saúde 

mental) 

As diversas faces da perda: o luto 

para a psicanálise 

SOUZA, A. M. S.; 

PONTES, S. A 

2016 Brasil Analytica Rev. 

de Psicanálise 

Revisão da 

literatura 

Psicanálise 

(saúde 

mental) 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
 
 
 

Os demais trabalhos com temáticas relevantes que atenderam aos critérios de inclusão e 

com os objetivos deste estudo estão descritos na Tabela 3. A maioria são protocolos nacionais, 

específicos para oferecer diretrizes de atuação para profissionais durante a pandemia. 

 
Tabela 3 – Principais dados das demais produções encontradas 

Título Autor 
 

Ano País 
 

Publicação Tipo 

When Professionals Weep: Emotional and 

Countertransference Responses in 

Palliative and End-of-Life Care 

Katz, 

Johnson, 

R.S.; 

T.A 

2016 Estados 

Unidos 

América 

 
da 

ed. Routledge Livro 

Protocolo Brasileiro Para o Setor Funerário, 

22 de março de 2020 

ABREDIF 
 

2020 Brasil 
 

Portal 

ABREDIF 

Protocolo 

Protocolo, abril de 2020. Processo De Luto 

No Contexto Da Covid-19 

FIOCRUZ 
 

2020 Brasil 
 

Portal Fiocruz Protocolo 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020.        

 

 
O método de análise possibilitou observar, interpretar e agrupar os dados semelhantes. 

Desse agrupamento emergiram dois temas: Tema 1 – Pandemia do COVID-19 e o processo de 

luto: contexto de outros surtos, desastres e crises ao redor do mundo; Tema 2 – Atuação dos 

profissionais de saúde durante a pandemia do COVID-19: um olhar para o cuidado humanizado 

em saúde. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     737  
 

Pandemia do COVID-19 e o processo de luto: contexto de outros surtos, desastres e crises 

ao redor do mundo 

Em 14 de junho de 2020 o Brasil acumulava 43 mil mortes pelo COVID-19. A letalidade do 

vírus era de 5%, segundo informações do Ministério da Saúde. Desse modo, durante a pandemia, 

a morte e o luto tornaram-se mais recorrentes e rotineiros na vida das populações atingidas. Em 

circunstâncias de perdas, rituais fúnebres, como enterros e velórios, são parte da composição de 

um processo de luto natural e diminuem a probabilidade de complicações, evitando transtornos de 

luto prolongado ou persistente. Todavia, a pandemia do Novo Cornavírus mudou a forma de lidar 

com rituais de despedida. 

No contexto do novo Coronavírus, mudanças substanciais foram determinadas para a 

condução de eventos funerários com o intuito de proteger a saúde da população em geral, tendo 

em vista a alta capacidade de disseminação do vírus. Ou seja, a pandemia alterou os padrões 

praticados pela sociedade quando há perda de um ente querido. O protocolo direcionado ao 

serviço funerário do Brasil restringe a quantidade de pessoas e horas permitidas para um velório, 

proíbe a exposição do corpo e o caixão deve estar vedado. Neste cenário, o enlutado não pode 

estar em contato com familiares e amigos, que em situações normais forneceriam apoio e amparo, 

facilitando o processo de luto. 

O luto é composto por fases e processos, que quando são restringidos, podem resultar no 

desenvolvimento do luto patológico. Essa realidade muito se assemelha à observada em outras 

tragédias que ocorreram no mundo. Um estudo que buscou identificar os estressores encontrados 

em sobreviventes do furacão Katrina, revelou que um fator agravante é a falta de acesso à saúde. 

Considerando que o COVID-19 tende a enfraquecer o sistema de saúde, há tendência de 

consequências semelhantes no processo de luto dos sobreviventes (RAKERA; ZACHERB; 

LOWEC, 2020). 

Na crise sanitária do vírus Ebola, semelhante em alguns pontos com a atual pandemia, 

um complicador para a vivência do luto era o fato de os enlutados também estarem lutando por 

suas vidas. Assim como os indivíduos no contexto do COVID-19, aqueles que passaram pelo 

surto da Ebola precisavam manter-se saudáveis, enquanto os cadáveres de seus amigos e 

parentes eram retirados das salas. Naquele surto, não havia funerais, enterros ou túmulo para 

visitas; muitos pacientes eram isolados, sem notícias sobre a saúde de seus familiares. Segundo 

relatos, ter sobrevivido era um presente e um fardo e as lembranças eram frequentes, causando 

sofrimento e angústia constantes. (RABELO; LEE; FALLAH; MASSAQUOI; EVLAMPIDOU; 

CRESTANI; DECROO, BERGH; SEVERY, 2016) 

Durante a Ditadura militar no Brasil ocorreram muitas mortes e a ocultação delas por 

motivos políticos. Nesse contexto, as famílias perdiam seus entes sem saber o que havia 

acontecido e não tinham oportunidade de se despedir e de se realizar o desligamento e seus 

entes. A ausência da oportunidade para a despedida, durante a ditadura, resultou em transtornos 

no luto, o que pode se repetir na crise do novo Coronavírus (FUSTINONI; CANIATO, 2019). 
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Há fatores presentes nas crises que podem favorecer o surgimento do Transtorno do Luto 

Prolongado (TLP), isso porque desastres muito alarmantes resultam em níveis mais altos de 

sintomas e ainda podem estar associados a distúrbios comórbidos como Transtorno de estresse 

pós-traumático (TEPT) ou depressão. Além disso, os sintomas de TLP podem estar ainda mais 

evidentes devido às mortes por COVID-19 serem inesperadas, e ainda pela ausência de rituais 

tradicionais do luto (RAKERA; ZACHERB; LOWEC, 2020). 

 
 

Atuação dos profissionais de saúde durante a pandemia do COVID-19: um olhar para o 

cuidado humanizado em saúde. 

Cinco estudos supõem que a ocorrência de TLP aumentará por estressores como: falta de 

preparação dos familiares e mortes inesperadas em ambiente hospitalar, que são 

comprovadamente fatores de risco para o TLP (EISMA; BOELEN; LENFERINK, 2020; MORRIS; 

MOMENT; THOMAS, 2020; OTANI et al., 2017; WALLACE et al., 2020; ZHAI; DU, 2020). Foram 

encontradas sugestões de manejo e intervenção para amenizar o potencial traumatizador das 

mortes por coronavírus, como demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 4 - Considerações gerais para facilitar o luto no contexto do COVID-19. 
 

Título do artigo Autor (ano) Antes da passagem Após a passagem 

 

Pursuing a Good Death in the 

Time of COVID-19 

Wang et al. (2020) Facilitar interações entre familiares 

e paciente. 

Práticas imediatas de cuidado; 

Acompanhar os familiares; 

Planejar pós COVID-19; 

 

Caring for Bereaved Family 

Members During the COVID-19 

Pandemic: Before and After the 

Death of a Patient 

 

Morris et al. 

(2020) 

 

Facilitar interações entre familiares 

e paciente. 

 

 
Conexão entre equipe, paciente e 

familiares. 

 

Práticas imediatas de cuidado; 

 

 
Acompanhar os familiares; 

 

 
Fornecer informações; 

Planejar pós-COVID-19. 

 

A path to adaptation and 

resilience 

 

Zhai et al. 

(2020) 

 

Intervenções diretas de 

profissionais de saúde mental; 

 

Intervenções diretas de profissionais de 

saúde mental; 

 

Grief During the COVID-19 

Pandemic: Considerations for 

Palliative Care Providers 

 

Wallace et al. 

(2020) 

 

Facilitar interações família/paciente 

e promover conexão com a equipe; 

Preocupação com profissionais de 

saúde. 

 

Acompanhar os familiares; 

 

End-of-life decisions and care 

in the midst of a global 

coronavirus (COVID-19) 

pandemic 

Pattinson 

(2020) 

Facilitar interações entre familiares 

e paciente. 

Práticas imediatas de cuidado; 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas obras citadas, 2020. 

 

Sobre as intervenções antes do falecimento do paciente (Tabela 1), pôde-se perceber que 

todos os artigos citam, a importância da conexão da equipe com os familiares a fim de perceber 
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e/ou diminuir possíveis fatores de risco para o luto patológico. Além disso, alguns artigos 

concordam sobre a importância da facilitação da comunicação entre familiares e paciente (3); a 

preocupação com os profissionais da saúde em lidar com o aumento de mortes (2) e a importância 

da conexão maior da equipe com os pacientes (1), a fim de aprimorar os cuidados. Essas 

propostas estão especificadas na Tabela 2. 

 
Tabela 5 - Propostas específicas de intervenção para facilitar o luto antes da passagem do paciente. 

 

CATEGORIA INTERVENÇÃO SUGERIDA 

 

Conexão da equipe 

com os familiares 

- Checar a família, fornecer informações mais atualizadas possíveis; 

- Enviar um ECG do paciente a fim de criar simbologias e conexões; 

- Conversar sobre o processo de morte, quebrando o tabu social de evitá-la; 

- Incentivar conversas difíceis, discutir emoções e aprimorar o autocuidado; 

- Antecipar o planejamento de práticas desejadas e de funeral/ memorial; 

 

Facilitação da 

comunicação entre 

familiares e paciente 

- Videoconferências ou chamadas de áudio; 

- Cartas; 

- Compartilhamento de fotos; 

- Deixar itens pessoais (brinquedos, pelúcias, porta-retratos) dos parentes com o paciente, simulando o 

contato físico impedido pelas regras de isolamento. 

 

Preocupação com os 

profissionais da saúde 

- Ser capaz de fazer pausas e desconectar-se do evento de desastre; 

- Sentir-se preparado e informado para facilitar seu papel de resposta; 

- Estar ciente dos recursos e serviços locais a serem consultados; 

- Assistência adicional de recuperação e supervisão e apoio de colegas; 

 

Conexão maior da 

equipe com os 

pacientes 

- Conhecer como era o paciente antes de adoecer; 

- Colocar a música favorita do paciente para tocar onde ele está; 

- Pedir fotos a família para conhecer sua aparência sem a doença; 

- Pedir que a família faça um cartaz apresentando o parente para a equipe, deixar este cartaz no quarto do 

paciente como lembrança de carinho; 

- Tirar fotos com o paciente e o cartaz para enviar a família. 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas obras de referência, 2020. 
 
 

Em se tratando das intervenções depois do falecimento do paciente, como pode ser 

observado na tabela 1, três autores citam a necessidade de práticas imediatas de cuidado por 

parte da equipe, como: explicar sobre o contexto da pandemia; capacitar-se para dar a notícia por 

meio de teleconferência ou vídeo; fornecer evidência visual digna do falecido, com permissão 

prévia, visto que as medidas de biossegurança impedem a família de ver o cadáver; realizar uma 

chamada de luto ou enviar um cartão; sugerir aos parentes uma celebração virtual ou a 

elaboração de uma carta simbólica, dizendo o que eles gostariam de ter dito para o falec ido, 

especialmente, se não puderam se despedir adequadamente. 
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Outra maioria propõe acompanhar os familiares para identificar os que têm risco de sofrer 

um luto patológico , com medidas como consultar a necessidade de ajuda; fornecer suporte 

adicional por telessaúde; acompanhar o funeral via telefone ou vídeo, etc. Dois autores oferecem 

um tipo de planejamento Pós-COVID-19, que incluiria oferecer-se para conhecer famílias 

enlutadas posteriormente e responder perguntas ou realizar um serviço memorial, o qual as 

famílias poderiam se reunir para conhecer casos semelhantes e os profissionais que cuidaram de 

seus entes queridos. 

Estratégias também citadas foram fornecer informações para a família sobre o processo 

de luto, tais como: sugerir grupos de apoio; fornecer informações psicoeducacionais sobre luto, 

como a construção de um roteiro com possíveis desdobramentos da condição do ente; formas de 

adaptação de rituais de despedida e intervenções diretas de profissionais de saúde mental. 

 
DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados, pode-se inferir chances de desenvolvimento de transtornos 

no processo de luto por conta da pandemia. Ao analisar os impactos causados por outras 

tragédias que ocorreram no mundo, é possível identificar semelhanças sobre estressores 

ocasionados pelas crises, como por exemplo, ausência ou restrição dos rituais fúnebres, falta de 

acesso à saúde, isolamento social e casos em que o paciente morreu em UTI, em respiração 

mecânica invasiva e quando havia uma comunicação ineficiente entre a equipe de saúde família. 

A maioria dos autores cita a importância de uma boa relação entre equipe de saúde com a família 

antes, durante e depois da morte do paciente para diminuir possíveis transtornos. 

Uma vez que o surgimento do COVID-19 se deu na China, atingindo, primeiramente, o 

continente asiático e Europa, até chegar no continente americano, a procedência dos estudos, 

aqui mencionados, acompanhou a tendência e o ritmo da infecção, conforme atingiu esses 

continentes. É de se esperar, portanto, a presença de mais estudos dos primeiros locais atingidos 

pelo vírus, já que estes países vivenciaram a crise e puderem observar e realizar estudos 

científicos com propriedade. 

Notou-se que as áreas do saber que mais publicaram trabalhos com a temática abordada 

nesta revisão foram as de Cuidados Paliativos e Intensivos, Medicina de Desastres e de 

emergência e as ciências da saúde mental (Psiquiatria, Psicologia, Psicanálise...). A preocupação 

dessas áreas, leva a ressaltar a importância de tais temáticas para a manutenção da qualidade de 

vida e redução de danos dos indivíduos mesmo em meio a uma crise mundial. Além disso, os 

estudos destacam a necessidade do cuidado humanizado e da prevenção de problemas de saúde 

pública, já que uma enorme prevalência de casos de transtornos mentais, no período pós 

pandemia, poderia gerar sobrecarga nos serviços e profissionais de saúde e prejudicar grande 

parte da população pela desassistência. 
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CONCLUSÃO 

 
A presente revisão fundamentou-se em artigos internacionais, tendo em vista que a 

pandemia se instaurou recentemente no Brasil, portanto, ainda são analisadas possíveis 

consequências e os estudos estão na fase de produção. Foram encontradas limitações 

metodológicas e dificuldade de comparação entre os estudos, por conta de ser um tópico ainda 

recente e com poucas pesquisas em humanos no momento da pesquisa. No contexto nacional, 

disparidades regionais importantes poderiam ser analisadas em pesquisas descritivas, com 

estímulo a estudos nas regiões Norte (atual epicentro nacional da COVID-19) e Sudeste, onde há 

maior número de casos até o momento. 

Referente a estudos nacionais, utilizou-se aqueles que eram relacionados a 

acontecimentos de crises e catástrofes que se assemelhavam a pandemia do novo Coronavírus, 

pela ocorrência de estressores ou contextos sociais. Nota-se que é necessário um esforço 

constante para melhoria das condições de acompanhamento das famílias enlutadas e preparação 

dos profissionais de saúde para lidar com as adversidades geradas pelo contexto atual de 

pandemia, além disso é importante investir em uma adaptação para os processos de despedida 

para que possa haver a concretização da morte, dessa forma facilitando a elaboração do luto não 

patológico. 

 
 

REFERÊNCIAS 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS E DIRETORES DO SETOR FUNERÁRIO. 
Protocolo, 22 de março de 2020. PROTOCOLO BRASILEIRO PARA O SETOR FUNERÁRIO, 
[S. l.], 2020. 

 
COLVILLE, G. A.; DAWSON, D.; RABINTHIRAN, S. et al. A survey of moral distress in staff 
working in intensive care in the UK. Journal of the Intensive Care Society. 2019, Vol. 20(3) 196– 
203. Disponível em: doi.org/10.1177/1751143718787753. Acesso em 11 jun 2020. 

 

EISMA, M.C.; BOELEN, P.A.; LENFERINK, L.I.M. Prolonged grief disorder following the 
Coronavirus (COVID-19) pandemic. Psychiatry Res. Jun, 2020. 288:113031. 
Doi:10.1016/j.psychres.2020.113031.. Acesso em: 11 jun. 2020. 

 
FARAHMANDNIA, B.; HAMDANIEH, L.; AGHABABAEIAN, H. COVID-19 and Unfinished 
Mourning. Prehospital and Disaster Medicine, [s. l.], 2020. DOI 10.1017/S1049023X20000631. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
FIOCRUZ. Protocolo, abril de 2020. Processo De Luto No Contexto Da Covid-19, 2020. 
Disponível em: https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/. Acesso em: 26 jun.2020. 

 

FUSTINONI, C. F.; CANIATO, A.. O luto dos familiares de desaparecidos na Ditadura Militar e 
os movimentos de testemunho. Scielo, [s. l.], v. 30, 2019. DOI 10.1590/0103-6564e180131. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 

 

KATZ, R.S.; JOHNSON, T.A. When Professionals Weep: Emotional and Countertransference 
Responses in Palliative and End-of-Life Care. 2nd ed. Routledge; Nova York, NY: 2016. 
Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=NYNwCwAAQBAJ&lpg=PA192&ots=wrPMCrMMkD&dq=Ka 
tz%2C%20R.S.%3B%20Johnson%2C%20T.A&hl=pt- 
BR&pg=PP1#v=onepage&q=Katz,%20R.S.;%20Johnson,%20T.A&f=false. Acesso em 11 jun 
2020. 

http://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     742  
 

MITIMA-VERLOOP H.B.; MOOREN T.T.M.; BOELEN P.A. Facilitating grief: An exploration of 
the function of funerals and rituals in relation to grief reactions. Death Studies Journal. Nov 
2019. Disponível em: https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1686090. Acesso em: 12 jun. 2020. 

 

MORRIS S.E.; MOMENT A.; THOMAS J.D. Caring for Bereaved Family Members During the 
COVID-19 Pandemic: Before and After the Death of a Patient. J Pain Symptom Manage. Mai, 
2020. S0885-3924(20)30371-7. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2020.05.002. Acesso em: 11 jun. 
2020. 

 

OTANI, H. et al. Meaningful Communication Before Death, but Not Present at the Time of 
Death Itself, Is Associated With Better Outcomes on Measures of Depression and 
Complicated Grief Among Bereaved Family Members of Cancer Patients. J Pain Symptom 
Manage. 2017;54(3):273-279. Doi:10.1016/j.jpainsymman.2017.07.010. Acesso em: 26 jun. 2020. 

 
PAINEL Coronavírus. [S. l.], 2020. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 14 jun. 
2020. 
PATTINSON, N. End-of-life decisions and care in the midst of a global coronavirus (COVID- 
19) pandemic. Intensive and Critical Care Nursing. Jun 2020, Vol. 58, 102862. Disponível em: 
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102862. Acesso em: 11 jun. 2020. 

 

RABELO, L. et al. Psychological Distress among Ebola Survivors Discharged from an Ebola 
Treatment Unit in Monrovia, Liberia – A Qualitative Study. Frontiers in Public Health, [s. l.], v. 
4, n. 142, 2016. DOI 10.3389/fpubh.2016.00142. Acesso em: 10 jun. 2020. 

 
RAKERA, E. J.; ZACHERB, M.; LOWEC, S. R. Lessons from Hurricane Katrina for predicting 
the indirect health consequences of the COVID-19 pandemic. PNAS, [s. l.], v. 117, ed. 23, p. 
12595–12597, 2020. DOI 10.1073//pnas.2006706117. Acesso em: 10 jun. 2020. 

 

SANSÓ, N. et al. Palliative Care Professionals' Inner Life: Exploring the Relationships 
Among Awareness, Self-Care, and Compassion Satisfaction and Fatigue, Burnout, and 
Coping With Death. J Pain Symptom Manage. 2015; 50 : 200-207. 

 
SOUZA, A. M. S.; PONTES, S. A.. As diversas faces da perda: o luto para a psicanálise. 
Analytica, São João del-Rei, v. 5, ed. 9, p. 69-85, 2016. 

 
VINCENT, L.; BRINDLEY, P. G.; HIGHFIELD, J. et al. Burnout Syndrome in UK Intensive Care 
Unit staff: Data from all three Burnout Syndrome domains and across professional groups, 
genders and ages. Journal of the Intensive Care Society. 2019, Vol 20(4) 363-369. Disponível 
em: doi.org/10.1177/1751143719860391. Acesso em 11 jun 2020. 

 
WALLACE, C.L. et al. Grief During the COVID-19 Pandemic: Considerations for Palliative 
Care Providers. J Pain Symptom Manage. Abril, 2020. S0885-3924(20)30207-4. Doi: 
10.1016/j.jpainsymman.2020.04.012. Acesso em: 11 jun. 2020. 

 

WANG, S.S.Y.; TEO, W.Z.Y.; CHAI, C.W.E. Pursuing a Good Death in the Time of COVID-19. 
Journal of Palliative Medicine. Mai, 2020. Vol. 23, No. 6. doi: 10.1089/jpm.2020.0198.. Acesso em: 
11 jun. 2020. 

 
WU, C et al. Risk factors associated with acute respiratory distress syndrome and death in 
patients with coronavirus disease 2019 pneumonia in Wuhan, China. JAMA Intern Med.  
2020. 13:e200994. Disponível em: 10.1001/jamainternmed.2020.0994. Acesso em 11 jun 2020. 

 

ZHAI, Y.; DU, X. Loss and grief amidst COVID-19: A path to adaptation and resilience. Brain 
Behav Immun. Abril, 2020. S0889-1591(20)30632-2. Doi:10.1016/j.bbi.2020.04.053. Acesso em: 
11 jun. 2020. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     743  
 

CAPÍTULO 87 

REFLEXÕES ACERCA DA SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA E ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL DA PSICOLOGIA 

TOUGHTS ON MENTAL HEALTH IN TIMES OF PANDEMIC AND PROFESSIONAL WORK IN PSYCHOLOGY 

 

Isadora Oliveira Rocha1 

 
RESUMO: A atual pandemia oferece mudanças significativas às rotinas das vidas das pessoas, 
famílias e trabalhos. A presente pesquisa apresenta enquanto objetivo principal evidenciar os 
impactos na saúde mental dos seres humanos, em tempos de coronavírus. Aproximar diálogos no 
campo da saúde mental brasileira, a partir das novas adaptações em razão da COVID-19 faz-se 
essencial, no campo da Psicologia. É imprescindível a produção de saberes quanto as possíveis 
atuações profissionais, frente a tantas mudanças e prováveis adoecimentos. É a partir de 
reflexões atualizadas na área que o estudo é desenvolvido. Buscou-se contextualizar a 
comunidade brasileira e traçar possibilidades interventivas, neste campo. Ao mesmo tempo, 
evidenciou-se a necessidade do cuidado à saúde mental das/os brasileiras/os, em uma 
perspectiva de promoção e prevenção em saúde mental. É essencial a construção de 
possibilidades de cuidado, uma vez que a literatura contemporânea aponta para impactos em 
longo prazo na saúde mental dos seres humanos, frente à pandemia vivenciada na atualidade. 
Palavras-chave: Saúde mental; Psicologia; coronavírus. 

 
Abstract: The current pandemic, offers significant changes to the routines of people's lives, 
families and works. The present research has as main objective to evidence impacts on human 
beings’s mental health in times of coronavirus. Approaching dialogues in the field of Brazilian 
mental health, based on the new adaptations due to COVID-19, is essential in the field of 
Psychology. It is essential to produce knowledge about possible professional activities, in the face 
of so many changes and probable illnesses. It is based on updated reflections in the area that the 
study is developed. The Brazilian community needs to be contextualized and it is necessary to 
outline intervention possibilities. At the same time, the need for mental health care in Brazil was 
highlighted, in a perspective of mental health promotion and prevention. The construction of care 
possibilities is essential, since contemporary literature points to long-term impacts on human 
beings’s mental health, in the face of the pandemic experienced nowadays. 
Keywords: Mental health; Psychology; Coronavirus. 

 
Introdução 

 
A (sobre)vivência em um mundo transpassado por questões pandêmicas, tem oferecido 

significativas mudanças às vidas das pessoas. A pandemia oriunda da COVID-19 atingiu, 

consideravelmente, todo o planeta, de acordo com a World Health Organization (WHO, 2020). 

As mudanças foram repentinas e englobaram distintas rotinas familiares, institucionais, 

educacionais. São impactos em múltiplas áreas, como, por exemplo: na realização das atividades 

laborais, relacionamentos sociais, atividades recreativas e/ou de lazer, na conjugalidade, 

parentalidade, vivência do processo ensino-aprendizagem em contextos escolares, universitários, 

profissionalizantes, entre outros. 

A realidade pandêmica instaurada no contexto brasileiro é refletida em âmbitos diversos. 

Há a ausência de vacinas e medicações voltadas ao tratamento, alta capacidade de contágio, a 

indispensabilidade do distanciamento social e, em alguns casos, do isolamento social, bem como 

1 Psicóloga (Bacharelado e Licenciatura), formada na Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (2014) e Mestra 
em Psicologia Clínica e Cultura, pelo Programa de Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília (UnB), 2017. É 
Professora no curso de Psicologia na UNA, Catalão - Goiás e Professora Substituta no Curso de Psicologia, da 
Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. E-mail para contato:  isadora.oliveirarocha@gmail.com.  Currículo  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6581734238365748 
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a “impossibilidade de praticar ritos culturais coletivos”, como por exemplo, eventos religiosos, 

festas comemorativas ou velórios (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, FIOCRUZ, 2020, p. 1). 

A realidade resultante das adaptações e mudanças, desperta novos contornos de vida em 

saúde mental. Faro, Bahiano, Nakano, Reis, Silva e Vitti (2020) ressaltam que a preocupação com 

a saúde mental da população, torna-se intensificada no decorrer de uma crise social, tal como a 

proporcionada nos últimos meses em razão do coronavírus. 

Os desfechos em saúde mental, influenciados pela atual vivência do coronavírus, são 

desvantajosos. Brooks, Webster, Smith, Woodland, Wessely, Greenberg, Rubin (2020) evidenciam 

que os impactos da necessidade da vivência atual em quarentena, são significativos e podem ter 

uma longa duração, uma vez que acometem um vasto número de seres humanos. 

A presente pesquisa apresenta enquanto objetivo principal evidenciar os impactos na 

saúde mental dos seres humanos, em tempos de coronavírus. Enquanto objetivos específicos 

estão os seguintes: a) ressaltar a atuação da Psicologia no acompanhamento à saúde mental, 

diante da COVID-19; b) definir a saúde mental a partir de uma perspectiva ampla, transpassada 

por questões pandêmicas. 

Para alcançar os objetivos propostos, os conteúdos discutidos foram divididos em duas 

principais ênfases relacionadas à atenção à saúde mental em tempos pandêmicos, na presente 

pesquisa: a) A saúde mental em questão; b) Perspectivas presentes e futuras em cuidado(s) em 

saúde mental. 

A seguir, serão apresentados os principais tópicos de reflexão. As discussões foram 

construídas a partir de contato com a bibliografia atualizada, pautadas por produções científicas 

relacionadas à COVID-19, ao considerar uma perspectiva nacional e internacional. 

 
A saúde mental em questão 

 

O distanciamento social se tornou uma medida comumente adotada por diversos países, 

como estratégia de proteção aos cidadãos e cidadãs ao contágio ao coronavírus (FARO et al, 

2020). O fato é que o distanciamento social pode contribuir a perspectivas em adoecimento 

mental, nas quais os sujeitos podem desenvolver sentimentos de isolamento do mundo exterior. 

Torna-se relevante, neste momento, realizar uma distinção entre dois conceitos que 

frequentemente são associados a uma mesma ideia. A realidade, contudo, revela uma 

diferenciação necessária entre as concepções, erroneamente compreendidas enquanto 

representantes de um mesmo sentido. 

Wilder-Smith e Freedman (2020) ressaltam que o isolamento geralmente é uma técnica 

utilizada em hospitais, que consiste na separação de pessoas doentes, infectadas por doenças 

contagiosas, daquelas que não estão infectadas. O isolamento tem como objetivo a proteção 

destas, para não serem contaminadas por aquelas 

O distanciamento social é adotado com o objetivo de reduzir as interações entre as 

pessoas, uma vez que parte-se do pressuposto de que cidadãos podem ter sido contaminados e 
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ainda não possuírem diagnósticos porque, muitas vezes, não apresentam sintomas (WILDER- 

SMITH; FREEDMAN, 2020). O distanciamento social reduz a transmissão do coronavírus, visto 

que este é transmitido pelas vias aéreas, principalmente por gotículas das secreções respiratórias. 

No âmbito da comunidade brasileira (assim como em outros países), atitudes relacionadas 

ao distanciamento social vêm sendo indicadas enquanto possíveis estratégias, voltadas ao não 

contágio e/ou diminuição da circulação do coronavírus. Tal distanciamento apresenta como intuito 

principal, a contenção dos crescentes índices de transmissão e contágios em razão do referido 

vírus. 

Algumas medidas que simbolizam o distanciamento social foram adotadas ao redor do 

mundo. Entre algumas delas, podem ser citadas, como exemplos: o fechamento das instituições 

de ensino, cancelamento de reuniões de pequenos ou grandes grupos em situações de lazer, 

suspensão de atividades corporativas presenciais no ambiente laboral, entre outras (WILDER- 

SMITH; FREEDMAN, 2020). 

Ao considerar estes novos padrões de interações transpassadas pelo “novo normal” que é 

o distanciamento social, Faro et al (2020) destacam que a quarentena também proporcionar 

outros impactos. É comum o surgimento de situações desfavoráveis, facilitadas pelo 

distanciamento social, na saúde mental de todas/os as/os envolvidas/os nestes contextos (FARO 

et al, 2020). 

A realidade contemporânea pandêmica é caracterizada por significativo agravamento na 

perturbação psicossocial, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2009). 

Seja em razão do panorama pandêmico, dos contornos de distanciamento social, das novas 

modalidades de convívio familiar e laboral, entre outros. O fato é que a saúde mental da 

população tornou-se afetada desfavoravelmente. 

A pesquisa de Schmidt, Crepaldi, Bolze, Neiva-Silva, Demenech (2020) aponta uma série 

de impactos prejudiciais em decorrência da vivência deste momento histórico específico. As 

autoras e os autores salientam que as repercussões da atual pandemia, resultam em sentimentos 

plurais nas pessoas. Tais sentimentos são relativos ao medo, ansiedades, tristezas, solidão, 

confusão, raiva (BROOKS et al, 2020; SCHMIDT et al, 2020). 

Também se torna relevante destacar os adoecimentos mentais, na potencialidade de 

transformarem-se em fatores de risco, ao influenciarem no desenvolvimento de psicopatologias, 

neste momento em específico. Sintomas de estresse pós-traumático são apontados na literatura 

atualizada, bem como sintomas e/ou quadros depressivos e outros quadros ansiosos (SCHMIDT 

et al, 2020; FARO et al, 2020). É estimado que haja, ainda, uma ampliação da incidência de 

transtornos psíquicos e/ou sofrimentos intensos (FIOCRUZ, 2020). 

Uma vez que, para a manutenção de perspectivas em saúde mental necessitamos de 

trocas sociais, as configurações atuais apresentam-se enquanto adversas. Somos seres sociais, 

com necessidades de afeto e relacionamento interpessoal. Como manter tais relações em tempos 

de tantas adaptações? 

Ao discorrer sobre saúde mental, faz-se necessário pontuar, que este não é retratado no 
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presente estudo como um conceito referente apenas à ausência de sintomas de adoecimento 

mental e/ou presença de transtornos psicológicos. A saúde mental é construída a partir de 

determinantes sociais (ABREU; BARLETTA; MURTA, 2015). 

Os determinantes sociais em saúde mental são compostos por fatores ligados à condição 

de vida e de trabalho (ABREU; BARLETTA; MURTA, 2015). Saúde mental é o acesso à 

assistência em saúde, à comida, água, segurança para a manutenção de uma rotina familiar, na 

medida do possível, digna. 

É importante que ações sejam desenvolvidas no campo da atenção à saúde mental 

ampla, como a definida acima. Tais mobilizações precisam visar a compreensão, intervenção e 

atendimento de curto e/ou longo prazo, voltados aos sofrimentos e vivências oriundas do 

momento atual vivenciado. 

É urgente evidenciar os prejuízos adquiridos em razão da instabilidade econômica, 

laboral, mudanças nas rotinas familiares e relacionais. Pensar em possibilidades de 

acompanhamento à saúde mental dos cidadãos brasileiros, no âmbito da saúde pública é um ato 

de prevenção de danos ainda maiores à saúde mental das/os brasileiras/os. 

 
Perspectivas presentes e futuras em cuidado(s) em saúde mental 

 

É essencial que psicólogas/os estejam atentas/os à urgência de seus serviços nos dias 

atuais, bem como em tempos de um futuro próximo. Assim como fora evidenciado anteriormente 

nesta pesquisa, os impactos da corrente pandemia são múltiplos e oferecem também plurais 

possibilidades de adoecimento(s) (BROOKS et al, 2020; FIOCRUZ, 2020). 

Ao discorrer sobre a importância da atuação da/o profissional em Psicologia, é de 

relevância recorrer ao Código de Ética Profissional do Psicólogo (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2005). No referido documento são apontados no Artigo 1º, enquanto alguns dos 

princípios fundamentais: “c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho 

dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas 

reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional” e 

“d) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem 

visar benefício pessoal” (p. 8). 

Os princípios supracitados, revelam a compromisso da ciência psicológica em atuar em 

situações adversas. Outro elemento que merece destaque é o fato de que a Psicologia demonstra, 

em seu Código de Ética Profissional, o compromisso ético profissional em adequação às novas 

demandas. 

Ao ressaltar tais elementos, percebe-se que a Psicologia no cenário brasileiro busca 

manter-se atualizada quanto às questões de urgência e emergência.      Aqui, torna-se 

imprescindível destacar o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na atuação de 

intervenção e acompanhamento psicológico, em diversas situações, ao considerar as 

necessidades atuais de rápida adaptabilidade (FIOCRUZ, 2020). 
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O Conselho Federal de Psicologia (CFP) em Março do presente ano, publicou a 

Resolução Nº 04/2020, voltada a flexibilização da atuação profissional de forma remota (CFP, 

2020). A referida Resolução é complementar a documento anterior (Resolução Nº 011/2018), que 

regulamentou a realização de atuações no âmbito da Psicologia, através das tecnologias da 

informação e da comunicação. 

Os atendimentos online realizados, podem ser a partir da modalidade individual e/ou 

grupal. Dada à realidade atual, salientam-se as seguintes orientações a/ao Psicóloga/o para 

envolver em suas atuações: a) práticas que visem à diminuição do estresse; b) a informação 

precisa e simples dos riscos e cuidados necessários, baseadas em evidências científicas; c) a 

realização da promoção do bem-estar psicossocial (BROOKS et al, 2020; FIOCRUZ, 2020). São 

ações que apresentam enquanto principais intuitos a informação e, ao mesmo tempo, o 

acolhimento da população atendida. 

Para além dos mencionados atendimentos, as/os profissionais de Psicologia têm a 

possibilidade de contribuição no atual cenário, por meio da realização de pesquisas científicas na 

área. A publicação e divulgação dos resultados entre seus pares são pertinentes, uma vez que 

tais atos colaboram a outros profissionais e seus manejos na vasta ciência psicológica (SCHMIDT 

et al, 2020). 

Pesquisas que dialogam com a prevenção e promoção de saúde mental dada a realidade 

contemporânea são bem-vindas. Bem como a construção de propostas acerca de compreensões 

aos distintos impactos da pandemia nas/os cidadã/os brasileiras/os e em suas vidas. 

É de importância ímpar destacar as condições desiguais de enfrentamento ao coronavírus 

que as/os brasileiras/os vivem. É necessário que a Psicologia se pergunte quem são as pessoas 

que conseguiram adaptar e manter suas atividades de trabalho na modalidade de trabalho remoto, 

via possibilidade do homeoffice. É relevante buscar compreender os contornos em saúde mental 

das/os trabalhadoras/es da área da saúde que trabalham incessantemente, entre outros. 

A Psicologia deve buscar o desenvolvimento de diálogos, compreensões e produções 

científicas, pautadas na pluralidade de condições que as/os brasileiras/os vivem (ZANELLO, 

2018). Interseccionalidades como gênero, raça, etnia e condições socioeconômicas devem ser 

consideradas nesta perspectivas, uma vez que as/os brasileiras/os não vivem as mesmas 

condições de vida, no enfrentamento de uma pandemia tal qual a vivida na contemporaneidade. 

Conclusão 

 
A atenção em saúde mental das/os brasileiras/os deve ser priorizada por parte de 

governantes e profissionais da área da saúde. As elaborações de estratégias de enfrentamento ao 

coronavírus englobam, de um modo geral meios de distanciamento social. Tal distanciamento é 

vivenciado no formato da quarentena, com o objetivo de impedir o aumento da circulação do vírus. 

O fato é que a quarentena também proporciona influências desfavoráveis na saúde mental dos 

seres humanos. 

Brooks et al (2020) pontuam em sua pesquisa, a sua não intenção em questionar a 

quarentena no atual cenário de COVID-19. Esta mesma postura precisa ser reiterada, no presente 
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estudo. 

A intenção aqui adotada fora visibilizar os impactos adversos que podem tornar-se 

comuns ou ainda mais intensificados, em razão das mudanças recentes na vida de grande parte 

da população brasileira. É importante garantir atenção a saúde integral das/os cidadãs/aos, ao 

incluir aqui, a saúde mental destas/es. 

A construção da pesquisa também buscou evidenciar a relevância em cuidado à saúde 

mental da população a partir de uma ótica da complexidade. Prover atividades para a população, 

a garantia de suprimentos básicos à população como assistência à saúde em caso de 

necessidade, água e comida, todos estes também são elementos de cuidado à saúde mental 

(BROOKS et al, 2020). 

A Psicologia tem papel privilegiado neste sentido. Esta área de atuação dispõe 

conhecimento adequado e especializado, e pode auxiliar na estabilização emocional emergencial, 

com o objetivo de “evitar transtornos psicopatológicos a médio e longo prazo” e/ou o agravamento 

de sentimentos voltados a insatisfação, medo, tristeza ou insegurança (FIOCRUZ, 2020, p. 5). 

Destaca-se, portanto, a relevância da atuação profissional de Psicólogas/os em múltiplos 

espaços e sentidos, diante da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Ao valorizar o compromisso 

ético-político da profissão, assim como a prestação de serviço(s) de qualidade e em consonância 

com as demandas atuais propulsoras de sofrimentos psíquicos, os serviços em Psicologia, 

apresentam-se enquanto possibilidades de cuidado necessárias nos tempos atuais e futuros. 
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CAPÍTULO 88 

RELATO DE EXPERIÊNCIA ATRAVÉS DO ENSINO REMOTO NA DISCIPLINA DE 

PSICOLOGIA JURÍDICA COM O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO 9O PERIODO DE 

DIREITO NA FACULDADE DE DIREITO DO VALE DO RIO DOCE (FADIVALE) EM TEMPOS 

DE COVID-19 

Charles César Couto1 

 
RESUMO: O presente texto versa sobre uma experiência de aplicação de metodologia ativa na 
modalidade ensino remoto no período atual da pandemia. O objetivo é mostrar o percurso do 
professor na aplicação de ferramentas aliadas a uma concepção filosófica de ser humano e de 
aprendizagem para promover a aprendizagem dos alunos. Utilizou-se a metodologia de estudo de 
caso e foi e concluiu-se pela necessidade de novos estudos que possam trazer clareza para o 
processo de ensinagem em disciplinas acadêmicas. 

 
Palavras-chave: metodologia ativa, educação liberal, trivium 

 
Introdução 

No momento atual, onde o Brasil, no aspecto educacional, entre outros, encontra-se numa 

situação onde as tarefas precisam de atuar de forma remota, ou seja,, não-presencial. Em função 

disso, houve a necessidade de utilizar ferramentas de tecnologia que propiciassem o processo de 

aprendizagem. A questão envolvida nesse novo contexto é o papel ativo do aluno que passou de 

ser um sujeito passivo a protagonista de seu processo de aprendizado, embora o professor pode 

utilizar as ferramentas para manter o aluno na condição passiva no processo de aprendizagem. 

O presente relato traça o percurso de um professor, este que escreve, na sua trajetória no 

uso da tecnologia aliada a uma concepção filosófica de aprendizagem. Na busca de formatar um 

processo de ensino aliado a uma concepção filosófica, o professor realizou e ainda se encontra 

realizando seu percurso de ensinar o aluno a aprender. 

Para fundamentar essa trajetória, será exposta reflexões sobre a chamada educação 4.0 

e um método de aprendizado chamado Trivium, método esse focado no desenvolvimento da 

capacidade de pensar dos alunos. 

 
Desenvolvimento e Método 

 
No âmbito da educação, um termo que está em voga é a expressão Tecnologia da 

Educação. Mas, antes de adentrar nessa expressão, preciso esclarecer que a ideia de tecnologia 

da educação não é um fenômeno novo, visto que se tem a linguagem falada e escrita, a imprensa, 

a televisão e outras até culminar no computador. E, todas essas ferramentas foram e são 

aplicadas na educação (Chaves, 2007). 

No âmbito educacional tem-se os termos Educação a Distância, Aprendizagem a 

Distância e Ensino a Distância. Do ponto de vista técnico, a terceira expressão e a mais correta, 

 
 

1 Professor de Psicologia Jurídica da Faculdade do Vale do Rio Doce, filósofo, mediador judicial e Analista 
Comportamental. Especialização em Especialização em gerenciamento de pequenas e microempresas, 
Especialização em Psicopedagogia e Especialização em supervisão escolar. 
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embora menos utilizada (Chaves, 2017). O mesmo autor afirma que o processo de educação e 

aprendizagem depende do individuo, enquanto o processo de ensino é uma ação executada pelo 

professor que pode ser realizada presencialmente ou a distancia, como se pode ver na história de 

filósofos como Marco Aurélio e do apóstolo Paulo, por exemplo. 

Em relação ao Ensino a Distância, ele se insere dentro do termo técnico de aprendizagem 

Mediada pela Tecnologia (Chaves, 2017). Historicamente, pode-se dizer que a utilização de livros 

constitui num processo de aprendizagem mediada pela tecnologia, nesse caso, o livro, tecnologia 

essa que permite a saída de um modo de aprender baseado na oralidade para um processo de 

aprendizado onde aquele saber encontra-se registrado (Kenski, 2013). 

O que ocorre hoje nesse processo é que, na atualidade, lida-se com um conjunto de 

ferramentas que  possibilitam além do conteúdo, toda uma ambientação da aprendizagem.  O  

foco se torna mais no aspecto metodológico do que no conteúdo abordado, onde conhecimentos 

podem se encontrar defasados diante de um método que possa ser considerado como altamente 

eficaz para o processo de aprendizagem. 

Em relação ao item anterior, uma maneira de qualificar o aprendizado do aluno é atuar 

com o que é chamado de metodologias ativas de aprendizagem. onde a aula se torna mais 

dinâmica, tornando o aluno participante do processo de aprendizagem (Paiva, 2017).  A autora 

cita três conjuntos de técnicas de metodologias ativas, que são aula invertida, aprendizagem 

baseada em problemas e aprendizagem Baseada em Equipes. Vale ressaltar que, autora 

relaciona a ideia de metodologia ativa com um conceito que é o de aprendizagem significativa. 

O conceito de aprendizagem significativa relaciona-se com o fato de que o aprendizado do 

aluno está relacionado com um conhecimento prévio que ele detenha (Moreira, 2010). Seguindo o 

autor, nessa forma de aprendizagem, o novo conhecimento passa a estabelecer uma relação 

hierárquica com o conhecimento anterior no sentido de abarcar os conhecimentos anteriores. 

Segundo Moreira 

Esta forma de aprendizagem significativa, na qual uma nova ideia, um novo conceito, 
uma nova proposição, mais abrangente, passa a subordinar conhecimentos prévios é 
chamada de aprendizagem significativa superordenada. Não é muito comum; a 
maneira mais típica de aprender significativamente é a aprendizagem significativa 
subordinada, na qual um novo conhecimento adquire significado na ancoragem 
interativa com algum conhecimento prévio especificamente relevante. 

 

O que se destaca aqui é a organização do conhecimento de forma hierárquica, onde um 

conceito é enriquecido e refinado à medida que adquire novos significados (Moreira, 2010). 

Segundo o autor, esse refinamento é possível devido a um material que seja assimilável aliado a 

motivação do aluno para aprender e estabelecer relações que sejam significativas com o mundo a 

sua volta. 

O outro conceito citado acima é o de metodologias ativas (Borges, 2014), que pode ser 

caracterizado como um conjunto de procedimentos que possibilite o exercício do aprender onde 

ele se torna dono do seu processo de aprendizagem. As metodologias ativas podem ser 

apresentar as seguintes características: 

1. Demandam e estimulam a participação do aluno envolvendo-o em todas as suas 
dimensões humanas: sensório-motor, afetivo-emocional, mental-cognitiva. 
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2. Respeitam e estimulam a liberdade de escolha do aluno diante dos estudos e 
atividades a serem desenvolvidas, possibilitando a consideração de múltiplos 
interesses e objetivos. 
3. Valorizam e se apoiam na contextualização do conhecimento, imprimindo um 
sentido de realidade e utilidade nos estudos e atividades desenvolvidas. 
4. Estimulam as atividades em grupos, possibilitando as contribuições formativas do 
trabalho em equipe. 
5. Promovem a utilização de múltiplos recursos culturais, científicos, tecnológicos que 
podem ser providenciados pelos próprios alunos no mundo em que vivemos. 
6. Promovem a competência de socialização do conhecimento e dos resultados 
obtidos nas atividades desenvolvidas. (MOURA, p. 2 e 3, 2014) 

 

Dentre o conjunto das chamadas metodologias ativas, foi escolhida para esse trabalho a 

utilização do Trivium, como sendo uma ferramenta para disciplinar a mente e uma expressão 

qualificada através da linguagem (Moura, 2018). De acordo com Moura (2018), 

O trivium relaciona-se com uma forma de ensinar, mas que, na verdade, proporciona o 
auxílio na produção de pensamentos. Composto pelas disciplinas: gramática, lógica e 
retórica, é um conjunto de conhecimentos que abrange desde a forma da escrita, o 
significado das palavras, a lógica do pensamento até ao uso da linguagem que deveria 
ser escolhida para comunicar e ensinar o que se compreendeu. 

 

O instrumento foi escolhido devido ao fato do autor da monografia ter mais familiaridade 

com ele do que com os citados acima. A aplicação desse instrumento se dará em aulas de 

Psicologia Jurídica, disciplina ministrada pelo autor dessa monografia. As aulas serão ministradas 

no formato on-line em tempo real, com um tempo de 1:40 min, pelo Google Meet no mês de maio 

de 2020, sendo uma dois horários por semana, com cada uma das três turmas. Foram aplicados 

os seguintes passos: 

1a parte da aula - explicação dos conceitos, que corresponde ao estágio da Gramática no 

Trivium, ou seja, a compreensão dos conceitos básicos relativos ao tema, por isso o estágio da 

Gramática. 

2a parte – estabelecimento de relações entre os conteúdos da disciplina de Psicologia 

Jurídica com o universo do Direito e sua prática. Estabelece-se relações lógicas, por isso o  

estágio da Lógica 

3a parte – uso do chat ou microfone para envio e exposição de reflexões do aluno sobre a 

temática da aula. Será solicitado ao aluno comentários no chat do Google Meet ou que ele utilize 

o microfone do Google Meet para que ele dê um parecer sobre a pertinência do assunto para a 

pratica dele enquanto operador de Direito. 

 
Resultados 

 

O instrutor utilizou arquivos em pdf, onde foram selecionados trechos os quais  o 

professor dissertou durante a exposição. Os textos foram apresentados em sequência e, seus 

conteúdos foram relacionados com a vida cotidiana e a atuação do aluno como operador de 

Direito. Durante a exposição, o professor interrompia para verificar com o aluno o seu 

entendimento através de perguntas relativas à compreensão. 

A assistência, em relação a presença na sala de aula, foi baixa durante o mês de maio 

nas três turmas. 
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Durante a assistência, o professor procurava interagir com o aluno para que eles 

pudessem responder as questões e/ou formular questões relativas ao assunto. As questões 

formuladas pelo professor durante a aula não encontravam uma resposta no chat ou pelo 

microfone, mas no entanto havia a formulação de perguntas por parte de poucos alunos (4 no 

máximo). As perguntas tinham uma formulação extensa e se relacionavam ou com o universo do 

Direito ou com o universo pessoal. Elas funcionaram como elementos que permitiam ao professor 

discorrer sobre o tema perguntado e relacionar com a matéria. 

 
Conclusão e Discussão 

 

Comparando com a proposta das metodologias ativas assinaladas, Paiva (2017) assinala 

como características das mesmas os aspectos colaborativos entre os participantes, e acrescenta 

também o papel proativo do aluno onde ele é também um construtor do conhecimento. Percebe- 

se que a experiência realizada durante o mês de maio não alcançou a proposta das metodologias 

ativas, mas se situou numa perspectiva onde o aluno atuava dentro de um modelo passivo de 

recepção do conhecimento. 

Dentro do objetivo proposto no que se refere a despertar no aluno a capacidade de 

aprender num contexto de aprendizagem remota, as experiências realizadas apontaram para 

elaboração de perguntas realizadas por poucos alunos, o que pode indicar a possibilidade de 

formulações estratégicas de ensino para a formulação de perguntas. 

No conjunto desses comentários postados, alguns alunos abordaram o fato de que os 

conceitos expostos seriam de valia para que eles pudessem elaborar argumentações jurídicas 

tanto na elaboração de uma peça escrita quanto numa peça oral. Resultado esse que pode 

apontar para a elaboração de um ensino voltado para necessidades praticas. 

Outra situação que pode ser apontada é o fato de que, no 3o passo se relaciona com a 

exposição do aluno pelo microfone ou chat pode indicar um receio de exposição, fato que se 

apresentava na aula presencial também. 

Ressalte-se que, ao solicitar uma reflexão do aluno onde lhe é solicitado uma relação 

entre um conceito explicado e sua área de atuação pode não constituir um processo de 

aprendizagem significativa, já que o estabelecimento dessa relação pode passar direto de um 

conceito básico para uma aplicação sem que tenha passado por um processo de hierarquização 

do conceito, ou seja, estabelece-se uma ligação entre um conceito e uma aplicação desse 

conceito no universo jurídico, sem que o conceito do universo da Psicologia seja relacionado com 

o conceito do universo jurídico, para depois ser levado a aplicação. 

O passo 2 seria o passo que cobriria essa lacuna exposta no parágrafo anterior. Nas 

aulas dadas, o professor estabeleceu relações entre o conceito proposto e a área do Direito. essa 

relação foi estabelecida da seguinte forma; no passo 1 foi apresentado aos alunos artigos de 

Psicologia. O professor explicou o artigo onde era apresentado o conceito dentro do universo da 

Psicologia, mas percebeu-se a necessidade do professor explicar ao aluno ou auxilia-lo a 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     754  
 

estabelecer a relação entre os conceitos do universo jurídico e psicológico como foi colocado 

anteriormente. 

Para um próximo estudo, sugere-se um estudo com todos os períodos, objetivando 

determinar os perfis do aluno em termos de aprendizagem para melhor conduzir os próximos 

passos do processo de ensino-aprendizagem 
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CAPÍTULO 89 

SERIA O CORONAVÍRUS A PESTE? REFLEXÕES SOBRE A COVID-19 E “A PESTE” 

DE ALBERT CAMUS 

 
Anna Amélia de Faria1 

Lucas Caroso Marques2 

Felipe Nicori Pereira3 

Natália Barreto de Mesquita4 

 

RESUMO: Nos últimos cem anos a humanidade se deparou com diversas crises humanitárias que 
trouxeram uma nova forma de sociabilidade e cuidados para perpetuação da vida. Quais as 
relações possíveis entre o que aconteceu e o que estamos vivenciando? A pandemia do Covid-19 
se apresentou de forma rápida e inesperada, inicialmente não foi previsto de forma correta as 
consequências sociais e econômicas que seriam acarretadas, desta forma ocorrendo paralisação 
do mundo. Em A Peste Camus retrata uma cidade assolada por uma epidemia que causa colapso 
no sistema de saúde e tem como medida protetiva o isolamento. O método escolhido foi a revisão 
narrativa de literatura, pois foi necessário a escolha de artigos por ordenação qualitativa. O 
objetivo deste artigo é trazer uma reflexão entre A Peste de Albert Camus e a pandemia do 
coronavírus, explorando possíveis correlações entre a obra e o cenário atual frente à pandemia do 
Covid-19. 
Palavras Chave: pandemia; peste; Camus; coronavírus; crise humanitária. 

 
ABSTRACT: In the last hundred years humanity has faced several humanitarian crises that have 
brought a new form of sociability and care for the perpetuation of life. What are the possible 
relationships between what has happened and what we are experiencing? The Covid-19 pandemic 
presented itself in a rapid and unexpected way, initially the social and economic consequences that 
would be brought about were not correctly predicted, thus paralyzing the world. In La Plague 
Camus portrays a city ravaged by an epidemic that causes collapse in the health system and has 
as a protective measure the isolation. The method chosen was the narrative literature review, 
because it was necessary to choose articles by qualitative order. The objective of this article is to 
bring a reflection between Albert Camus' plague and the coronavirus pandemic, exploring possible 
correlations between the work and the current scenario in face of the Covid-19 pandemic. 
Keywords: pandemic; plague; Camus; coronavirus; humanitarian crisis. 

 

1. Introdução 

 
Nos últimos cem anos a humanidade se deparou com diversas crises humanitárias que 

trouxeram uma nova forma de sociabilidade e cuidados para perpetuação da vida. Do início do 

1 Psicóloga (CRP-03/2860) Prof. da Graduação e Pós graduação em Psicologia, da Escola Bahiana de Medicina e 

Saúde Pública (EBMSP). Doutorado pelo PPG de Letras da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Integrante do 
Grupo de Pesquisa "Psicologia, Diversidade e Saúde" (EBMSP) na Linha de Pesquisa "Psicanálise, Cultura e Corpo". 
2 Psicólogo (CRP-03/21022). Graduado em Psicologia pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública [EBMSP] 

(2019), Integrante do Grupo de Pesquisa "Psicologia, Diversidade e Saúde" (EBMSP) na Linha de Pesquisa 
"Psicanálise, Cultura e Corpo", Membro aderente da Apertura para outro Lacan (APOLA Salvador) e Membro do 
Coletivo Gran Maître Filmes. 
3 Graduando do curso de Psicologia na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), Integrante do Grupo 

de Pesquisa "Psicologia, Diversidade e Saúde" (EBMSP) na Linha de Pesquisa "Psicanálise, Cultura e Corpo". 
4 Graduanda do curso de Psicologia na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), Integrante do Grupo 

de Pesquisa "Psicologia, Diversidade e Saúde" (EBMSP) na Linha de Pesquisa "Psicanálise, Cultura e Corpo". 
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século XX até o ano de 2020 podemos citar algumas doenças e fatos históricos que abalaram as 

estruturas do sistema socioeconômico vigente e trouxeram a necessidade da reinvenção do 

possível. Duas guerras mundiais, guerra fria, gripe espanhola, ebola, crises que assolaram o 

mundo em que vivemos de forma contundente. O coronavírus foi apenas mais um de uma 

sucessão de novas doenças que irromperam no “terreno virgem” (esse é o termo apropriado) do 

sistema imunológico inexperiente da humanidade (HARVEY et all, 2020), no século XXI 

encontramos algo que causou a paralisação do mundo mesmo sem forma definida: o Covid-19. 

A pandemia do Covid-19 se apresentou de forma rápida e inesperada, nos meses iniciais 

não foi previsto de forma adequada as consequências sociais e econômicas que seriam 

acarretadas por conta dessa doença viral, fazendo assim com que houvesse uma paralisação do 

mundo. O confinamento, até o presente momento, foi a medida adotada para desaceleração e 

achatamento da curva de contágio, e dentre todas as opções possíveis, ele é de longe a mais 

viável e responsável para um bem estar comum. Entretanto, como pensar medidas de isolamento 

social levando em consideração que existem grupos que não podem praticá-las? (DORNELLES, 

2020). 

A pandemia traz à tona que por mais que a doença não possa “escolher” aqueles que 

serão infectados, pessoas que vivem em situações de maior vulnerabilidade e menor acesso a 

direitos trabalhistas e fundamentais, saneamento básico, estarão “postas à própria sorte” já que 

não podem praticar o isolamento. Na equação que simboliza essa forma de existir, parar de 

trabalhar é morrer de fome, dessa forma esses sujeitos seguem trabalhando e arriscando sua 

saúde por não ter outra escolha, estão a meio caminho entre a doença e a inanição. 

No período da segunda guerra mundial o escritor argelino Albert Camus trouxe à vida o 

seu escrito chamado A Peste (1947), que entre outras obras o condecorou com o prêmio máximo 

da literatura, o Prêmio Nobel. O livro A Peste segue sendo um dos mais vendidos no ano de 2020, 

mesmo após 73 anos do seu primeiro exemplar, pois ele descreve uma situação muito semelhante 

aos dias atuais. A grande característica dos escritores que marcaram sua época e perpetuaram 

seu nome mesmo após a suas respectivas mortes é a atemporalidade. Assim como Albert Camus 

temos Sigmund Freud, que em 1930 escreveu uma parte da sua grande descoberta, a psicanálise, 

com o texto O Mal-Estar Na Civilização (1930), que segue sendo discutido com veemência no 

século XXI. 

Geralmente as discussões dos grandes intelectuais acabam ressoando sobre culturas, 

formas de existir em sociedade e corpo. Dentro das discussões há uma crítica em relação a 

cultura e a política, aproveitando para desconstrução de noções sobre corpo e identidade, mas 

dessa vez houve um impacto ocasionado por algo inesperado. A natureza, que em diversos 

momentos foi colocada de lado nas discussões, reivindicou o seu lugar e se fez presente de forma 

ativa. O invisível tomou conta do cenário atual, e assim como em A Peste, é composto pela a 

incerteza sobre o que virá a ocorrer. 

Por mais que as classes sociais menos privilegiadas sejam afetadas de forma mais 

veemente e abrupta, há uma transformação total da vida cotidiana de todos, enquanto os 
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cemitérios carregam consigo uma fila de espera. A dissociação com o futuro traz à tona 

consequências que já vinham sendo pensadas por grupos específicos e a tornam um fenômeno 

coletivo. Quais seriam as consequências de um viver sem perspectiva? De onde vem a esperança 

quando não há onde sustentar a projeção do futuro? “A peste, é preciso que se diga, tirara a todos 

o poder do amor e até mesmo da amizade. Porque o amor exige um pouco de futuro e para nós 

só havia instantes.” (CAMUS, 1987, pág. 127). 

Entre as abstrações que a doença torna explícita e o real que se torna pesado demais 

para ser suportado, qual seria o ponto de interseção? Como o sujeito poderia se expressar e 

elaborar toda essa realidade que se dispõe e se apresenta frente aos seus olhos? Se estabelece 

então entre a abstração da praga, como uma doença epidêmica que responde a um certo padrão 

e lógica que apresenta lógica, e a concretização da vida das pessoas afetadas, um discurso de 

“eu sei e me lembro”, a criação de uma voz que assim possibilita ao sujeito produzir algo que 

contemple o luto que a doença traz consigo (CAPONI, 1999). 

O objetivo deste artigo é trazer uma reflexão entre A Peste de Albert Camus e a pandemia 

do coronavírus, explorando as possíveis correlações que podem existir entre a obra e o cenário 

atual frente à pandemia do Covid-19, elencando as mesmas. A relevância social do presente 

estudo é relativa ao trazer à tona como a literatura e o narrar da vida podem, de forma conjunta, 

colocar o sujeito numa posição de protagonista da mesma, incentivando a produção de algo a 

partir dos sentimentos potencializados frente às crises humanitárias e sanitárias vivenciadas pelos 

sujeitos. 

2. Metodologia 

 
Para a realização da pesquisa a metodologia escolhida e utilizada é a da revisão narrativa 

de literatura, pois por se tratar de um tema que exige uma delimitação muito específica, foi 

necessário a escolha de artigos por ordenação qualitativa. O método auxiliará para o 

desenvolvimento do tema escolhido sem a necessidade de esgotar as fontes bibliográficas, visto 

que estamos tratando de um recorte específico. 

O material utilizado para confecção da pesquisa foi alcançado a partir da busca por artigos 

científicos em plataformas de bases de dados digitais: Scielo, Lilacs e Pepsic, além da utilização 

de livros adquiridos que tratam dos temas abordados durante o artigo em questão. As palavras 

chaves utilizadas foram: pandemia; peste; Camus; coronavírus; crise humanitária. Os artigos 

foram selecionados com o foco na transformação da relação das formas de relacionamento e 

vivências pós crises humanitárias. 

A partir da leitura dos artigos e livros utilizados, e de reflexões a partir da obra do escritor 

argelino Albert Camus, propõe-se então uma discussão reflexiva sobre a reinvenção do possível 

em tempos de pandemia, além de como a literatura pode auxiliar em momentos como o do 

cenário atual, onde existe um grande sentimento de desesperança e confinamento do espaço em 

busca de uma solução efetiva para a crise do coronavírus ou Covid-19. 
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3. Desenvolvimento 

 
3.1 Sociedade contemporânea e coronavírus, como enfrentar a pandemia? 

 
Para se discutir sociedade e como seguir frente à uma pandemia é necessário, 

inicialmente, deixar explícito que uma sociedade é composta por grupos e sujeitos que 

apresentam características distintas. O mito do homem universal contribui para a manutenção da 

escala desigual dos privilégios e acesso aos serviços, dentre eles o serviço de saúde. Frente a 

uma sociedade composta por grupos diferentes com demandas diferentes, como tomar medidas 

efetivas de encontro à uma pandemia que se apresentou como uma surpresa? 

Se você e eu e todos já fôssemos iguais, sobre o que iríamos falar? Que tipo de 
diálogo poderíamos ter? É apenas na medida em que dispomos de coisas diferentes - 
experiências, observações, habilidades - que elas podem se tornar questões em 
comum (INGOLD, 2019, paǵ. 31). 

 

Como pensar estratégias de enfrentamento de forma efetiva enquanto se presencia as 

consequências de uma pandemia inesperada? Não haviam em vigência planos estratégicos 

prontos para serem aplicados a uma pandemia de coronavírus - tudo é novo (FREITAS, 2020). Os 

países onde seus representantes políticos tomaram decisões rápidas frente a essa situação 

obtiveram, até o seguinte momento, maior controle da doença e manutenção da vida social. 

Parafraseando Berlinguer (1991, pág.139), podemos dizer que a praga é "uma epidemia 

eminentemente urbana. O patógeno vem do exterior, mas, no entanto, prolifera, infecta, mata, 

quando se encontra na cidade superlotada, sem infraestrutura, contaminado e mal administrado, 

as condições para se espalhar e ferir." 

A recomendação dada à população frente a pandemia do coronavírus tem sido a do 

isolamento social, tendo em vista a necessidade de achatamento da curva de contágio, mas há 

grupos da nossa sociedade que não podem desfrutar desse privilégio por diversos motivos, como 

por exemplo as pessoas em situação de rua e os profissionais autônomos que não tem nenhuma 

forma de garantias de salário. O número de pessoas vivendo nas ruas vem se intensificando nos 

últimos anos e não se restringe às grandes metrópoles (SICARI & ZANELLA 2018). Uma epidemia 

se torna complexa pelo fato de ser sempre um ponto de articulação entre as determinações 

naturais e sociais (HARVEY et all, 2020). 

A recomendação do ficar em casa, isolamento social, feita pelo Ministério da Saúde no 

Brasil, não é acompanhada, na mesma proporção, de políticas de compensação financeira ou 

fiscalização do setor empregatício. Ou seja, as classes que possuem menos capital são obrigadas 

a se manterem em trabalho externo à residência, estando dessa forma sob risco de contágio, ao 

contrário das classes mais altas (MOURA, 2020). “Até aqui a peste tinha feito muito mais vítimas 

nos bairros periféricos, mais povoados e menos confortáveis do que no centro da cidade” 

(CAMUS, pág. 118, 1987). A recomendação feita pelos representantes da saúde tem como 

achatar a curva e diminuir o contágio, atitude imprescindível para manter o funcionamento do 

sistema de saúde de forma suficientemente adequada, caso contrário haveria um colapso de 

consequências catastróficas. “Estamos nos estágios iniciais de uma versão médica do Furacão 

Katrina” (HARVEY et all, 2020, paǵ 8). 
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Encarar a sociedade como um coletivo homogêneo de pessoas que dispõem das mesmas 

necessidades pode trazer consequências devastadoras, é preciso compreender que o coronavírus 

não é democrático. Dependendo da sociedade e da forma de organização a vida social reproduz a 

lógica classista, excludente e seletiva do capitalismo (DORNELESS, 2020). A analogia possível 

para expressar a desigualdade frente à crise seria que, se a pandemia é um mar, alguns se 

refugiam em iates enquanto outros tentam de toda forma sobreviver apenas com bóias em mãos. 

A forma como a sociedade se apresenta, de maneira ainda mais exposta em momentos de crise, 

explicita a vulnerabilidade de alguns e a superproteção de outros, “essa é exatamente a lógica da 

sociedade de risco: ‘riqueza acumula no topo, risco na base’ ” (BECK, 2010, p. 41). É preciso ter 

cuidado ao fazer críticas em momentos de crise, “devemos evitar a tendência recorrente de  punir 

as vítimas de epidemias em vez de combater e controlar as causas que tornaram possível seu 

surgimento” (BERLINGUER, 1991, p. 139). 

Aderir a uma disciplina rigorosa sobre este ponto relativo ao coronavírus é ainda mais 

necessário, na medida em que desta forma se oferece apoio e proteção fundamental a todos 

aqueles que estão mais expostos por diversos motivos: todos os profissionais de saúde, é claro, 

que estão diretamente no front para um bem estar maior, e que devem poder contar com uma 

disciplina firme, inclusive por parte dos infectados; mas também todos os mais frágeis e que 

correm os maiores riscos, como os idosos, especialmente os que estão em asilos; assim como 

aqueles que precisam trabalhar e correr o risco de sofrimento do contágio do vírus (HARVEY et 

all, 2020). 

Ainda sobre o escancarar das desigualdades, mesmo durante o cenário pandêmico dos 

dias atuais, alguns grupos lutam pela sobrevivência por duas vias, se esforçam para manterem o 

próprio sustento e se esforçam para não contraírem o vírus, sem escolhas permanecem 

trabalhando e sem a opção do isolamento social. O tempo do coronavírus abriu a caixa de 

pandora que insistimos em recusar, desnudou para todos a essência de um modo de vida que se 

mostra irracional e perverso (DORNELLES, 2020). A cobertura universal, em qualquer sentido 

significativo da mesma, requer uma provisão universal para cobrir os dias de ausência 

remunerada por doença dos trabalhadores. Atualmente, 45% da força de trabalho não tem esse 

direito e é praticamente obrigada a transmitir a infecção, ou ficar com o prato vazio (DAVIS et. all, 

2020). A pandemia não é tão democrática quanto aparenta ser, ela também traz à tona a cara do 

capitalismo seletivo que está instituído (DORNELLES, 2020). 

Em outras palavras, a conjuntura traz ao Estado a obrigação de gerir a situação 

integrando o interesse da classe cuja qual representa com interesses mais abrangentes, por conta 

da existência interna de um “inimigo” que é em si mesmo geral em suas consequências – em 

tempos de guerra este pode ser um invasor estrangeiro, enquanto que na situação presente é o 

vírus SARS 2, o coronavírus (HARVEY et all, 2020). 

Como evitar uma proliferação de doenças de forma rápida pelo globo, quando temos em 

mente que mesmo que o planeta tenha mais de doze mil quilômetros de diâmetro, ele ainda assim 

pode ser percorrido com facilidade com o avanço das tecnologias? A experiência recente mostrou 
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de forma explícita que uma das desvantagens dessa crescente globalização consiste, de certa 

forma, no fato de ser impossível deter uma rápida difusão internacional de novas doenças. 

Vivemos em um mundo altamente conectado, onde quase todos viajam, fazendo assim com que o 

planeta aparente ser menor do que ele realmente é. As redes humanas de difusão potencial são 

vastas e abertas como em nenhum outro momento da história da humanidade (HARVEY et all, 

2020). 

As medidas de isolamento social seguem sendo julgadas necessárias e o retorno à “vida 

normal” permanece distante, o vírus catalisa os questionamentos quanto ao retorno dos hábitos e 

do cotidiano. Quando enfim será possível? Com o passar das semanas a angústia cresce dentre 

os que praticam as medidas de isolamento, pois a vida humana é social, é o processo contínuo e 

coletivo de descobrir, afinal, como viver (INGOLD, 2019). A pandemia traz à tona que não há 

controle sobre a natureza que julgávamos ter, quando a aflição aperta, quando o corpo se nos 

desmanda de dor e angústia, então é que se vê o animalzinho que realmente somos 

(SARAMAGO, 2001). 

Assim é, por exemplo, que, a partir das primeiras semanas, um sentimento tão 
individual quanto o da separação de um ente querido se tornou, subitamente, o de todo 
um povo e, juntamente com o medo, o principal sofrimento desse longo tempo de 
exílio. (CAMUS, 1987, pág. 49). 

 

 
Em tempos de crise a produção individual de sentido é, portanto, mais do que nunca, 

necessária. (AUGÉ, 2012). É preciso criar uma forma de narrar o sofrimento ocasionado pela 

desigualdade e pela crise instaurada. A pandemia denuncia e acentua as desigualdades sociais já 

existentes e marcadas pelo risco (MOURA, 2020). A angústia muitas vezes tem a ver com a difícil 

busca por um discurso próprio (JIMÉNEZ, 2014). Narrar o sofrimento, transformá-lo (de certa 

forma) numa linguagem literária, não é necessariamente amenizar a situação traumática que 

insiste em existir, mas sim, produzir uma forma de auxílio simbólico diante do intraduzível do 

trauma que foi vivenciado pelo sujeito, a criação permite tolerar, de algum modo, o intraduzido 

(RODRIGUES & MARTINEZ, 2014). É um encontro do trauma com a arte, que tem como foco 

principal a relação entre ferida psíquica e significação do que é possível (HARTMAN, 2003). É 

preciso criar um novo caminho, inventar a própria linguagem e tornar-se um sujeito do tempo, 

fazendo desta forma uma criação autêntica e que expresse as aflições escancaradas pelo mesmo. 

 
3.2 A Peste e o coronavírus, quais as possíveis relações? 

 
Albert Camus inicia sua narrativa trazendo a descrição da pacata Oran e do que viria 

acontecer na década de 40. A peste assola a cidade após a morte de centenas de milhares de 

ratos nas ruas e fábricas, mas assim como na atualidade, inicialmente os representantes da 

cidade, assim como os cidadãos, diminuíram a importância do fenômeno que (se) apresentava/ 

apresentado de forma ágil e feroz. As pessoas em bairros periféricos e sem condições financeiras 

seguiam invisibilisadas aos olhos da comoção, e pouco a pouco começaram a morrer por conta da 

peste que assolava a cidade que um dia fora tranquila. O estrangeiro - o vírus - ao vir ao nosso 
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encontro, abala nosso horizonte de apreensão, não temos armas contra aquilo que não domamos, 

é preciso reinventar-se, fazer a invenção do possível a fim de encontrar então uma saída 

(NOGUEIRA, 2020). 

A doença permanecia num jogo de silêncio onde se fingia nada saber sobre o que ocorria 

e poderia ser feito, até que em certo momento começa a atingir também os mais abastados, 

situação semelhante à do século XXI, onde algo se torna globalmente relevante apenas quando 

atinge o conjunto de países europeus (como o ebola, coronavírus e tantos outros exemplos da 

história recente). “Outros concidadãos nossos, que nem sempre eram porteiros nem pobres, 

tiveram de seguir o caminho [...] foi a partir desse momento que começou o medo e com ele a 

reflexão (CAMUS, 1987, pág.21)” 

A peste seguia a ceifar vidas sem se importar com status, fama e dinheiro, todos seguiam 

como possíveis “próximos”, mas os pobres não tinham recursos para lidar com a crise instaurada 

e morriam em maior número. 

A peste, que, pela imparcialidade eficaz com que exercia seu ministério, deveria ter 
reforçado a igualdade entre nossos concidadãos pelo jogo normal dos egoísmos, 
tornava, ao contrário, mais acentuado no coração dos homens o sentimento da 
injustiça. (CAMUS, 1987, pág.164). 

 

As relações entre A Peste e o coronavírus começam a se desenhar frente aos olhos do 

leitor, a obra de 1947 aparenta ser mais atual do que nunca e as similaridades entre a narrativa de 

Albert Camus não param apenas em pequenas correlações, ao prosseguir com a leitura se 

encontra outras semelhanças. Os residentes de Oran se esforçaram para não enxergar a crise 

que se desenhara, viviam como se a peste não assombrasse a cidade e tornasse o futuro (ainda) 

mais difícil de ser alcançado. “Continuavam a fazer negócios, preparavam viagens, e tinham 

opiniões. Como poderiam ter pensado na peste que suprime o futuro, os deslocamentos e as 

discussões?” (CAMUS, 1987, pág. 31). 

Enquanto os números de mortos cresciam de forma desenfreada os cidadãos ainda 

seguiam a questionar-se sobre a veracidade da peste, será que ela realmente mata tanto quanto é 

dito? Ou será apenas um exagero? Camus faz uma analogia entre o número de mortes e a 

concepção da morte para os sujeitos, assim como na história, os números escondem a face dos 

que morrem e sendo números, não geram tanto espanto. “E já que um homem morto só tem 

significado se o vemos morrer, cem milhoẽs de cadáveres semeados através da história 

esfumaçam-se na imaginação” (CAMUS, 1987, pág.31). 

A administração pública falhava em contingenciar a doença, a peste se espalhava por 

Oran e levava consigo centenas de óbitos, próximo a casa dos milhares, enquanto nada era feito 

pelos representantes do povo. O veredito seguia decisivo, muitos iriam morrer caso medidas 

efetivas não fossem adotadas. “Se a epidemia não parasse por si própria, não seria vencida pelas 

medidas que a administração tinha imaginado” (CAMUS, 1987, pág.47). A Peste e a pandemia do 

coronavírus apresentam características semelhantes, ambas se espalham de forma rápida 

gerando um colapso nos respectivos sistemas de saúde, ambas tornam explícito a necessidade 

de tomar medidas adequadas para controle da doença. Analisando Oran e o cenário atual, qual 
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real diferença pode ser estabelecida? Seria o coronavírus um retrato pintado de forma semelhante 

por Camus em 1947? 

A notificação compulsória de casos foi estabelecida pelo governo e as medidas de 

isolamento social deveriam ser adotadas para controle da doença, assim como nos dias atuais, 

essa era a forma mais efetiva para que Oran pudesse lidar com o inimigo invisível que trazia 

consigo a morte e destituição do futuro. Os interesses individuais se transfiguravam e deveriam 

ser postos de lado, o foco era o bem-estar coletivo e se tornava necessário tomar medidas que 

garantissem o salvar do maior número de vidas enquanto se compreendia o que estava 

ocorrendo. “Pode-se dizer que essa invasão brutal da doença teve, como primeiro efeito, o de 

obrigar nossos concidadãos a agir como se não tivessem sentimentos individuais” (CAMUS, 1987, 

pág.49). 

Os sofrimentos em Oran, assim como no ano de 2020, aconteciam por uma gama de 

razões, com consequências positivas e negativas. Havia diminuição da proliferação da doença, 

mas estava acompanhada do sentimento de isolar-se, uma espécie de solidão “na verdade 

sofremos duas vezes: o nosso sofrimento, em primeiro lugar, e em seguida, sofrimento que 

atribuíamos aos ausentes: filho, esposa ou amante” (CAMUS, 1987, pág.52). Até mesmo as 

relações mais banais e que aconteciam de forma breve tiveram que ser abolidas em Oran, 

“nesses extremos da solidão, ninguém podia contar com o auxílio do vizinho, e cada um f icava só 

com sua preocupação” (CAMUS, 1987, pág.55). 

Apesar das medidas de isolamento serem instauradas, um templo religioso de Oran segue 

em funcionamento e um padre permanece proferindo sermões e afirmando ao povo que a justiça 

de Deus está sendo feita, e que a cura virá do céu. Situação bastante semelhante ao ocorrido na 

Coreia do Sul, onde um líder religioso permaneceu proferindo sermões e fazendo afirmações que 

se aproximam das proferidas pelo personagem do livro, mas ao invés da cura foi entregue ao 

público a disseminação do vírus. Quase metade dos casos do país foram identificados em 

pessoas ligadas a esse templo religioso e o líder da congregação foi acusado pelo governo pelo 

crime de homicídio (VEJA, 2020), por mais ficcional que pareça, essa passagem se trata do 

coronavírus. 

A peste atingia de forma mais contundente os bairros periféricos, a doença que em tese 

seria democrática mostrava a todos que os mais pobres e invisibilizados morreriam em maior 

quantidade. Do internamento ao momento do óbito, os enfermos viviam uma solidão em graus 

jamais vivenciados, ao entrar no hospital estava só, e caso viesse a morrer, nada saberia sobre 

seus parentes, estava dessa forma negado a dizer um último “adeus”. “Os doentes morriam longe 

da família e tinham sido proibidos os velórios rituais, de modo que os que morriam à tardinha 

passavam a noite sós e os que morriam de dia eram enterrados sem demora” (CAMUS, 1987, 

pág.121). Concomitante a crise que enfrentamos contra o coronavírus e suas consequências, 

onde caminhões frigoríficos seguem sendo utilizados para preservação de corpos, visto a falta de 

vagas nos cemitérios, e os familiares e amigos não podem despedir-se dos seus entes queridos e 
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parceiros de vida, “porque os caixões escassearam, faltou pano para as mortalhas e lugar nos 

cemitérios” (CAMUS, 1987, pág.122). 

Como pensar o futuro frente a algo que se apresenta de forma tão devastadora e tira de 

nós o controle da situação? É preciso reinventar o possível e se adaptar a essa realidade 

temporária que o coronavírus, assim como A Peste de Camus, apresenta. “Na verdade, tudo se 

tornava presente para eles. A peste, é preciso que se diga, tirara a todos o poder do amor e até 

mesmo da amizade. Porque o amor exige um pouco de futuro e para nós só havia instantes” 

(CAMUS, 1987, pág.127). É necessário fazer um esforço para manter certo nível de controle e 

adaptação frente às consequências dessa doença viral, tanto em A Peste quanto em relação ao 

coronavírus, “nossos concidadãos tinham-se adaptado, como se costuma dizer, porque não havia 

outro modo de proceder” (CAMUS, 1987, pág.127). 

A humanidade enfrentou pestes e guerras durante milhares de anos, seria possível (e 

provável) imaginar que em 2020 já haveria sido aprendido algo sobre crises humanitárias, uma 

gerada por conflitos e outra pela imprevisibilidade da natureza. O filósofo Edmund Burke afirmava 

que um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la, e com o coronavírus não foi 

diferente, como um escrito de 1947 segue sendo tão atual mesmo com o avanço de tecnologias? 

As pandemias acabam, assim como as pestes, mas sempre há um novo dia, uma nova doença, 

uma nova situação que precisará ser controlada num futuro próximo. 

Porque ele sabia o que a multidão eufórica ignorava e se pode ler nos livros: o bacilo 
da peste não morre nem desaparece nunca, pode ficar dezenas de anos adormecido 
[...] e sabia, também que viria talvez o dia em que para desgraça e ensinamento dos 
homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz 
(CAMUS, 1987, pág.213). 

 

A Peste foi escrita por Albert Camus no período da segunda guerra mundial, a obra em si 

se apresenta como a construção de uma voz frente a um período histórico que marcou a 

humanidade, o retrato da miséria é feito através das palavras utilizadas por Camus de forma 

visceral e simultaneamente sutil frente ao terror do período da guerra e da miséria vivida pelo 

autor no século XX. A produção da literatura, ou melhor, de uma escrita literária, se torna uma 

forma de tradução de um luto vivido individualmente e por toda a comunidade que o rodeia. Na 

chamada arte memorial, a literatura e os locais memoriais ocupam um lugar de destaque, como 

meios que possibilitam um luto tardio e é também pela narrativa que se tem a possibilidade de que 

os mortos sejam redimidos historicamente, pois se convoca no presente as vozes que foram 

caladas pela história e que não puderam ser expressadas em meio ao que ocorreu (RODRIGUES 

& MARTINEZ, 2014). As similaridades entre A Peste e o coronavírus se apresentam de forma 

nada sutil, a obra escrita em 1947 e o ocorrido no ano de 2020. O livro é considerado um clássico 

na medida em que mesmo com o passar do tempo, ainda tem algo a dizer e se mostra tão atual 

quanto em seu ano de confecção. 

4. Considerações Finais 

 
Através da revisão narrativa de literatura foi possível fazer a associação entre a pandemia 

do coronavírus e o livro A Peste de Albert Camus. Através dessa associação se tornou possível 

demonstrar as correlações e reflexões entre a obra literária e o cenário atual. Após tantos 
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períodos de peste e guerra, há de se imaginar, que o povo e seus representantes haviam 

aprendido algo sobre as crises humanitárias e a importância de medidas rápidas e focadas na 

questão a ser resolvida. Entretanto, ao trazer à tona os cenários semelhantes narrados em A 

Peste e nos dias atuais, e a inabilidade de gestão em momentos de crise, se pôde perceber como 

2020 não está tão distante de 1947. Existem dezenas de similaridades entre Oran e o mundo 

atual, desde a diminuição de importância da doença (que posteriormente causou um princípio de 

caos instaurado), ao colapso do sistema de saúde, de um maior número de mortes das pessoas 

em situações de vulnerabilidade à inabilidade dos abastados em compreenderem a gravidade da 

doença. A Peste de Albert Camus escancara a fragilidade do ser humano frente às crises. Qual a 

diferença entre Oran e as realidades das cidades frente à pandemia do coronavírus? 

É preciso fazer a reinvenção do possível e se adaptar a essa realidade temporária que o 

coronavírus, assim como A Peste de Camus, apresentada. Portanto, é necessário ir em busca de 

traduzir o indizível em palavras tendo como objetivo tornar a angústia possível de ser expressa em 

tempos tão incertos. O estrangeiro - o vírus - vem de encontro com a nossa realidade e abala 

nosso horizonte de apreensão. Qual arma devemos utilizar contra aquilo que não podemos 

domar? Como se defender do inimigo invisível que dita o ritmo dos dias ao, simultaneamente, 

acrescentar um a sua conta e subtrair um da raça humana? É preciso reinventar-se, e desta forma 

encontrar uma saída, criar uma forma de narrar o sofrimento ocasionado pela desigualdade e pela 

crise instaurada. 

Esse estudo, com o aprofundamento dessa temática, tem como objetivo formar um 

terreno fértil reflexivo. Associando-o com artigos que tratem sobre situações semelhantes de crise, 

será possível compreender, de forma mais abrangente, o porquê de tamanha repetição e como 

aplicar medidas contingenciais e efetivas frente ao cenário atual que foi instaurado nos primeiros 

meses de 2020. A medida que a pesquisa foi sendo elaborada, foi identificado que existem poucas 

publicações que trazem reflexões sobre o tema. A temática segue sendo pouco investigada, 

portanto torna-se evidente a necessidade da produção de novas pesquisas e reflexões sobre as 

consequências da Covid-19 nas relações humanas e da subjetividade. 
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RESUMO: Este trabalho parte da preocupação com as crescentes taxas de problemas emocionais 
que vem acometendo o profissional enfermeiro, e que estão especialmente exacerbadas durante à 
pandemia de COVID-19. O objetivo do presente artigo é realizar uma reflexão teórica sobre o 
sofrimento emocional dos enfermeiros no contexto hospitalar frente à pandemia de COVID-19. 
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura desenvolvida por meio da busca por obtidas nas 
bases de dados PubMed, BVS, LILACS e SciELO. Selecionou-se 28 publicações para compor o 
estudo. Através da análise dos estudos, foi possível evidenciar que os enfermeiros em tempos de 
COVID-19 vêm desenvolvendo diversos problemas em sua saúde mental, como ansiedade, 
estresse, e até mesmo depressão. Conclui-se que é primordial maiores cuidados com a saúde 
psicoemocional dos enfermeiros, a partir de investimentos e ações que contemplem melhores 
ambientes e condições de trabalho. 

Palavras-chave: Angústia Emocional; Profissionais de Enfermagem; Saúde Mental; Síndrome 
Respiratória Aguda Grave. 

ABSTRACT: 

This work is based on the concern with the increasing rates of emotional problems that have been 
affecting the professional nurse, and which are especially exacerbated during the COVID-19 
pandemic. The aim of this article is to conduct a theoretical reflection on nurses' emotional 
suffering in the hospital context in the face of the COVID-19 pandemic. It is a narrative review of 
the literature developed by searching for information obtained from the PubMed, BVS, LILACS and 
SciELO databases. 28 publications were selected to compose the study. Through the analysis of 
the studies, it was possible to show that nurses in times of COVID-19 have been developing 
several problems in their mental health, such as anxiety, stress, and even depression. It was 
concluded that greater care with the psycho-emotional health of nurses is essential, based on 
investments and actions that contemplate better working environments and conditions. 
Keywords: Emotional Anguish; Nursing Professionals; Mental Health; Severe Acute Respiratory 
Syndrome. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o mundo passa por um momento de intenso desafio no contexto de saúde 

pública, com o surgimento da Doença de Coronavírus (COVID-19) causada pelo Coronavírus da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2). Em dezembro de 2019, a doença foi 

relatada pela primeira vez na província de Wuhan na China. A COVID-19 configura-se como uma 

nova enfermidade, diferente de outras causadas por um patógeno da linhagem dos coronavírus, 

como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(MERS) (PEREIRA et al., 2020a; HUMEREZ et al., 2020). 

Neste sentido, a COVID-19 trata-se de uma doença com rápido perfil de transmissibilidade 

entre indivíduos, que podem ser sintomáticos ou não. Em 11 de março de 2020, a World Health 

Organization (WHO) declarou pandemia de COVID-19. E até o momento, ainda não existem 

terapias ou vacinas específicas, voltadas para o tratamento ou prevenção da doença (PEREIRA et 

al., 2020a; HUMEREZ et al., 2020; RAMÍREZ-ORTIZ et al., 2020). 

O primeiro caso confirmado de COVID-19 na América Latina foi registrado pelo Brasil no 

dia 26 de fevereiro 2020 (LIMA, 2020a). Até a data de 30 de maio de 2020, foram confirmados 

5.817.385 casos e 362.705 óbitos, no mundo. O Brasil, apresenta na mesma data, 438.238 casos 

confirmados e 26.754 óbitos, se tornando o segundo país com mais casos confirmados, abaixo 

somente dos Estados Unidos, conforme dados divulgados pela OMS (WHO, 2020). 

Nesse cenário de calamidade global de saúde, muito tem se discutido, sobre o estresse e 

situações que geram Sofrimento Emocional (SE) em profissionais da área de saúde no contexto 

hospitalar. Esses agravos na Saúde Mental (SM) acometem, principalmente os enfermeiros, pois 

estes se encontram na linha de frente contra o vírus, sendo frequentemente expostos a riscos de 

contaminação, a falta de recursos materiais e humanos adequados para a atender as altas 

demandas de pacientes infectados (LIMA et al., 2020b; CABELLO; PÉREZ, 2020). 

É interessante mencionar, que de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), o país conta atualmente com 2.305.946 profissionais registrados nos Conselhos 

Regionais de Enfermagem. Esses números estão distribuídos em 565.458 enfermeiros, 1.320.239 

técnicos de enfermagem e 419.959 auxiliares de enfermagem (COFEN, 2020a). 

Cabe ressaltar que o ambiente hospitalar muitas vezes exige que o enfermeiro realize seu 

trabalho em um ambiente carregado de experiências intensas, lidando com a dor, o sofrimento, 

mortes e recuperações, o que pode favorecer as manifestações de altos níveis de estresse, 

consequentemente, esta situação pode se tornar advento para o surgimento de SE nesses 

profissionais (CARVALHO et al., 2020; SILVA; MAGALHÃES, 2014). 

Oliveira et al. (2020) realizaram um estudo para descrever a frequência de suspeita de 

Transtornos Mentais Comuns (TMC) em profissionais de Enfermagem (enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de Enfermagem) de um hospital psiquiátrico. Participaram da pesquisa, 90 indivíduos, 

74 do sexo feminino (82,2%) e 16 do sexo masculino (17,8%). O estudo revelou que a frequência 

de TMC na amostra foi de 32,2%, bem como as perguntas com maior frequência de respostas 
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afirmativas foram: "você se sente nervoso, tenso ou preocupado" (51,1%), "você tem dores de 

cabeça frequentes" (41,1%), "você está sofrendo de trabalho "(37,8%),"sente dificuldades em 

cumprir suas tarefas "(27,8%)”. Logo, trata-se de um resultado preocupante, cuja frequência se 

encontra bem acima da observada em estudos realizados com trabalhadores da área da saúde. 

Com base nessa perspectiva, é possível ressaltar que os impactos gerados pela COVID- 

19 no mundo, vem ocorrendo de forma progressiva, provocando o surgimento de TMC em 

enfermeiros que trabalham no âmbito hospitalar. Dentre os TMC apresentados incluem fadiga, 

agressividade, estresse, episódios de pânico, ansiedade e até mesmo depressão (ESTEVES; 

LEÃO; ALVES, 2019). Diante de tais discussões, o objetivo do presente artigo é realizar uma 

reflexão teórica sobre o sofrimento emocional dos enfermeiros no contexto hospitalar frente à 

pandemia de COVID-19. 

 
DESENVOLVIMENTO 

Procedimentos metodológicos 

 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, desenvolvida nos meses de abril a maio 

de 2020. Segundo Silva (2019) uma revisão narrativa é ideal para descrever e discutir o 

desenvolvimento de um dado assunto, sob ponto de vista teórico ou contextual. Nesse sentido, 

para atingir o objetivo proposto, foi definido a seguinte pergunta norteadora do estudo: “Como a 

pandemia de COVID-19 pode trazer sofrimento emocional para o enfermeiro que trabalha no 

contexto hospitalar?”. 

A busca por publicações científicas foi realizada em abril e maio de 2020, utilizando-se de 

publicações científicas obtidas nas seguintes bases de dados: National Library of Medicine 

(PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Como também foram 

selecionados manuscritos em fase de pré-publicação (Preprints) disponíveis nas bases do 

MedRXiv e SciELO Preprints, além de outras fontes (internet). Optou-se pelo uso dos seguintes 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH), em português: 

“Angústia Emocional”; “COVID-19”; “Enfermeiro”; “Pandemias”, “Sofrimento Emocional”; “Saúde 

Mental” e em inglês: “Emotional Anguish”; "COVID-19"; "Nurse"; “Pandemics”, “Emotional 

Suffering”; "Mental health". Os descritores foram combinados utilizando-se os operadores 

booleanos “AND” e “OR”. 

Optou-se por utilizar o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 1.19.5, como 

ferramenta para auxiliar na seleção dos estudos e na condução desta revisão. Foram 

estabelecidos como critérios de inclusão: artigos científicos, editoriais de especialistas, e outras 

fontes, publicados nos idiomas (português, espanhol e inglês), nos anos de 2007 a 2020. Em 

relação aos critérios de exclusão estabeleceu-se pela eliminação de estudos duplicados, que não 

apresentassem relevância científica e publicados anteriores ao ano de 2007. 
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A escolha do recorte temporal, se deu pela escassez na literatura de estudos que 

abordassem a relação entre a COVID-19 e o SE em enfermeiros. Deste modo, optou-se por 

selecionar manuscritos que se correlaciona com o SE em outras crises e pandemias que afligiram 

a humanidade no passado, sobretudo ao enfermeiro. 

Dois autores independentes (MADP e ECT) efetuaram a avaliação crítica e síntese dos 

dados. De início, chegou-se a um total de 415 publicações. Em seguida, após leitura de título e 

resumo, foram excluídas 271 publicações por serem duplicados e não atenderem aos critérios de 

elegibilidade. Posteriormente, 85 publicações foram analisadas na íntegra, das quais, 57 foram 

excluídos por não apresentarem clareza e relevância temática. Por fim, um total de 28 estudos 

preencheram os critérios de inclusão e foram selecionados. A seleção das publicações utilizadas 

no estudo está reproduzida em forma de fluxograma (Figura 1). 

 
Figura 1 - Processo de identificação e inclusão dos estudos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Resultados e Discussão 

 

Desafios do trabalho do profissional enfermeiro no cenário da pandemia de COVID-19 

 

Esta seção inicia-se, mencionando que atualmente há quase seiscentos mil profissionais 

enfermeiros registrados nos conselhos de classe no Brasil. Contudo, muitas vezes estes 

profissionais não conseguem conquistar a visibilidade e dignidade adequada para a 

essencialidade do seu trabalho. Dentre as profissões de saúde que tem presença na maioria dos 
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serviços, a Enfermagem é a única sem jornada de trabalho definida, regulamentada em lei 

nacional (PEREIRA et al., 2020b). 

Neste cenário, é relevante destacar que o COFEN (2019) realizou uma ação em conjunto 

com Movimento de Ativistas para promover o Dia Nacional de Lutas em Defesa da Vida. Essa 

ação tinha como lema “Suicídio na Enfermagem não”, essa ação promoveu a SM e a valorização 

dos profissionais. A mobilização foi motivada pelo grande aumento de casos recentes de suicídio 

entre os profissionais de Enfermagem. O suicídio é multifatorial, mas é inegável que o estresse em 

local de trabalho, as agressões e a sobrecarga gerada pela jornada excessiva estão relacionadas 

ao adoecimento do profissional. 

Ainda segundo o COFEN (2019), os enfermeiros enfrentam situações de violência física, 

verbal e psicológica. E revelou ainda, que somente 29% desses profissionais se sentem seguros 

em seus ambientes de trabalho. A pesquisa do órgão, em parceria com a Fiocruz revelou ainda, 

que 19,7% já sofreram violência no ambiente de trabalho, sendo 66,5% violência psicológica, 

26,3% verbal e 15,6% violência física. O órgão recomenda ainda, que os casos de violência 

sofrida contra profissionais de Enfermagem, em ambiente de trabalho, devem ser notificados 

também ao respectivo conselho regional, para que seja prestado apoio. 

A esse respeito, segundo Pereira et al. (2020b), aponta-se que no Brasil as principais 

condições desfavoráveis para a prática de enfermagem são as seguintes: forte incidência de 

desgaste dos trabalhadores comprometendo sua saúde física e mental, impactando diretamente a 

qualidade da assistência prestada aos pacientes. As condições de trabalho ou a falta destas, 

talvez seja a face mais expressiva da baixa valorização da profissão. 

Em contrapartida, o enfermeiro é um profissional que vem buscando o desenvolvimento 

de sua identidade profissional e reconhecimento. No entanto, devido ao aumento do número de 

pacientes precisando de cuidados contínuos e mais complexos, o enfermeiro vem se afastando de 

seu papel principal, para assumir uma assistência cada vez mais especializada, que 

constantemente, pode comprometer seu desempenho em sua função no trabalho (BRAGA; 

PAULA, 2018). 

Nos dias atuais, os profissionais da enfermagem vem se deparando com os desafios 

impostos pela pandemia de COVID-19, principalmente pelos seguintes fatores: alto risco de ser 

infectado pelo vírus, de adoecer e até morrer; chances de infectar outros indivíduos; angústia e 

esgotamento; exposição a mortes em ampliadas proporções; decepção de não conseguir salvar 

vidas, independentemente dos esforços; ameaças e ofensas propriamente ditas, executadas por 

indivíduos que procuram atendimento e não podem ser acolhidos por limites de recursos; bem 

como, o distanciamento de amigos e familiares, pelas altas cargas de trabalho (LANCET, 2020). 

Tal perspectiva é também evidenciada, no fato que muitas vezes o enfermeiro é colocado 

em situações de emergência que o pressiona a execução de tarefas exaustivas, além de jornadas 

de trabalho extensas e acompanhadas de plantões extenuantes, o que promove suscetibilidade  

ao surgimento de estresse até mesmo o risco de Síndrome de Burnout (SB), termo designado 

para detalhar o desgaste físico e psíquico de profissionais que lidam no exercício de suas funções, 
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esta situação gera um intenso SE (BRAGA; PAULA, 2018; BOWDEN et al., 2015; AVELLAR; 

IGLESIAS; VALVERDE, 2007). 

Acredita-se que diante da pandemia de COVID-19, esses profissionais vêm sendo 

desencorajados a se relacionar de maneira próxima com outros indivíduos, o que conduz ao 

aumento do sentimento de isolamento, além das diversas mudanças nos protocolos de 

atendimento, em defluência de novas descobertas sobre a COVID-19. Até o momento, dispõem 

de um tempo considerável do seu dia para utilizar e remover os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’s), o que amplia o cansaço relacionado ao trabalho (SCHMIDT et al., 2020). 

Perante esse contexto, os atendimentos de pacientes suspeitos ou confirmados de 

COVID-19 exigem uso de EPI’s específicos e com atenção particular para a higienização corretas 

das mãos como medida fundamental de biossegurança (COFEN, 2020b). Exigindo-se do 

enfermeiro, motivação, conhecimento técnico científico e a manutenção de atitudes apropriadas 

(BATISTA et al., 2017). 

O COFEN (2019) lançou uma campanha e manifesto sobre saúde mental do enfermeiro, 

denominada de “Um gesto de cuidado“. A violência em ambiente de trabalho também foi tema de 

ações, como a “#RespeitoNaVeia”, que alertava sobre a questão da violência em local de trabalho. 

No Congresso, o órgão apoiou o projeto de lei das 30 horas, que tinha por finalidade anuir que 

jornadas exaustivas estão associadas ao aumento de ocorrências adversas e afetam diretamente 

a Saúde e qualidade de vida do profissional enfermeiro, que é um pilar da qualidade da 

assistência. 

Nesse sentido, Pereira et al. (2020b) evidenciam a importância da valorização humana, 

bem como a criação de oportunidades de desenvolvimento pessoal, tendo em vista as 

capacidades e potencialidades do enfermeiro, proporcionando a qualidade de vida no trabalho. 

Desta maneira, o fortalecimento da identidade profissional e a valorização do enfermeiro dentro 

dos serviços, em particular no âmbito hospitalar, bem como nas instituições de ensino, nos 

espaços da sociedade, bem como mídia televisiva e jornalística. Logo, estes locais tornam-se 

fundamentais e importantes conjunturas de reflexão. 

 
Sofrimento emocional dos Enfermeiros no contexto hospitalar frente à pandemia de COVID- 

19 

 
Esta seção inicia-se destacando a determinação da OMS de que 2020 é o ano “Ano da 

Enfermagem”. Nessa perspectiva, foi lançada uma campanha mundial denominada Nursing Now, 

em parceria com o Conselho Internacional de Enfermagem e os órgãos de classe de diversos 

países. Este ato foi pensado principalmente para trazer uma reflexão frente ao cenário 

internacional da crise de COVID-19, com a intenção de sensibilizar os governantes e a sociedade 

sobre a importância desta profissão, para além da pandemia (PEREIRA et al., 2020b). 

Desde o seu surgimento, a enfermagem é conceituada como a arte do cuidar, devido a 

esses profissionais estarem a maior parte do tempo próximo ao paciente, como também dentro 
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dos diferentes cenários do cuidar, proporcionado o cuidado de forma integral. Entretanto, o 

ambiente hospitalar, possivelmente traz consigo impactos à saúde do trabalhador, desenvolvendo- 

se tanto no âmbito físico, como psíquico. Além disto, o contato junto do paciente pode conceber 

perturbações emocionais, propiciando um SE (SILVA; MAGALHÃES, 2014). 

Diante desse cenário, é importante fazer menção a definição de SM. Logo, a OMS a 

define como um estado de bem-estar em que o indivíduo compreende suas próprias habilidades, 

sendo capaz de lidar com os estresses cotidianos, trabalhar produtivamente e poder colaborar 

com sua comunidade (WHO, 2018; WHO, 2019). 

Nessa perspectiva, se faz importante salientar, que o trabalho do enfermeiro no âmbito 

hospitalar é determinado por diversas obrigações, e situações que os faz lidar com a dor, 

sofrimento, mortes e perdas, a que se adicionam as circunstâncias inadequadas de trabalho e a 

baixa remuneração, condições que, associadas podem gerar SE. Assim, pode surgir tanto 

quadros de TMC e SB, e a longo prazo depressão, e até mesmo tentativa de suicídio (KIRCHHOF 

et al., 2009). 

Nesse ponto de vista, o trabalho, a saúde e o adoecimento estão ligados à vida das 

pessoas, de modo que a atividade ocupacional reflete tanto na SM como física. Desse modo, o ao 

mesmo tempo que o trabalho é fonte de prazer, gera sofrimento, em maior ou menor grau, sendo 

capaz de causar prejuízos à saúde de trabalhadores. Na área da saúde, isto não é diferente 

(BARBOZA et al., 2018; BAO et al., 2020; LI et al., 2020). 

Partindo da compreensão que o contexto laboral colabora para a SM do indivíduo, porém, 

no momento em que é desprovido deste sentido, transforma-se em fonte de SE, produzindo 

transtornos mentais e de comportamento. Por outro lado, o SE impacta tanto em relação à 

performance profissional do indivíduo como nas questões econômica e social das instituições de 

saúde (TEIXEIRA; PREBIANCHI, 2019). 

Corroborando com afirmação acima, os autores Fernandes, Soares e Silva (2018), 

salientam que o SE prejudica a vida familiar, social, pessoal e profissional dos trabalhadores, seus 

estudos, autocompreensão e compreensão dos outros, sua capacidade de autocrítica, aceitação 

de problemas e a possibilidade de ter prazer na vida como um todo. 

É importante mencionar que nos últimos anos, a OMS afirma que às doenças 

relacionadas ao SE vem crescendo exponencialmente, estimando-se que neste ano de 2020 a 

depressão será segunda maior causa de transtornos mentais e incapacitantes na população 

mundial, sendo previsto para assumir a primeira posição no ano de 2030 (OPAS/OMS BRASIL, 

2017). 

De acordo com Gómez-Urquiza et al. (2016), o Brasil apresenta preponderância de 

sintomas depressivos em profissionais da enfermagem. Dessa maneira, o SE apresentado por 

estes profissionais é caracterizado pelos sintomas de TMC, estresse ocupacional, depressão, SB, 

insatisfação com o trabalho e insensibilidade ao outro (RODRIGUES; SANTOS, 2016). 

Neste contexto, os autores Pereira et al. (2020a) evidenciam um estudo realizado no 

Canadá após o surto de COVID-19, no qual foram identificados sintomas de SE em 
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profissionais de saúde, devido a estarem em ambientes de alto risco de contaminação pelo vírus, 

como também ao efeito da doença na sua vida profissional, humor deprimido, trabalhar em um 

serviço de alto risco e alta demanda de pacientes aos seus cuidados. 

Dessa forma, é relevante citar uma entrevista realizada com a enfermeira Renata Pietro, 

presidente do departamento de Enfermagem da Associação de Medicina Intensiva (AMIB), 

publicada na plataforma virtual do Jornal Folha de São Paulo, tendo como roteiro da entrevista a 

SM de profissionais de saúde no contexto laboral. No qual podemos ressaltar a seguintes falas da 

enfermeira: “os meus colegas estão com muito medo [...] além de acumularmos todas as 

angústias do cidadão comum, estamos mais expostos ao risco de contaminação e lidando com 

falta de EPI’s, sobrecarga de trabalho com jornadas exaustivas e ainda presenciamos colegas 

sendo agredidos fisicamente e psicologicamente durante o percurso até suas casas” (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2020). 

Pode-se citar que é essencial o acompanhamento psicológico destinado aos enfermeiros, 

por se encontrarem vulneráveis ao SE e a exaustão mental. No entanto, muitos profissionais não 

conferem a necessária importância aos seus problemas de saúde psíquica, o que pode causar 

sérios prejuízos, nos cuidados prestados ao paciente em curto prazo, causando um desgaste 

emocional e impactando significativamente sua SM (XIANG et al., 2020; PEREIRA, 2020a; 

MARTINS et al., 2018; WANG et al., 2020). 

Pereira et al. (2020a) apresentam um estudo realizado sob o viés da relevância de se 

identificar os riscos para as manifestações de transtornos mentais, além de oferecer programas de 

intervenções psicológicas adaptáveis e dinâmicas no decorrer da pandemia. Assim, o suporte 

psicológico ofertado pela China teve inicialmente o propósito de diminuir os impactos da COVID- 

19 na SM da sua população e serviu de modelo para os países ao redor do mundo. 

Partindo disso, é importante ressaltar que ao discutir sobre pandemia de COVID-19 e SE 

é importante levar em consideração sua SM e o âmbito social que o indivíduo está inserido. Tendo 

em vista estes elementos: o estereótipo; a não adesão de medidas preventivas ao combate à 

COVID-19; processo de luto e o fato das pessoas estarem fazendo uso de medicamentos de 

eficácia não evidenciada cientificamente, podendo levar o surgimento de vários efeitos na saúde 

física e psicológica (PEREIRA et al., 2020a). 

Barbosa et al. (2020), realizaram um estudo que apresentou uma série de estratégias de 

enfrentamento (coping), com a intenção de colaborar na redução do SE no enfermeiro. Os autores 

do citado estudo organizaram um levantamento de algumas estratégias de coping, para auxiliar 

estes profissionais neste momento caótico de pandemia (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Estratégias de enfrentamento para o profissional enfermeiro. 
 

Estratégia de coping 

1 Reduzir a carga de trabalho e/ou aumentar os períodos de descanso; incentivar uma 
comunicação  efetiva, assegurando  que  as  informações sejam  passadas   por   fontes  
seguras e corretas; Encaminhar o enfermeiro que demostre sinais de SE para psicólogo, 
psicoterapeuta e/ou psiquiatra, realçando o uso das metodologias online; Encorajar a realização 
de intervenções como meditação e outras ações para a diminuição do estresse emocional; Uso 
de tecnologias a fim de compartilhar o desafio e dividir angústias. 

2 Realizar uma avaliação psicológica dos enfermeiros que mostrarem sintomas de SE, destacando 
a intervenção precoce; Encorajar o processo de resiliência em cada pessoa. 

3 Conscientizar e envolvimento dos enfermeiros nas ações de conscientização, de    maneira que 
a diminua o número de infectados; Aumentar o contato entre o profissional da enfermagem e 
psicólogos e assistentes sociais de forma que estabeleça uma colaboração para redução das 
angústias, ansiedade e depressão. 

4 Considerar  as  necessidades  humanas  básicas;  Evitar  estratégias  de enfrentamento 
prejudiciais; Falar sobre os sentimentos de aflições com os colegas; Manter contato com 
familiares e amigos mediante das redes  sociais;  Aceitar sentir reações emocionais fortes; 
Tentar manter a rotina o mais próximo possível do “normal”; Buscar ajuda sempre que 
necessário. 

5 Interceder com ações para manutenção do bem-estar dos enfermeiros que abordem questões 

vivenciadas de maneira individual para cada pessoa, levando em consideração os assuntos de 
gênero; Suporte psicoterápico. 

Fonte: adaptado de Barbosa et al. (2020). 

 

Em síntese, é necessário estar vigilante sobre fatores de risco para SE em enfermeiros, 

sendo tais, baixa autoestima, diagnóstico prévio de transtorno mental, pouco suporte social e 

indevidas condições de trabalho e pouco poder aquisitivo. Deste modo, todos estes fatores podem 

influenciar consideravelmente no grau de vulnerabilidade psicossocial do profissional enfermeiro 

(Pereira et al., 2020a). 

 
CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto no decorrer do estudo, cabe, neste momento, salientar que os 

profissionais de Enfermagem estão tendenciados a enfrentar situações de estresse e necessidade 

de tomada rápida de decisão. Contudo, o cenário atual é novo do ponto de vista de diversos 

fatores, levando a urgência de uma resposta técnica bem como psicoemocional, o que vem se 

tornando alvo da preocupação de pesquisadores e profissionais da SM (psicológicos, psiquiatras e 

terapeutas ocupacionais). 

Verificou-se que, nesse ano, durante a pandemia de COVID-19, os enfermeiros estão 

sendo expostos a altas cargas de trabalho, gerando exaustão física e metal e frustação, o que 

ocasiona sentimento de impotência e insegurança profissional. E principalmente abre espaço para 

o surgimento de SE. 

Através do presente artigo, percebe-se que para que ocorra mudanças nesse cenário, é 

urgente a necessidade que às autoridades governamentais e gestores de saúde, acolham os 
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enfermeiros, abrindo um espaço para escuta e conhecimento de suas reais necessidades e 

expectativas, podendo ser expressas na forma de melhores salários. Assim sendo, é necessário 

que estes governante e gestores, se sensibilizem para programar ações efetivas que garantam 

qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros. 

Finalizando, as informações tecidas neste estudo trazem contribuições relevantes para a 

prática do enfermeiro, pois oferece um informativo para auxiliar estes profissionais a 

reconhecerem possíveis sintomas de SE relacionado ao desgaste no trabalho no âmbito 

hospitalar. Este artigo serve de alerta para que o enfermeiro fique mais atento a sua SM, visto que 

quando estes sinais são negligenciados a longo prazo, podem evoluir de sintomas leves de 

desgaste emocional para quadros mais grave transtornos mentais. 
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CAPÍTULO 91 

SUBJETIVIDADES CONTEMPORÂNEAS, DESAMPARO E DOR FRENTE À PANDEMIA DA 

COVID-19: UM (RE)ENCONTRO COM O RATO MORTO 

CONTEMPORARY SUBJECTIVITIES, HELPELESSNESS AND PAIN IN THE COVID-19 PANDEMIC: A (RE) 

ENCOUNTER WITH THE DEAD RAT 

Adelson Vieira Santos1 

Gilson Antunes da Silva2 

 
RESUMO: Objetiva-se evidenciar como, neste tempo de pandemia, ao serem confrontados com 
suas próprias subjetividades, os sujeitos mergulham num estado de dor psíquica há tanto evitada, 
esbarrando-se com seu desamparo original. A casa e as mídias sociais funcionam como 
instâncias propiciadoras desse encontro desestabilizador. A questão norteadora deste texto é: 
Como as subjetividades contemporâneas têm experimentado a pandemia de Covid-19? A análise 
feita a partir do referencial psicanalítico aponta para uma acentuação da dor com a qual os 
sujeitos estão aprendendo a lidar, seja de forma negativa (mergulhando no sofrimento) seja de 
forma sublimatória (buscando alternativas para viver). O texto, de natureza bibliográfica, vale-se 
da metáfora do rato morto (extraída de Clarice Lispector e de Albert Camus) para pensar a peste e 
seus efeitos subjetivos nos tempos de pandemia. 
Palavras-Chave: Subjetividades. Desamparo. Dor. Pandemia. 

 
ABSTRACT 
It is aimed is to show how, in pandemic times, when confronted with their own subjectivities, the 
subjects plunge into a state of psychic pain that they had been avoiding for so long, facing their 
original helplessness. The home and social media act as propitious instances for this destabilizing 
encounter. The leading question of this text is: How have contemporary subjectivities experienced 
the Covid-19 pandemic? The analysis made from the psychoanalytic framework points to a 
deepening of the pain which the subjects are learning to deal with, be it in a negative way (diving 
into suffering) or in a sublimation way (looking for alternatives to live). The text, with a 
bibliographical approach, uses the metaphor of the dead rat (extracted from Clarice Lispector and 
Albert Camus) to think about the plague and its subjective effects in pandemic times. 
Keywords: Subjectivities. Helplessness. Pain. Pandemic. 

 

INTRODUÇÃO 

No rato inchado, sem ressalva, 
Vê sua efígie natural. 

Goethe. Fausto 
 
 

Em 1971, na coletânea Felicidade clandestina, Clarice Lispector publicou um conto 

intitulado “Perdoando Deus” cuja personagem, ao caminhar pela Avenida Copacabana, depara-se 

com um “enorme rato morto” e, a partir desse insólito encontro, passa a revisitar-se em sua 

subjetividade. A personagem sai de sua condição de liberdade e adentra no seu universo pessoal 

agora corroído pela inquietação, ao deparar-se com sua “vulnerabilidade de criatura só”. Daí 

emerge  uma  série  de  sensações,  de  questionamentos  e  de  reflexões  em  torno  do  que lhe 
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acontecera. “Então era assim?, eu andando pelo mundo sem pedir nada, sem precisar de nada, 

amando de puro amor inocente, e Deus a me mostrar seu rato?” (LISPECTOR, 1998, p. 43). Em 

seguida, forja respostas para suas indagações, apontando a seguinte solução para o encontro 

revelador: “... mas quem sabe, foi porque o mundo também é rato, e eu tinha pensado que já 

estava pronta para o rato também. Porque eu me imaginava mais forte” (LISPECTOR, 1998, p. 

43). Ou ainda: “Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me 

escandalizasse” (LISPECTOR, 1998, p. 45). 

Vinte e quatro anos antes (1947), o escritor argelino Albert Camus publicou um romance 

intitulado A peste, em que acontece um fato parecido. Ao sair de seu consultório, numa manhã de 

abril, o doutor Bernard Rieux tropeça num rato morto e avisa ao responsável pela limpeza do 

prédio, que se mostrou incrédulo. No dia seguinte, aparece mais outro rato morto no mesmo lugar. 

Aos poucos, esse número aumenta e a cidade é tomada pela peste. As pessoas começam a se 

desesperar, à medida em que muitas outras vão morrendo. A cidade é sitiada pela enfermidade e 

os corpos passam a ser amontoados pelas ruas, até que começa a diminuir o número de mortes e 

as portas da cidade voltam a ser reabertas. Iniciam os reencontros, retornam as esperanças após 

dez meses de muito luto e bastante sofrimento. Entretanto, apesar dos gritos de alegria ecoados 

das pessoas libertas da peste, Rieux é muito cauteloso, lembrando-se de que essa alegria estava 

sempre ameaçada. O personagem, diferentemente dos outros, sabia que: 

o que essa multidão eufórica ignorava e se pode ler nos livros: o bacilo da peste não 
morre nem desaparece nunca, pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e 
na roupa, espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na 
papelada. E sabia, também, que viria talvez o dia em que, para desgraça e 
ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer numa 
cidade feliz (CAMUS,1997, p. 139) 

 

Esse último período do texto de Camus nunca soou tão contemporâneo. A peste, mais 

uma vez, acordou seus ratos e mandou que povoasse uma cidade feliz, ratificando seu caráter 

imorredouro e permanente. Mais uma vez, usando a experiência da personagem clariciana, um 

rato morto fora lançado em nossas faces, desajustando o nosso modo feliz de viver e instalando – 

tanto no plano individual, quanto no âmbito coletivo – um mal-estar irremediável. A peste acordou 

nossos fantasmas, intensificou nossos medos, lançou sobre nossa face a nossa vulnerabilidade e 

rasgou o véu que sustentava nosso narcisismo. A peste nos confrontou com a morte em todas as 

suas dimensões: “Sei que nunca poderei pegar num rato sem morrer de minha pior morte” 

(LISPECTOR, 1998, p. 44). 

Tomamos aqui a imagem do rato em sua simbólica, para falar de Covid-19, de fratura 

subjetiva, de morte, de luto, de mal-estar e de enfrentamentos. Chevalier e Gheerbrant (2006), 

numa leitura simbólica, afirmam que o rato, esfomeado, prolífico e noturno aparece nas culturas 

como animal temível e até infernal. Na Ilíada, está associado à figura do deus Apolo quando este 

é evocado pelo nome de Esminteu (do grego sminthos que significa rato). Aí o deus aparece sob 

duas faces: a negativa (o rato que propaga a peste) e outra positiva (enquanto deus da colheita, é 

o que protege contra os ratos). Outros sentidos estão associados a esse mamífero: o que envia a 

apeste, animal impuro segundo a Bíblia, símbolo da avareza, do roubo, da cupidez. 
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O objetivo deste texto é evidenciar como, em tempos de pandemia, ao serem 

confrontados com suas próprias subjetividades, os sujeitos mergulham num estado de dor 

psíquica há tanto evitada. Partimos da hipótese de que a peste, quando nos encurrala em nossos 

mundos, faz emergir uma série de fantasmas, desarmando as defesas às quais nos agarramos 

para viver. Quando essa redoma é desorganizada, o sujeito depara-se em sua nudez, 

mergulhando num estado de sofrimento psíquico com o qual tem que aprender a lidar. Esta leitura 

privilegia o aspecto do desamparo e da dor advindos dessas circunstâncias. Não 

desconsideramos outros horizontes, mas nos atemos a esse viés. Trata-se, portanto, de um texto 

de natureza bibliográfica, fundamentado, teoricamente, no referencial psicanalítico e filosófico, 

sobretudo na Psicanálise de base freudiana. 

 
AS SUBJETIVIDADES CONTEMPORÂNEAS E AS NOVAS FORMAS DE MAL-ESTAR 

 

De acordo com Joel Birman (2012), a contemporaneidade se caracteriza pela surpresa e 

pelo improvável. Ela se revela como fonte permanente de fatos inesperados para o sujeito, que, 

por sua vez, não consegue se regular em se antecipar aos acontecimentos que, como turbilhões, 

jorram impetuosamente ao seu redor. Dessa intempestividade cotidiana, restam ao sujeito a 

vertigem e a ameaça do abismo que o desorientam. Nesse sentido, “tanto no registro coletivo 

como no individual, nas escalas local e global, a subjetividade foi virada de ponta-cabeça” 

(BIRMAN, 2012, p. 07). 

A contemporaneidade, na leitura de Joel Birman (1999; 2012), é marcada por dois 

aspectos que relacionam as categorias do espaço e do tempo na estruturação da experiência do 

sujeito, quais sejam o culto ao narcisismo e à espetaculirazação da existência. Com essa nova 

“cartografia do social”, a fragmentação da subjetividade ocupa posição central, tornando-se não 

apenas uma nova forma de subjetivação, mas também a matéria-prima por meio da qual outros 

modos de subjetivação são forjados. Segundo Birman (1999), em todas essas formas de 

subjetividade, o eu se encontra situado em posição privilegiada. Nesse contexto, “a subjetividade 

assume uma configuração decididamente estetizante, em que o olhar do outro no campo social e 

mediático passa a ocupar uma posição estratégica em sua economia psíquica” (BIRMAN, 1999, p. 

23). 

Nesse contexto, a problemática da imagem é uma pauta diária dessa cultura 

contemporânea. Em A cultura do narcisismo, Christopher Lasch (1983), delineia essas 

subjetividades constituindo sujeitos dotados de superficialidade emocional que fogem à intimidade 

e são marcados ainda pela hipocondria, pela pseudo-autopercepção, pela promiscuidade sexual e 

pelo horror à velhice e à morte. São chamados de novo radicais e, por isso, descrentes quanto à 

possibilidade de transformação do futuro. Nesse sentido, desprezam o passado e vivem apenas 

no presente. A cultura do narcisismo fundamenta-se, portanto, no autocentramento desse sujeito, 

aliado à inexistência da história e ao desaparecimento da alteridade como valor. Nesse universo, o 

autocentramento aparece sob a rubrica da estetização da existência, quando o que mais importa à 
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individualidade é a exaltação gloriosa do próprio eu. Segundo Birman (1999), o cuidado excessivo 

com o próprio eu se transforma em objeto permanente para a admiração do sujeito e dos outros. 

Esse culto ao eu, pautado sobretudo no autocentramento subjetivo, vai desdobrar-se 

naquilo que Guy Debord denominou de cultura do espetáculo. Aí, “as imagens fluem desligadas 

de cada aspecto da vida e fundem-se num curso comum, de forma que a unidade da vida não 

mais pode ser restabelecida” (DEBORD, 2003, p. 13-14). Nessa perspectiva, o lema essencial das 

subjetividades aí forjadas é o exibicionismo, o mise-em-scène sempre reiterado. Conforme Birman 

(1999), na cultura do espetáculo, o que se destaca para o indivíduo é a exigência infinita da 

performance, confundindo o ser com o parecer. “Nessa performance, marcada pelo narcisismo 

funesto em seus menores detalhes, o que importa é que o eu seja glorificado, em extensão e em 

intenção” (BIRMAN, 1999, p. 168). 

Ainda no bojo das reflexões birmanianas, essas transformações acarretaram uma 

mudança profunda nas formas de mal-estar na contemporaneidade, estabelecendo uma ruptura 

com os modos de sofrer na modernidade. Essa diferença, conforme Joel Birman (2012) começa a 

ser indicada a partir da década de 1970 e 80, mas foi a partir dos anos noventa que todos os seus 

signos se exibiram com mais incisão. Vejamos o que diz o autor sobre isso: 

Como uma verdadeira prima donna da sociedade contemporânea, as novas formas de 
mal-estar se apresentaram com todo o barulho a que tinham direito. No lugar das 
antigas modalidades de sofrimentos centrados no conflito psíquico, nos quais se 
opunham os imperativos das pulsões e os das interdições morais, o mal-estar se 
evidencia agora como dor, inscrevendo-se nos registros do corpo, da ação e das 
intensidades. (BIRMAN, 1999, p. 64-5, grifos do autor) 

 

No registro corporal, o mal-estar apresenta-se como estresse permanente, gerando uma 

série de sintomas psicossomáticos. As formas de sofrimento ligadas a esse registro são as mais 

recorrentes e, em virtude disso, há também uma constante queixa subjetiva. Dentre as principais 

formas de sofrimento ligadas à produção de sintomas psicossomáticos estão a síndrome da fadiga 

crônica e o transtorno do pânico. A primeira caracteriza-se pela presença de um cansaço 

absoluto, ausência de impulso vital e imobilidade corporal que interfere na concentração e no 

sono. Já o transtorno do pânico é caracterizado por uma angústia iminente de morte que paral isa 

o sujeito, tornando-o incapaz de esboçar qualquer reação. Dentre os sintomas estão as 

palpitações e taquicardia, sudorese, tremores, falta de ar e sensação de sufocamento, vertigem, 

tontura e desmaio, desrealização e despersonalização. 

Já no registro da ação, estão as formas de mal-estar ligadas às compulsões, como 

aquelas presentes no uso de drogas (toxicomanias) aquelas ligadas à comida (bulimia e anorexia) 

e as ligadas ao consumo. Nesse registro, o que se destaca é a aceleração do sujeito em que o 

indivíduo se transforma no ser exteriorizado e performático, que quer agir, antes de mais nada 

(BIRMAN, 2012). Nas toxicomanias, instaura-se uma dependência física e psicológica sem a qual 

o sujeito não vive. Trata-se de um fenômeno de massa que abrange o uso de drogas tanto lícitas 

(psicotrópicos como soníferos, ansiolíticos, anorexígenos, antidepressivos) quanto ilícitas 

(cocaína, LSD, crack, heroína, ecstasy, etc.). Nas compulsões alimentares, a comida assume o 

caráter fascinante e mortífero ao mesmo tempo, gerando duas atitudes diferentes: a compulsão 
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pelo alimento para, em seguida, vomitá-lo (bulimia) ou a recusa do alimento que é uma ameaça à 

beleza e um veneno para o corpo (anorexia). 

Por fim, no registro das intensidades, o excesso transborda sobre o psiquismo, 

apresentando-se como afetação ou algo que irrompe, escapulindo do controle e da regulação da 

vontade, impondo-se ao psiquismo como corpo estranho a gerar angústia do real, efeito 

traumático. Nessas circunstâncias, o sujeito é tomado pelo sentimento de horror, gerando o que 

Birman (2012) chamou de despossessão de si. Isso se dá, sobretudo, na distimia e nas 

depressões. A distimia ou Transtorno Depressivo Persistente (conforme o DSM5 – Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) é uma depressão crônica marcada pela 

irritabilidade e pelo mau humor, mais duradoura que a depressão. Nesse transtorno, o sujeito tem 

seu humor negativado a maior parte do dia, dominado por insônias, fadiga, baixa auto-estima, 

dificuldades de concentração e sentimento de desesperanças. Já na depressão, o sujeito é 

marcado por uma acentuada diminuição do interesse ou prazer em suas atividades, insônias, 

agitação, fadiga, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, indecisão, falta de concentração, 

pensamento recorrente de morte, ideação suicidada, vazio, apatia e sobretudo, despossessão de 

si. 

Portanto, é nesse contexto que se situam as subjetividades atravessadas pelos 

sofrimentos advindos da irrupção do Covid-19, pandemia que se abateu sobre nós, 

desestabilizando as nossas formas habituais de viver e impondo-nos o desafio de buscar 

alternativas para lidar com ela. 

 
AÍ VINDES OUTRA VEZ, INQUEITAS SOMBRAS?: COVID-19, ESSE RATO MORTO QUE 

RETORNA 

 
Em Dom Casmurro, de Machado de Assis, o narrador Bentinho, envenenado em seus 

ciúmes e em suas memórias, narra para reviver e “reconstituir-se nos tempos idos”, evocando a 

abertura do Fausto de Goethe, numa tradução livre em que invoca os seus fantasmas: “Talvez a 

narração me desse a ilusão, e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não o do 

trem, mas o do Fausto: Aí vindes outra vez, inquietas sombras?...” (ASSIS, 1999, p. 19). Em 

Goethe, a invocação é dirigida às ressurgentes trêmulas visões das partes iniciais da tragédia (as 

personagens que ainda não adquiriram forma consistente), evocando pessoas queridas ao mesmo 

tempo em que deixa vir à tona os rumores da memória. Aqui evocamos esse trecho literário para 

introduzir, à maneira de Camus, o retorno do rato, essa sombra da peste que, mais uma vez, 

assolou a humanidade e alterou sua forma de viver. 

A irrupção de uma pandemia, conforme Boaventura de Sousa Santos (2020) exige 

mudanças drásticas, pulveriza o senso comum e evapora a segurança de um dia para o outro. 

Para o autor, a pandemia do coronavírus, em sentido literal, é o medo caótico generalizado e a 

morte sem fronteiras causados por um inimigo invisível. Numa outra perspectiva, pensamos aqui a 

pandemia do coronavírus como o retorno de um fantasma que confronta as subjetividades 
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contemporâneas, impondo-lhe desafios urgentes. O sujeito foi “obrigado” a travar luta acirrada 

com suas subjetividades em uma nova modalidade, “preso” em suas casas para proteger sua vida 

e, ao mesmo tempo, enfrentar o seu próprio ego. E nós temos que nos reinventar nesse horizonte 

escuro, frente a um panorama de futuro incerto, e que tem gerado grandes desafios para a saúde 

mental. 

Esse confronto consigo mesmo criado pelas circunstâncias da pandemia tem sido, a 

nosso ver, um dos principais desafios e, talvez, uma das maiores questões para as subjetividades 

contemporâneas. Na esteira do pensamento de Joel Birman, um dos modos de ser nessa pós- 

modernidade é o sujeito narcisista, esse ser “performático” que traz consigo a marca do excesso e 

que, ao mesmo tempo, recusa-se a enfrentar a realidade em sua tragicidade. O que lhe falta é 

consciência da facticidade da vida. Como já apontava o filósofo Sócrates, “conheça-te a ti 

mesmo”, pois o autoconhecimento implica em reconhecermos a nossa própria finitude. Todavia, o 

desvelar desse “Nada” implica descobrir-se como responsável direto por suas ações no mundo, 

como diria o filósofo Sartre: “porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto 

fizer”. (SARTRE, 1973, p. 15). Deixar-se confrontar consigo mesmo implica ir ao encontro de um 

mundo, muitas vezes, desprovido de sentido; implica deparar-se com o real em sua negatividade 

ou, ainda, lidar-se com a castração que nos constitui. Não poderia haver dor maior para a 

onipotência do nosso narcisismo do que mergulhar-nos nesse lugar vazio. E isso tem sido 

oportunizado pelas circunstâncias atuais quando somos obrigados a ficar em casa, a reaprender a 

usar o tempo, a organizar nossas gavetas físicas e emocionais, a refletir sobre si e sobre o 

mundo, ambos em agonia. Nesses momentos, o rato da personagem clariciana é lançado na 

nossa face, sem que queiramos, ou ainda, sem que estejamos preparados para isso. 

Esse confronto intrassubjetivo pode ser, para alguns, momento de profunda dor, uma vez 

que ele possibilita, à nossa revelia, o reencontro com nossos fantasmas, tanto tempo trancados a 

sete chaves. Aí vindes outra vez, inquietas sombras? Aí retornai, como a peste, rato morto? Sim, 

eles sempre retornam, rompendo as barreiras da censura e inundando nosso ego com mal-estar e 

angústia. 

O que a peste nos revela é a nossa condição de desamparo, a nossa nudez absoluta. Do 

contrário, na sociedade do espetáculo e do narcisismo, queremos, a todo custo, as máscaras, a 

cobertura, uma terceira perna que nos defenda de nós mesmos e que nos eleve à condição de 

super-heróis. Estamos sempre buscando alternativas para nos encobrir de véus e semblantes. 

Mascaramos nossas faces nas redes sociais, representando um eu que precisa aparecer sempre 

feliz, sempre bonito; negamos o envelhecimento e a nossa feiura natural, quando recorremos às 

constantes intervenções estéticas; construímos discursos que nos representam sempre da melhor 

forma, colocando os títulos acima de tudo; apegamos às ilusões para evitar encarar a realidade 

em sua opacidade; evitamos, a todo custo, escapar do não-sentido. Multiplicamo-nos entre e 

público e o privado, fazemos diferentes semblantes e nos escamoteamos entre esses diferentes 

eus. 

Em nossa cultura fortemente narcisista e consumista até mesmo as perdas inevitáveis 
do cotidiano são superdimensionadas. Dito de modo curto e direto, não devemos 
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perder nada, devemos aproveitar todas as ofertas, mesmo as que não interessam, e 
acumular milhas para a viagem que, provavelmente, não teremos tempo ou dinheiro 
para fazer. Contra as perdas inevitáveis, surgem novas fantasias de onipotência: o 
remédio que não só aplacará a dor como proporcionará felicidade, o procedimento 
estético que nos trará uma beleza sonhada, o curso mágico que nos dará um lugar de 
destaque em nossa área de atuação... o que outrora poderia ser percebido como uma 
pequena perda pode causar, na sociedade das promessas em que vivemos 
atualmente, danos narcísicos exagerados, na medida em que qualquer perda – 
pequena ou grande – significa um confronto com a castração e o reconhecimento de 
nosso desamparo fundamental, constitucional. (SAROLDI, 2015, p. 146) 

 

Apegamo-nos à fantasia para não morrer de real. Ergue-se uma tela que “dissimula o 

encontro com o real e o torna suportável para o sujeito. Em outras palavras, há algo que vem do 

real que é intolerável ao sujeito, algo que ele deve mascarar, obturar” (NASCIMENTO, 2010, p. 

07). A fantasia é uma espécie de refúgio que afugenta nossos medos e angústias existenciais 

frente à facticidade, ajudando-nos a lidar como o fato que somos seres para a morte e a aceitar 

que a existência é acidental, efêmera e transitória. A Covid-19, entretanto, ameaça a nossa 

onipotência narcisista e nos despe de todos os véus da idealização. Despe também o outro com 

quem convivemos, mostrando a face do horror de sermos quem somos. Caem as máscaras, 

restando o vazio e o trágico de viver. Resta “um grande rato ruivo, de cauda enorme, com os pés 

esmagados, e morto, quieto, ruivo” (LISPECTOR, 1998, p. 42). 

A metáfora do rato esmagado aqui é tomada para pensar o desamparo. Em O mal-estar 

na civilização, ao levantar a questão da felicidade (Por que é tão difícil ser feliz?), Sigmund Freud 

(1996) afirma que o sofrimento nos alcança por três caminhos: pelo poder superior da natureza 

que se abate sobre nós sem que possamos escapar; pela fragilidade dos nossos corpos, 

vulneráveis e passíveis de toda enfermidade, decadência e destruição; e pela trama das relações 

que os homens criaram para conviver entre si. Esse último, segundo Freud, é a fonte de 

sofrimento mais penosa para os sujeitos, uma vez que deriva de suas próprias construções. 

Nesse sentido, é em virtude da fragilidade, da finitude e da mortalidade que os homens precisam 

criar todos os artifícios para tamponar as marcas que se materializam sob a máscara da 

autossuficiência e da onipotência. Na leitura de Joel Birman (1999), o discurso freudiano colocou a 

figura do desamparo no fundamento do sujeito. Este assume uma feição trágica, marcado que 

seria pela finitude, pelo imprevisível e sem ter qualquer garantia absoluta para se sustentar. “É o 

vazio e o abismo que estão permanentemente sob seus pés, num vórtice tempestuoso que pode 

engoli-lo a qualquer momento, pois a morte o espreita em sua face tenebrosa e hedionda em 

todos os instantes (BIRMAN, 1999, p.43). 

Além desse espelhamento diário diante da castração para onde os sujeitos estão sendo 

empurrados, outras experiências têm-lhe propiciado o choque de real. Uma delas é a experiência 

da casa, locus que ganha outras dimensões em tempos de isolamento social. Dentro da cultura 

ocidental, a casa é espaço carregado de afetos e de dinamismos, espaço da moradia, “um lugar 

privilegiado, íntimo do ser, lugar onde o indivíduo se aloja, mobiliza sua memória e seu 

inconsciente.” (MACEDO, 2013, p. 42). Enquanto objeto material, continua a autora, a casa 

recupera a ideia de posse, demarcando um referencial de inserção física e social do indivíduo. 

Associa-se, ainda, às noções de proteção, de maternidade, de continuidade, de agregação e de 
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criatividade, todos esses valores que transmitem densidade e afetividade ao local, conferindo ao 

espaço uma dimensão mais subjetiva. Para Gaston Bachelard (1993), a casa é um útero 

simbólico, metáfora do grande berço que mantém o homem atado ao seio da família. 

Em tempos de pandemia, a casa tornou-se o lugar amado – pela proteção conferida ao 

sujeito em seu isolamento – e, ao mesmo tempo, odiado – devido às limitações e rememorações 

que a mesma suscita. O coronavírus transformou os lares em um “setting psicanalítico”, colocando 

cada indivíduo em um processo de autoanálise, no qual a associação livre de ideias acontece de 

forma direta – ele é, ao mesmo tempo o locutor e interlocutor – ouve-se em atenção flutuante, 

fazendo-se como o próprio terapeuta, ouvir algo que ele diz e, sozinho, coisas que antes ele não 

ouvia, pois diz algo dele que ele mesmo ignora. “Ele se encontra num mundo em que o sofrimento 

é intolerável, já que o que lhe é abusivamente prometido [...] é o acesso simples e imediato ao 

verdadeiro objeto (LEBRUN, 2004, p. 126). O asilo da casa, nesse sentido, transformou-se no 

lugar de deserto, onde o sujeito não consegue fugir, por muito tempo, de seus fantasmas, incapaz 

de adiar esse reencontro inevitável. Esse encontro solitário no divã, para esses sujeitos, é muito 

angustiante. A casa tornou-se enfadonha, pois possibilitou uma autorreflexão sobre as mazelas 

subjetivas de cada “analisando”. 

Além disso, a casa tem-se tornado para alguns também o lugar para o exercício da 

violência e do sofrimento. Tem crescido o índice de violência doméstica neste tempo de 

pandemia. As diferenças, agora sendo mais identificadas no convívio mais próximo, são negadas 

e rechaçadas, culminando em violências de todo tipo. O autocentramento narcisista não suporta 

ser confrontado com o outro, principalmente quando essa alteridade lhe revela as suas mazelas, 

as suas fragilidades e o horror de existir. Segundo Birman (1999), o que caracteriza a 

subjetividade na cultura do narcisismo é a impossibilidade de poder admirar o outro em sua 

diferença radical, já que não consegue se descentrar de si mesma. O outro é encarado apenas 

como objeto para seu usufruto. “O outro lhe serve apenas como instrumento para o incremento da 

auto-imagem, podendo ser eliminado como um dejeto quando não mais servir para essa função 

abjeta”. (BIRMAN, 1999, p. 25). Nesse sentido, as relações tornam-se nitidamente agonísticas, 

marcadas por violências que tentam, a todo custo, eliminar esse outro dispensável. Mais uma vez 

Clarice nos auxilia com as reflexões de sua personagem: “Talvez eu não possa olhar o rato 

enquanto não olhar sem lividez esta minha alma que é apenas contida” (LISPECTOR, 1998, p. 

44). Portanto, para esses sujeitos, a casa deixou de ser a imagem do útero primordial pensada por 

Bachelard, para se tornar símbolo desse útero partido, em que a vida se transforma num palco de 

agonia, de conflitos e, sobretudo, de ausência de vida. 

Por fim, a casa carrega, nesses tempos de mal-estar, o sentido de prisão, mesmo para os 

solitários que, por opção, escolheram viver sozinhos. Com o isolamento social, isso muda de 

forma. Agora o sujeito não mais escolhe, não mais controla as regras do jogo. É a contingência 

que lhe conduz nesse momento. Estar em casa, dessa forma, é estar privado de sua liberdade, 

sendo obrigado a habitar – continuamente - um espaço à sua própria revelia. Sem falar que, em 
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muitos desses lares, não há o mínimo de conforto material, o que pode acirrar ainda mais a 

relação negativa com a casa. 

O rato morto nos é exposto, de chofre, todos os dias pela mídia, revelando-nos que “o rato 

existe tanto quanto eu, e talvez nem eu nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos”. 

(LISPECTOR, p. 44). Esse desnudar dos fatos – ao vivo – que as redes sociais em massa vêm 

estampando a cada dia para o povo, que já se encontrava mergulhado em suas fragilidades 

subjetivas, deixa mais latente o desamparo do homem na sociedade. Não há como fugir dos fatos. 

A morte é desvelada e lançada sobre nossa face descoberta a todo instante. Em nossas 

fragilidades psíquicas, adoecemos ainda mais, porque não suportamos o cru, a nudez do outro 

que é, via de regra, a nossa mesma condição. 

Como resultado de tudo isso, deparamos com um quadro mais acentuado de mal-estar e 

desconforto. É fato que esse estado já existia, desde quando Freud faz a sua constatação nos 

anos trinta do século XX. Na pós-modernidade, como Joel Birman já analisou, o mal-estar ganha 

outra dimensão, aprofundada não mais pelo sofrimento, mas pela dor. Para o autor, as 

subjetividades contemporâneas experimentam o desconforto como dor, não mais como 

sofrimento, tal como teorizou o Pai da Psicanálise. Nos tempos atuais, o sujeito está mergulhado 

num solipsismo absoluto, fechado em si mesmo, não deixando margem para que o outro se 

aproxime. Esse sujeito, em sua dor, restringe-se ao murmúrio e ao lamento, numa condição 

passiva de desalento. Vejamos como Birman esclarece esse estado: 

Assim, é preciso evocar que a dor é também uma maneira de se falar do 
ressentimento, que perpassa hoje todos os humilhados e ofendidos, disseminados 
pelos quatro quadrantes do planeta. Imersa na dor do ressentimento, portanto, a 
subjetividade contemporânea se evidencia como essencialmente narcísica, não se 
abrindo para o outro, de quem em princípio desconfia e rivaliza. Com isso, não pode se 
lançar e fazer um apelo. (BIRMAN, 2012, p. 141) 

 

Por outro lado, o sofrimento é uma experiência eminentemente alteritária. Aí o outro está 

sempre presente para o sujeito que sofre, a quem este se dirige e lança sua demanda. Há, nesse 

indivíduo, desejo, movimento, portanto, vida. Na dor, só há desolação. Preso a sua 

autossuficiência, as subjetividades contemporâneas ficam à deriva dos fluxos do desejo, restando- 

lhe o murmúrio e o lamento. 

Nesses tempos de pandemia, os não solipsistas parecem que têm seguido a sugestão de 

Freud, feita no segundo capítulo de O mal-estar na civilização (1996), quando, ao referenciar o 

Cândido, de Voltaire, adverte-nos sobre as estratégias para alcançar a felicidade: que cada um 

aprenda a cultivar seu próprio jardim. Assim, com a exposição das subjetividades a essa cota de 

sofrimento, estabeleceram-se, de forma emergencial, barreiras de contenção em que qualquer 

coisa serve para amenizar o sofrimento: seja assistindo séries e lives o dia todo, lendo 

compulsivamente, fazendo ioga ou exercícios físicos, seja ainda quebrando as regras do 

isolamento e saindo pelas ruas sem alguma perspectiva. Estamos, a todo momento, fugindo de 

nós mesmos, buscando com o que se ocupar para fugir do deserto do real. 

Nesse cultivo do jardim individual, alguns estão tendo a oportunidade de reatar laços 

afetivos, seja por meio do convívio mais próximo, seja por meio do uso das ferramentas 
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tecnológicas que têm reaproximado muita gente. Outros têm experimentado todo tipo de prática 

sublimatória, como as produções artísticas (criação literária, pintura, música, escultura) e as 

produções acadêmico-científicas. Criamos, ao nosso modo, uma terceira perna que nos sustente 

e nos ajude a não morrer de real. Alguns ainda estão fazendo uso do encontro inevitável com o 

rato morto como um momento de encontro consigo mesmo, travessia dos seus fantasmas e 

fortalecimento de si. A pandemia, seja como peste seja como morte, desestabiliza as 

subjetividades, interpelando-as a um desdobramento. Isso tem ocorrido, de formas bem distintas, 

é claro! 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão que norteou este texto foi pensar como as subjetividades contemporâneas têm 

reagido à pandemia da Covid-19. Para apreendê-la, fizemos uma contextualização dessas 

subjetividades, a partir das reflexões de Joel Birman. Constatamos que, na pós-modernidade, os 

sujeitos estão divididos entre os narcísicos e outras duas categorias: os panicados e os 

deprimidos, esses últimos fracassados da cultura do narcisismo por não conseguirem dar conta 

das demandas que essa cultura exige. Feita essa apresentação, evidenciamos como esses 

sujeitos autocentrados estão reagindo à pandemia, no confronto diária com suas subjetividades. 

Essa experiência travada consigo mesmos tem-lhes propiciado mais sofrimento, quando, nesse 

encontro, o real lhes é descortinado, apresentando-se em sua face mais nua, mais cruel. Os 

sujeitos estão sendo constrangidos a viverem sua castração, seja no plano individual, seja no 

plano coletivo. 

Analisamos ainda como a casa e as mídias sociais contribuem para esse encontro 

intrassubjetivo. A casa tem adquirido outros sentidos para esses sujeitos, encurralados à sua 

própria revelia, nesse espaço que lhe empurra para uma autorreflexão nem sempre desejada. As 

mídias estão, a todo instante, a nos lembrar de que o sofrimento é inevitável; joga na nossa face, 

cotidianamente, as nossas fragilidades, a nossa condição de finitude. 

Por fim, apresentamos algumas reações esboçadas frente à pandemia por aqueles que 

não estão mergulhados em seu solipsismo e que, do contrário, apostam no outro como caminho 

para aliviar os sofrimentos. As pessoas estão também aprendendo a cultivar seus jardins, 

expulsando o rato morto para outros lugares. Alguns o empurram para debaixo do tapete; outros, 

num gesto heroico, devoram-no numa comunhão primitiva; outros, ainda, ignoram-no e deixam 

que ele se esconda por entre as ervas do jardim. 

Usamos a metáfora do rato morto, recolhida de Clarice Lispector e de Albert Camus, para 

refletir sobre morte, castração, fantasmas, peste e pandemia. O rato, enquanto peste, retornou 

mais uma vez como previra Camus no final de seu livro de 1947. Enquanto fantasma, amedronta 

nosso ego que não quer sair de sua fantasia de onipotência e unidade. Enquanto castração, falta 

e real, o rato morto expõe o horror de que somos feitos, desvelando nossa miséria, nossa 

condição humana. Enquanto problema social, o rato nos expõe as fragilidades do sistema político, 
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a mesquinhez das nossas elites e a desumanidade do capitalismo. Enquanto morte, o rato nos diz 

que aí nada podemos, a não ser consolarmos uns aos outros e atravessarmos os nossos lutos. 
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CAPÍTULO 92 

UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE O IMPACTO DO TELETRABALHO NA SAÚDE PSÍQUICA 

DOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Lilian Rocha da Silva Barros1 

Lucinéa Almeida de Amorim2 

 

RESUMO: Neste artigo buscou-se discutir o impacto do teletrabalho na saúde psíquica dos 
trabalhadores que atuam na política pública de Assistência Social do município de Belo Horizonte. 
Essa discussão faz-se necessária porque que a modalidade foi imposta aos trabalhadores devido 
a pandemia ocasionada pelo coronavírus 19, embora alguns continuam atuando presencialmente. 
Diferentemente de alguns municípios que mantiveram o trabalho presencial. Parte do pressuposto 
que essa modalidade pode gerar impactos na saúde psíquica dos trabalhadores tendo em vista 
que, além a atuação dos trabalhadores são nos territórios vivos e no campo relacional, 
estabelecido pelo afeto. O teletrabalho é uma experiência nova neste campo de políticas públicas 
e com poucas orientações e organização suficientes para garantir unicidade nas ações 
socioassistenciais, que podem impactar na saúde psíquica dos trabalhadores. 
Palavras-chave: Sistema Único de Assistência Social, Sofrimento Mental, 
Teletrabalho 

ABSTRACT: In this article, we sought to discuss the impact of teleworking on the mental health 
of workers working in public policy on Social Assistance in the city of Belo Horizonte. This 
discussion is necessary because the modality was imposed on workers due to the pandemic 
caused by the coronavirus 19, although some continue to work in person. Unlike some 
municipalities that maintained their faceto- face work. It is based on the assumption that this 
modality can generate impacts on the workers 'mental health, considering that, in addition to the 
workers' performance, they are in the living territories and in the relational field, established by 
affection. Teleworking is a new experience in this field of public policies and with few guidelines 
and sufficient organization to guarantee uniqueness in social assistance actions, which can impact 
on the workers' mental health. 
Keyword: Sistema Único de Assistência Social, Mental Suffering, Teleworking 

 

INTRODUÇÃO 
 

O mundo do trabalho tem apresentado constantes mudanças significativas devido a 

globalização e novas configurações sociais, tecnológicas e econômicas, que se traduz muitas das 

vezes na precarização e na flexibilização do trabalho. Dessa maneira, os trabalhadores e as 

organizações têm se adaptado para se garantirem no mercado de trabalho e aumentar a 

produtividade, gerando assim, mais lucro. Uma das adaptações se referem aos modelos de 

trabalho e que apresentam de maneira sedutora, são chamados teletrabalho que estão presentes 

desde a década de 1970. Para Rosenfield e Alves (2011), o termo teletrabalho está associado ao 

trabalho realizado remotamente, por meio de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

possibilitando a obtenção dos resultados do trabalho em um local diferente daquele ocupado pela 

pessoa que o realiza. Sedutores porque o trabalhador pode desenvolver sua atividade sem 

deslocar da sua residência, evitando desgastes. Esta então não é uma modalidade nova, mas que 

no campo das políticas públicas tornou-se relevante refletir sobre ela e incorporá-la no dia a dia do 

trabalhador. 
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2 Mestrado Profissional em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência pela 
Universidade Federal de Minas Gerais 
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Dito isso, a pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus-19 veio nos trazer algumas 

esperanças e indagações a respeito dessas formas de trabalho. Vimos o mundo e o Brasil 

modificar de uma hora para outra o nosso cotidiano e com isso a forma de trabalhar daquela 

tradicionalmente conhecida, no ambiente profissional. Nesse instante ainda foi permitido pensar 

que talvez o capitalismo fosse revisto (uma forma mais justa e igualitária de pensar o mundo, de 

reflexos positivos na distribuição de renda); que talvez crescesse uma concepção de formas mais 

sustentáveis de vida e iriam ter reflexos nas discussões de nossos governantes. Mas o que vimos 

foi o capitalismo novamente ampliar seus tentáculos. Para Antunes (2020) estamos vivendo na 

trípode destrutiva que combina capital financeiro, neoliberalismo exacerbado e uma revolução 

técnico científica internacional. Além disso, a pandemia desnuda as características da força de 

trabalho enquanto, classes, raça e gênero. Ampliando-se a fragilização dos direitos trabalhistas. 

Primeiro com discussões das grandes empresas afirmando a importância de não parar as 

atividades mesmo diante de possíveis números de mortes; depois um número crescentes de 

desempregados e a manutenção de velhas formas de patriarcado: manutenção de empregadas 

domésticas pelas ricas casas (estas muitas vezes sendo contaminadas pelos seus patrões) e 

divisão de tarefa nas residências de forma desigual. Era um horizonte que se despontava como a 

música de Chico Buarque “todo dia ela faz tudo sempre igual” e reforça as palavras sábias de 

Cazuza “um museu de grande novidades…”. Por fim a instalação quase unânime do teletrabalho. 

Podemos aqui nos questionar, há vantagens nesse novo desafio? Alguns vão dizer que 

sim: ficam mais próximos dos filhos, vivenciam de forma mais dinâmica e afetuosa com o dia dia 

da casa; podem residir em ponto distante do trabalho e com isso não tem grandes deslocamentos, 

economia com vestuário, entre outros. Outros estudos realizado por Rafalski e De Andrade (2015) 

afirmam vantagens que estão relacionadas com a produtividade, com a organização do tempo e 

independência. De contraponto há desvantagens que foram elencadas neste estudo, a saber: falta 

de socialização, má divisão do tempo e facilidade de distração, dificuldade em estabelecer limites 

entre casa-trabalho, fadiga; stress; menor exposição profissional, custo de manutenção do 

teletrabalho, tais como aumento de gastos na residência anteriormente não programados. 

Esta forma de conceber o trabalho para o setor privado pode até não ser uma mudança 

drástica, já que muitas empresas têm adotado essas modalidades há alguns anos, mesmo que 

não signifique que não há problemas. Para então ser pensado como algo positivo principalmente 

para os serviços públicos, é necessário ainda grandes avanços das gerências, dos próprios 

moradores das residência dos trabalhadores nas formas de pensamento e divisão de tarefas; do 

que efetivamente será esse teletrabalho. Este não pode ser apenas ser visto como uma forma de 

economia para empresa; aumento de produtividade pelos trabalhadores e/ou dispensa de 

funcionários. 

Para a Assistência Social isso veio de forma abrupta, intensa e sem muita reflexão, 

causando embaraços e conflitos. Os Serviços dessa política se tornam “essenciais3” e passam a 

 

3 A essencialidade não se concretiza com essa Pandemia de Coronavírus em 2020. Ela já está posta desde a 

Constituição de 1988 e reforçada pela Política Nacional de Assistência Social- PNAS de 2004. 
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ser cobrados e reconhecidos pela sociedade. Nota-se que nas políticas públicas a necessidade do 

teletrabalho se instaura inicialmente de forma desorganizada; confusa; com informações 

desencontradas; com interrupções de trabalho em andamento, causando indeterminação no 

trabalho, dificultando os trabalhadores em compreender os meios e os fins de suas atividades, 

conflitando no processo de apropriação subjetiva da atividade (BENDASSOLLI E SOBOLI, 2011). 

Também, com a dificuldade em lidar com a diversidade e complexidade do teletrabalho, 

alguns procedimentos organizacionais foram praticados, como por exemplo o adiantamento de 

férias, dentre outros. 

O processo faz descobrir possibilidades e desafios. Por outro lado, quando nos referimos 

à política pública, ela traz intrinsecamente a relação com o outro, o afeto, aproximação. Esse 

distanciamento, conforme orientação da Organização Mundial de Saúde: “Fique em casa”, traz 

implicações imediatas nas relações estabelecidas entre trabalhador e usuário. Por outro lado, a 

organização tem o dever de proteger esses trabalhadores que estão atuando presencialmente ou 

em modalidade de teletrabalho. 

 
E o teletrabalho na Política Pública de Assistência Social? 

 

Uma característica que se percebe da Assistência social é a dificuldade de discernir o que 

é urgência. Diante do objeto de trabalho e a complexidade, tudo pode se tornar urgente e todos os 

trabalhos podem ser essenciais. Separar o joio do trigo não é fácil para os gestores e de difícil 

compreensão para os trabalhadores e usuários dessa política pública. 

Mas no teletrabalho isso se torna ainda mais confuso: como adaptar um plano de ação de 

um trabalho presencial para trabalho remoto; como realizar atendimentos via telefone; assegurar 

as seguranças afiançadas preconizada na NOB/SUAS, 2012, por via de trabalho remoto? 

Assegurar as seguranças socioassistenciais é urgente diante de uma pandemia, diante do 

desemprego e diante de uma falta de organização das políticas públicas nacionais atualmente. 

Um embaraço é a própria tecnologia. Primeiro que nem todos os profissionais que atuam na 

assistência social têm acesso igualmente à tecnologias e muitos dos locais de trabalho não tem 

ainda estrutura material para se adequar a esta nova realidade; segundo que ela própria é falha. A 

qualidade das internets no país deixam a desejar e comprometem diariamente as reuniões online; 

envio de trabalhos; relatórios. Além disso, é o próprio trabalhador que muitas vezes arcam com os 

gastos da internet. 

É importante ressaltar aqui também o impacto do aumento do uso dessas tecnologias: Há 

um desgaste do trabalhador no excesso de demandas (junção das demandas de casa e do 

trabalho, que colocam o trabalhador com uma disponibilidade igualitária ao presencial no serviço) ; 

no excesso de reuniões que podem acarretar danos à saúde tais como: síndrome do olho seco e 

ou vista cansada (as pessoas passam muito tempo sem piscar diante do computador); infecção 

urinária (reuniões extensas de 2, 3, h sem intervalo); dores de cabeça ( a claridade da tela e o 

esforço muito maior de atenção) . 
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Segundo reportagem recente da Folha de São Paulo de entrevista “a pesquisadora e 

psicóloga Katty Zúniga ja se descreve um fenômeno denominado “Zomm fatigue” (Zúniga, 2020), 

na qual as videoconferência têm levado pessoas à exaustão, devido a excessiva quantidade de 

chamadas cotidianamente. A pesquisa relatada na reportagem ressalta que além do excesso de 

videochamadas o aumento de demanda de atenção visual em reuniões virtuais exige ainda mais 

concentração e isso sobrecarrega o cérebro. 

Quando isso ocorre presencialmente, as reuniões são permeadas de situações que 

podem causar distração, relaxamento (brincadeiras, piadas) que amenizam cansaço sentido. No 

caso online é um estado de atenção constante. O atraso da fala e escuta, a falta de movimento 

influenciam neste desgaste há pouca troca de reações afetivas. 

Outro fator que merece destaque é que a maioria dos trabalhadores da assistência social 

é do gênero feminino e isso implica em sobrecarga de trabalho, como cuidar das crianças que não 

irão à escola por tempo indeterminado, tarefas domésticas, etc. Exige-se a realização de 

atividades pertinentes ao local de trabalho presencial desconsiderando toda uma demanda 

diferente da presença da trabalhadora (or) em sua casa, como a presença de crianças em casa, 

em tempo integral. Fica repetitivo por assim dizer, sobre a desigualdade de divisão de tarefas nos 

lares brasileiros ainda no século XXI. 

O fato de a pandemia reforçar que todos fiquem em casa passa a ideia de uma 

disponibilidade total da trabalhadora (or), mas que na prática, aumenta a sobrecarga de trabalho, 

solidão, controle e cobrança de produtividade. Isso é detectado por Rosenfield e Alves (2011) fora 

do contexto de pandemia. 

 
Desafios e Potencialidades do Teletrabalho na Assistência Social 

 

É importante pontuar que diante de vários desafios, surgem também oportunidades de 

crescimento e reflexões importantes acerca do trabalho. Primeiro a aproximação dos 

trabalhadores com a rede e com as lideranças comunitárias, que se tornaram papel fundamental 

nessa pandemia; segundo o fortalecimento dos trabalhadores no controle social e na própria 

organização de espaços de lutas. 

Por outro lado, traz também com certa urgência, a necessidade de resoluções de 

discussões já antes colocadas pelos trabalhadores, como melhoria de infraestrutura de trabalho, 

equipamentos adequados e informatização que possam permitir realizar as atividades de forma 

coerente (não contar com equipamentos próprios do trabalhador, como computador, notebook, 

telefone para entrar em contato com os usuários) e dinâmica. Também permite refletir como 

muitas vezes a tecnologia ainda está distante de nossa realidade de trabalho, a dificuldade de 

manuseio e de acesso não é só do usuário de políticas públicas. Isso aponta inclusive para a 

diversidade de acesso à educação que perpassa a nossa realidade acadêmica e cultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As condições de trabalho que os trabalhadores da política pública de assistência social é 

apontada em alguns estudos como degradante e impactam incisivamente na saúde psíquica dos 

trabalhadores. 

A pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus escancara ainda mais a fragilidade dessa 

política pública no que concerne às condições e o modo de organização do trabalho. Isso fica 

evidente na Nota Técnica “A pandemia de Covid-19 e os profissionais da assistência social no 

Brasil” (2020) que demonstra o despreparo das autoridades governamentais federal, estadual e 

municipal. Desse modo, é importante o investimento em capacitação e oferecer suporte de 

tecnologia apropriada e metodologias que garantam minimamente o alcance ao público dessa 

política pública. Isso porque o trabalho pode cair no engodo da falta de sentido, gerado pela 

indeterminação do trabalho. 

Aos trabalhadores cabe se fortalecerem e organizarem de maneira coletiva para lutar e 

resistir para evitar quadros de adoecimento, já que lhe é exigido uma auto organização nessa 

“nova” forma de trabalhar. 

 
REFERÊNCIAS 

 
ANTUNES, Ricardo; SOUZA, Renata. Coronavírus: o trabalho sob fogo cruzado. 2020. (1:51:44). 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ExL7KQbcqTU> Acesso em 27 de Maio de 
2020. 

 

BENDASSOLLI, Pedro F. SOBOLL, Lis Andrea P. Introdução às clínicas do trabalho: aportes 
teóricos, pressupostos e aplicações. In: BENDASSOLLI, Pedro. F.; SOBOLL, Lis Andrea P. (Org.). 
Clínicas do Trabalho: novas Perspectivas para compreensão do trabalho na atualidade. São 
Paulo: Editora Atlas, 2011. p. 3-21. 

 
BRASIL, Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012. Aprova a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS. 

 

Diário Oficial da União – DOM. Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS). Brasília, 2012. 
Disponível em< www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/nob_suas.pdf> 
Acesso em: junho. de 2020. 

 
LOTTA, Gabriela; MAGRI, Giordano; LIMA, Débora Dossiatti de; LIMA-SILVA, Fernanda; 
CORRÊA, Marcela; BECK, Amanda. Nota Técnica: A pandemia de Covid-19 e os profissionais da 
assistência social no Brasil. Fundação Getúlio Vargas. Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB). 
Junho de 2020. 

 
RAFALSKI, Julia Carolina, DE ANDRADE, Alexsandro Luiz. Home-Office: Aspectos Exploratórios 
do Trabalho a partir de Casa. Temas em Psicologia – 2015, Vol. 23, nº 2, 431-441. Disponível 
em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413- 389X2015000200013> 
Acesso em: junho de 2020. 

 

ROSENFIELD, Cinara. L.; ALVES, Daniela Alves de. Teletrabalho. In: CATTANI, A. D.; 
HOLZMANN, L. (Orgs.). Dicionário de trabalho e tecnologia. Porto Alegre: Zouk, 2011. p. 414- 
418. 

http://www.youtube.com/watch?v=ExL7KQbcqTU
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/nob_suas.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     794  
 

ZUNIGA, Katty. Excesso de ligações e reuniões em vídeo causa exaustão. Folha de S. Paulo, 
São Paulo, 14 jun. 2020. Coronavírus saúde, p. B7 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     795  
 

CAPÍTULO 93 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES NA PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL: O 

COMPROMISSO ÉTICO E POLÍTICO DA PSICOLOGIA NAS REFLEXÕES CRÍTICAS E NAS 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO 

VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE COVID-19 PANDEMIC IN BRAZIL: THE ETHICAL AND POLITICAL 

COMMITMENT OF PSYCHOLOGY IN CRITICAL REFLECTIONS AND COPING ACTIONS 
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Juliana Freitas Silva² 
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Marla Marcelino Gomes4 

 

RESUMO: O presente artigo abrange a problemática da violência contra a mulher, visto que, em 
decorrência da pandemia do Covid-19 e o isolamento social há um aumento considerável no 
número de casos. O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa de cunho qualitativo, a 
qual o percurso metodológico possibilita a partir dos critérios de inclusão e exclusão, a escolha de 
publicações que melhor compreendem a temática. Desta forma, os resultados apresentam os 
fatores que contribuem para essa ascendência da violência contra a mulher durante o período 
pandêmico, levando em consideração os estigmas sociais já existentes acerca de mulheres e a 
importância da psicologia se reinventar diante o atual cenário. Assim, ressalta-se intenção do 
presente trabalho em não esgotar a temática, mas sim, contribuir e fomentar novas discussões a 
partir disso. 
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Pandemia de COVID-19 no Brasil. Psicologia. 

 
ABSTRACT: This article covers the problem of violence against women, since, due to the Covid- 
19 pandemic and social isolation, there is a considerable increase in the number of cases. The 
study is a qualitative narrative bibliographic review, which the methodological path allows, based 
on the inclusion and exclusion criteria, the choice of publications that better understand the theme. 
In this way, the results present the factors that contribute to this rise in violence against women 
during the pandemic period, taking into account the existing social stigmas about women and the 
importance of psychology to reinvent itself in the current scenario. Thus, the intention of the 
present study is not to exhaust the topic, but to contribute and encourage new discussions based 
on that. 
Keywords: Violence against women. COVID-19 pandemic in Brazil. Psychology. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Ser mulher em um contexto social de base patriarcal traz consigo uma vivência 

perpassada por repressões que se exprimem desde imposições sociais à atos violentos, sejam 

estes simbólicos ou reais. Desta forma, a violência contra a mulher demarca historicamente a 

opressão imposta ao corpo feminino, a qual muito se pôde avançar nas últimas décadas com o 

surgimento de movimentos e leis importantes, bem como campanhas informativas apresentadas 

na mídia de massa que visam a divulgação dos meios possibilitados para denúncia. Entretanto, 

apesar de ser válido elucidar os avanços, o Brasil ainda é um país em que a cada sete horas, uma 

mulher é morta vítima de feminicídio (VELOSO; CAESAR; REIS, 2020). 
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Dito isso, é importante destacar que a violência contra a mulher aparece não só em 

diversas facetas, como também em diferentes situações e âmbitos. O lar, por muito tempo foi 

considerado erroneamente como ambiente seguro para todos, entretanto, o número de mulheres 

espancadas e mortas em casa é consideravelmente maior do que as que são vítimas fora desse 

contexto. Diante a pandemia do Covid-19, o isolamento social passa a ser uma das medidas 

cruciais contra a transmissão do vírus, portanto, a coexistência forçada evidencia a ascendência 

da violência sofrida por mulheres dentro dos seus próprios lares (VIEIRA; GARCIA; MACIEL, 

2020). A violência, por sua vez, ocasiona impactos significativos que comprometem a 

integralidade da saúde da mulher. Assim, pensar o papel dos profissionais da rede de proteção e 

cuidado a violência de gênero torna-se um dos pilares no enfrentamento a essa problemática. 

Tendo em vista que um dos comprometimentos na vida dessas mulheres é o impacto à 

saúde mental, o presente estudo tem por objetivo principal discutir os desafios e possibilidades da 

psicologia no enfrentamento à violência contra a mulher, elencando como objetivos específicos 

narrar a contextualização da violência contra a mulher na sociedade, identificar a influência da 

pandemia de Covid-19 e do isolamento social na violência contra mulheres no Brasil, e, fomentar 

reflexões sobre a atuação da Psicologia frente à violência de gênero no período pandêmico. 

Diante do referido cenário, faz-se de suma relevância para a sociedade a reflexão crítica e 

a elaboração de novos meios de enfrentamento à violência contra a mulher, uma vez que o 

isolamento social dificulta o acesso aos serviços de apoio à vítima. Assim, estudos que 

corroborem com os avanços relacionados às medidas de prevenção e proteção da violência de 

gênero fazem-se necessário mediante atual contexto. 

 
2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa de cunho qualitativo, 

abarcando uma análise de dados realizada no mês de junho de 2020. Foram utilizados livros de 

referência no debate de violência de gênero, cartilhas, nota técnica, folha informativa, resoluções, 

leis e matérias/notícias de sites oficiais, bem como artigos encontrados na base de dados Google 

Acadêmico e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Os descritores utilizados foram “violência contra a mulher”, “pandemia de COVID-19 no 

Brasil” e “psicologia”, assim, foi possível encontrar 200 artigos, sendo que restaram somente 98 ao 

aplicar os seguintes critérios de inclusão: publicações redigidas na língua portuguesa e a partir do 

ano de 2020, tendo em vista que este é o período onde iniciou-se a pandemia em questão, 

gerando necessidade de isolamento social. Os critérios de exclusão envolvem os artigos que não 

focam diretamente na temática abordada, desse modo, foi realizada a leitura dos títulos e, através 

da variável de interesse, dos resumos das pesquisas, encontrando, portanto, 11 artigos que foram 

utilizados para o estudo em questão. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CONTEXTUALIZANDO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Para discutirmos a violência contra a mulher e suas formas, torna-se imprescindível nos 

debruçarmos no conceito de gênero, conceituado por Strey (2007) como pautado por relações de 

poder entre homens e mulheres para além do sexo biológico, envolvendo hierarquias e controle 

associados cultural e socialmente à masculinidade. Diante disso, Teles e Melo (2002) ressaltam 

que ao longo da história, na cultura, essas relações desiguais que associam a dominação ao 

masculino e a submissão ao feminino são impostas socialmente, seja por meio de costumes, 

educação e/ou meios de comunicação. Além disso, é importante destacar os estudos de Davis 

(1981) no que se refere à intersecção entre gênero, raça e classe na criação de opressões. 

Dessa maneira, a Convenção de Belém do Pará (1996) evidencia que a violência contra a 

mulher constitui violação dos direitos humanos e se caracteriza por qualquer ato baseado no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher na esfera 

pública ou privada. Além dessas três configurações de sofrimento, a Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/2006) também enfatiza outras formas de violência de gênero, como a patrimonial e moral. 

Em um estudo sobre a lei 11.340 de 2006, Silva et al. (2020) ressaltam que a mesma 

objetiva fornecer mecanismos para a coibição e prevenção da violência doméstica e familiar 

contra a mulher, visto que esta se configura enquanto um problema social no  Brasil  e  no  

mundo. Outro aspecto crucial para essa discussão é a Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15), onde o 

feminicídio é incluído no rol de crimes hediondos, sendo praticado contra mulheres envolvendo a 

discriminação à condição de ser mulher. 

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública/Datafolha (2019), evidenciam que ao 

longo do ano de 2018, no Brasil, 16 milhões de mulheres brasileiras com 16 anos ou mais 

sofreram algum tipo de violência. Salienta-se que 12,5 milhões de mulheres (21,8%) foram vítimas 

de ofensa verbal e 4,6 (8,9%) milhões foram tocadas ou agredidas por motivos sexuais. Ademais, 

22 milhões de brasileiras de 16 anos ou mais alegam ter vivenciado algum tipo de assédio nos 

últimos doze meses. Quanto à relação com o agressor, 76,4% das mulheres relatam ainda que o 

agressor era um conhecido e 42% delas foram vítimas de violência dentro da própria casa. 

Apesar das dificuldades e de um contexto sociocultural que naturaliza a submissão 

feminina, Beauvoir (1980, p. 7) enfatiza que “as mulheres de hoje estão destronando o mito da 

feminilidade; começam a afirmar concretamente sua independência”. Diante desta perspectiva da 

autora, percebe-se que modos de resistência se afirmam de forma potente contra a opressão, 

inclusive através das conquistas do feminismo durante a história em busca de espaços de 

liberdade, afirmação da vida, garantia de direitos e subversão de discursos patriarcais. 
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3.2 A INFLUÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 E DO ISOLAMENTO SOCIAL NA VIOLÊNCIA 

CONTRA MULHERES NO BRASIL 

 
De acordo com a folha informativa da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 

2020), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020 a 

caracterização da COVID-19 (doença infecciosa causada pelo novo coronavírus) como uma 

pandemia; essa doença pode ser transmitida, especialmente, de pessoa para pessoa através de 

gotículas do nariz ou da boca quando alguém com COVID-19 tosse, espirra ou fala. Tais gotículas 

podem também estar presentes em objetos e superfícies e, ao tocá-los e levar as mãos aos olhos, 

nariz ou boca, a pessoa pode se infectar. Segundo a referida fonte, em todo o mundo, até 26 de 

junho de 2020, foram registrados 9.473.214 casos confirmados e 484.249 mortes. 

Diante da rápida disseminação da doença, medidas de distanciamento social precisaram 

ser adotadas em todo o mundo. Por conseguinte, para prevenir o aumento de casos da doença, 

maior parte dos estados brasileiros e prefeituras adotou restrições sobre atividades não 

essenciais, portanto, inúmeras pessoas estão se mantendo em isolamento social e quarentena no 

país (MORAES, 2020). 

A ONU (Organizações das Nações Unidas) ressalta que muitas questões relacionadas a 

pandemia podem afetar as mulheres de todo o mundo nos mais diversos contextos: a maioria das 

profissionais de saúde são mulheres, mães e cuidadoras de familiares, assim, o maior risco e a 

maior carga de trabalho e cuidados são evidenciados. Ainda, muitas mulheres trabalham na 

economia informal, sem seguro e renda adequada, dificultando a garantia de necessidades 

básicas para si e para sua família. Não obstante, o risco de violência durante a quarentena tende 

a aumentar em famílias em contexto de violência familiar (ONU, 2020). 

Além dessas premissas, Melo et al. (2020, p. 12) ressalta algo crucial na reflexão crítica e 

no planejamento de estratégias de enfrentamento: “deve-se considerar que as diferenças sociais 

como cor da pele, classe social, orientação sexual, identidade de gênero e idade, deixam algumas 

mulheres mais suscetíveis à violência”. 

No Brasil, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, juntamente com a 

Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (2020) criaram uma cartilha que salienta o 

aumento do número de casos de violência doméstica em muitos estados brasileiros durante o 

período de distanciamento social. Ainda de acordo com o esse Ministério, o número de chamadas 

para o Ligue 180 (que recebe denúncias de violência contra a mulher) aumentou quase 9% 

(SENADO, 2020). 

Em uma análise de dados estatísticos, Okabayashi et al. (2020) evidenciam que alguns 

estados brasileiros apresentaram aumento de casos de feminicídio e tentativas de feminicídio em 

comparação ao mesmo período em 2019. Além disso, os autores ressaltam que “ainda que tenha 

sido observado o aumento de casos de feminicídios nesses estados, o mesmo não aconteceu 

com o número de ocorrências formais de violência contra a mulher” (2020, p. 4526), logo, infere-se 

que a dificuldade de acesso ao serviço de apoio durante a pandemia, bem como o constante 
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contato com o agressor e o medo de sair de casa e contrair COVID-19 dificultam a denúncia aos 

órgãos públicos. 

As restrições de movimento, visto a necessidade de isolamento social, juntamente às 

possíveis limitações financeiras e insegurança encorajam os abusadores, como afirmam Marques 

et al. (2020). Para esses autores, a pandemia repercute em nível comunitário, posto que há a 

diminuição do acesso aos serviços e instituições (como igrejas, creches, escolas e serviços de 

proteção social) que compõem a rede social dos sujeitos, por conseguinte, a busca por ajuda e 

alternativas é prejudicada, podendo assim favorecer a manutenção e/ou o agravamento dos casos 

de violência. 

O maior tempo de convivência com o agressor é um dos fatores que acentuam a 

vulnerabilidade das mulheres à violência doméstica nesse período, em conjunto com a redução do 

contato social da vítima com amigos e familiares, o que, por sua vez, dificulta que esta mantenha 

redes de apoio para obter ajuda, denunciar e sair da situação violenta. Outros elementos podem 

agravar a violência, como: o aumento do nível de estresse do agressor e seu consumo de álcool e 

outras drogas, o cansaço e a sobrecarga feminina no trabalho doméstico (considerando a divisão 

desigual das tarefas) e cuidados aos familiares, a dependência financeira e o medo da violência 

contra os filhos que estão restritos ao ambiente domiciliar (MARQUES et al., 2020). 

Nessa perspectiva, conforme Siqueira et al. (2020), o lar, que deveria se configurar como 

espaço de segurança e tranquilidade, acaba sendo um ambiente hostil às mulheres em situação 

de violência. 

 
3.3 O PAPEL DA PSICOLOGIA NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO 

PERÍODO PANDÊMICO: OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE UMA NOVA REALIDADE 

 
Seguindo as premissas pautadas no Código de Ética da Psicologia (2005), o psicólogo, 

apoiado nos valores da declaração universal dos direitos humanos, deve basear seu trabalho 

visando o respeito e a promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser 

humano. A partir disso, atuando em caráter de responsabilidade social promovendo saúde e 

qualidade de vida das pessoas e das coletividades, contribuindo para erradicação de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Diante disso, a revista interdisciplinar de direitos humanos (UNESP) compreende os 

direitos humanos como sendo uma ponte de diálogo entre a ciência e a ética na comunidade 

acadêmica, reafirmando o compromisso com ações transformadoras referentes às estruturas 

sociais que podem promover sofrimento ao ser humano. Nessa perspectiva, vale promover um 

discurso cada vez mais comprometido com questões éticas e políticas, clamando por humildade 

para aprender novas lições nesse mundo frente à pandemia (CARDOSO, 2020). 

Tendo em vista a violência contra a mulher como um grave problema social, os impactos 

dessa violência atingem a saúde e os corpos femininos, visto que, além das marcas físicas, 

existem também marcas negativas sobre a saúde mental das vítimas. A partir disso, torna-se 
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crucial a construção de reflexões e redes de apoio para o enfrentamento dessa opressão (COSTA, 

2020). 

Baseado na perspectiva de compreender novas estratégias frente à pandemia, é 

importante entender suas repercussões psicológicas e psiquiátricas. Sobre essa implicação, o 

número de afetados pela infecção pode chegar a ser menor em relação ao número de pessoas 

cuja saúde mental foi afetada. Questões frente a saúde mental podem durar mais tempo e ter 

maior força que a própria epidemia, principalmente refletindo sobre os impactos psicossociais e 

econômicos que podem chegar a ser incalculáveis dependendo do contexto inserido (ORNELL, et 

al, 2020). 

Diante a nova realidade: “intervenções psicológicas voltadas tanto à população geral 

quanto aos profissionais da saúde desempenham um papel essencial para lidar com os impactos 

na saúde mental em decorrência da pandemia do novo coronavírus” (BAO et al., 2020; SHOJAEI; 

MSOUMI, 2020; ZHOU, 2020 apud SCHMIDT, 2020, p. 12). 

Dessa maneira, o Conselho Federal de Psicologia em 26 de março de 2020 lançou a 

resolução nº 4/2020, dispondo a partir da regulamentação serem prestados os serviços 

psicológicos por meio da tecnologia da informação e da comunicação no decorrer do contexto de 

pandemia por COVID-19. O psicólogo precisará efetuar o cadastro na plataforma digital e-Psi 

(CFP, 2020). 

A resolução citada anteriormente constata a suspensão, durante o período pandêmico, 

dos Art. 3º, Art. 4º, Art. 6º, Art. 7º e Art. 8º da Resolução CFP nº 11/2018. A partir disso, autoriza- 

se a prestação de serviços psicológicos por meio de plataformas digitais, visando o atendimento 

em situações de urgências, emergências e desastres, bem como de violação de direitos ou de 

violência (CFP, 2018; CFP, 2020). Contudo, o psicólogo deverá realizar encaminhamento para 

serviços presenciais sempre que necessário. 

Além disso, conforme Melo et al. (2020), é fundamental que os profissionais da rede de 

proteção e cuidado às pessoas em situação de violência conheçam a conjuntura atual da violência 

e suas nuances, atuando na promoção de saúde mental e prevenção de agravos. Através das 

possibilidades de cuidado, deve-se realizar o acolhimento psicossocial, a escuta, a orientação e o 

fortalecimento de uma rede de apoio social, médico, psicológico, jurídico e de assistência social, 

atuando em conjunto com os serviços disponíveis e, principalmente, respeitando a autonomia da 

mulher. Possibilitar a ampliação, divulgação e acesso à canais de denúncia se faz também 

essencial, bem como campanhas e garantia de abrigamento seguro durante a pandemia. 

Visto que o isolamento social ainda é essencial para conter a escalada da COVID-19 e 

minimizar a morbidade e mortalidade referente à doença, ações de enfrentamento das violências 

contra mulheres devem ser reforçadas e ajustadas ao novo contexto. Além do acolhimento das 

denúncias, esforços devem ser direcionados para a ampliação das equipes na linha de prevenção 

e resposta à violência, assim como a divulgação dos serviços disponíveis e capacitação 

profissional; redes informais e virtuais de acolhimento também devem ser encorajadas (VIEIRA; 

GARCIA; MACIEL, 2020). 
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Esse compromisso é, não somente da Psicologia, mas de todos os atores sociais, 

portanto, Marques et. al (2020) sinalizam a relevância de garantia do atendimento 24 horas no 

Ligue 180, Disque 100 e 190, garantia de agilidade do julgamento das denúncias, reforçamento de 

redes de apoio familiar, social e comunitário e campanhas publicitárias contra a violência. Ações 

de acolhimento psicológico, social, jurídico e de saúde também são cruciais. 

Considerando a violência de gênero como um problema multifacetado e com 

pluricausalidade, os profissionais de diversas áreas devem enxergar a mesma em uma 

perspectiva crítica, com práticas humanizadas e intersetoriais, considerando as mulheres e seu 

contexto em totalidade e historicidade, de modo que não haja banalização da violência. Com isso, 

políticas devem se articular em todos os setores da sociedade (SOUZA; SILVA, 2020). 

Em pesquisa acerca das produções científicas brasileiras em Psicologia sobre violência 

contra mulher por parceiro íntimo, Curia et al. (2020) reafirmam o valor de estratégias preventivas 

por discussões pautadas na igualdade de gênero e reforça que a Psicologia, como ciência e 

profissão, tem um papel e compromisso na rede de serviços de atendimento e produção científica 

no âmbito, fomentando inclusive a formulação e ampliação de políticas públicas de modo a 

contribuir no enfrentamento da violência contra a mulher. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no objetivo principal destinado ao estudo em questão, considera-se a 

discussão acerca dos desafios e possibilidades da psicologia frente à violência contra a mulher, 

uma vez que a pandemia do Covid-19 abrange mudanças em diferentes âmbitos. Dessa forma, os 

resultados aqui expostos possibilitam uma reflexão acerca da amplificação nos casos de violência 

contra a mulher no período de pandemia e isolamento social, visto os notórios agravos a 

integridade da saúde da mulher. 

Considerando os múltiplos aspectos que englobam as vivências femininas e a violência de 

gênero, salienta-se o valor de um olhar integral para a saúde mental dessa população, 

considerando marcadores sociais que podem potencializar o sofrimento feminino. Dessa forma, é 

notório que o período pandêmico abarca especificidades na questão da violência contra a mulher, 

contemplando impactos e fatores que acentuam as vulnerabilidades já existentes na cultura 

patriarcal, dado que é evidente, a partir das considerações dos autores citados anteriormente na 

presente pesquisa, que há maior carga de trabalho e cuidados, assim como dificuldades 

econômicas, redução do contato social da vítima e o maior tempo de convivência com o agressor, 

por exemplo. 

Contudo, o papel da psicologia frente a intervenções em situação de violência, ou mesmo 

o papel de outros profissionais, deve-se reinventar-se diante o atual cenário, visando a 

essencialidade do acolhimento à vítima. A partir disso, nota-se que a psicologia tem disposto a 

prestação de serviços por meio da tecnologia de informação e comunicação, visando o 

atendimento a situações de urgência, emergência e desastre, incluindo também situações de 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     802  
 

violação de direitos ou violência, assim como uma significante função nos serviços de apoio em 

geral. Então, a psicologia tem um compromisso ético e político com a promoção da saúde e da 

liberdade, através da responsabilidade social no enfrentamento às formas de violência. 

É relevante elucidar que a intenção do presente trabalho não é esgotar a 

temática, mas sim, contribuir e fomentar novas discussões a partir disso, uma vez que foram 

encontrados poucos artigos envolvendo diretamente a temática aqui suscitada. A Psicologia, por 

sua vez, é embasada em um código de ética apoiado na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, portanto, é importante que haja novas discussões que possam contribuir com a 

especificidade da atuação diante a situação de vulnerabilidade a qual mulheres têm vivenciado 

dentro dos seus lares, contribuindo assim com o campo teórico e prático. 
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CAPÍTULO 94 

A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO COVID-19 

 
Lara Laís de Carvalho Silva1 

Thátylla Kellen Queiroz Costa2 

Ana Mara Ferreira Lima3 

 
RESUMO: A Fisioterapia constitui um conjunto de técnicas que podem prevenir ou recuperar a 
função ventilatória dos pacientes. Tem como objetivo mobilizar secreções, melhorar oxigenação 
sanguínea, diminuir trabalho ventilatório, promover expansão pulmonar e as complicações 
advindas da instalação de patologias respiratórias. Na UTI, além das atribuições já descritas, visa 
tratamento e prevenção da insuficiência respiratória aguda, indicação e gerenciamento da 
ventilação não mecânica não invasiva e invasiva, bem como condução de desmame ventilatório. 
Na atual pandemia causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV2, que provoca, culmina com a 
COVID-19, o fisioterapeuta tem papel importante e atua na linha de frente no combate à doença. 
O objetivo deste estudo é mostrar a importância da atuação do fisioterapeuta no enfrentamento ao 
coronavírus na UTI. Este estudo foi elaborado por meio de uma revisão sistemática da literatura 
que aborda a importância da atuação do profissional de Fisioterapia no enfrentamento ao 
coronavírus na UTI. De acordo com a pesquisa realizada conclui-se que o fisioterapeuta apresenta 
um papel muito importante na equipe multiprofissional em UTI. 
Palavras-chave: Fisioterapia. COVID-19. Sars-Cov-2. UTI. 

 
ABSTRACT: Physiotherapy is a set of techniques that can prevent or recover patients ventilatory 
function. It aims to mobilize secretions, improve blood oxygenation, decrease ventilatory work, 
promote pulmonary expansion and complications arising from the installation of respiratory 
pathologies. In the ICU, in addition to the duties already described, it aims at treating and 
preventing acute respiratory failure, indicating and managing non-invasive and invasive non- 
mechanical ventilation, as well as conducting ventilatory weaning. In the current pandemic caused 
by the new coronavirus, SARS-CoV2, which causes it to culminate with COVID-19, the 
physiotherapist has an important role and acts in the front line in fighting the disease. The aim of 
this study is to show the importance of the physiotherapist's role in coping with coronavirus in the 
ICU. This study was carried out through a systematic review of the literature that addresses the 
importance of the role of the Physiotherapy professional in coping with the coronavirus in the ICU. 
According to the research conducted, it is concluded that physical therapists play a very important 
role in the multidisciplinary ICU team. 
Keywords: Physiotherapy. Sars-Cov-2. COVID-19. ICU. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Andrade et.al., (2019), em novembro de 2019 foi identificado o primeiro 

caso da pandemia pelo novo coronavírus, SARS-CoV2, na cidade de Wuhan, província de Hubei, 

na China. Em dois meses foram detectados milhares de casos de COVID-19, que resultaram de 

inúmeros óbitos. Em março de 2020 o novo coronavírus disseminou-se para centenas de países. 

O mundo já vivenciou casos similares como os vírus como SARS e MERS, que causaram 

epidemias com grande número de mortes em 2004 e 2012, no entanto, esta epidemia se destaca 

pela rapidez de disseminação, a severidade e as dificuldades para contenção, tanto que a 

 

1Aca dêmica do curso Bacharelado em Fisioterapia da Cristo Faculdade do Piauí - CHRISFAPI 
2 Acadêmica  do curso Bacharelado em Fisioterapia da Cristo Faculdade do Piauí - CHRISFAPI 
3 Fisioterapeuta, Doutoranda em Engenharia Biomédica pela Universidade Anhembi Morumbi (SP), Mestre em 
Bioengenharia pela Universidade Brasil (SP), Título de especialista em Terapia Intensiva Adulto pela ASSOBRAFIR, 
Especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória - HCOR (SP), Especialista em Educação e Promoção da Saúde (UnB) 
e Professora Adjunta dos Cursos Bacharelado em Fisioterapia e Enfermagem da Cristo Faculdade do Piauí - 
CHRISFAPI 
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Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia pelo novo coronavírus em 11 de março 

de 2020, e os países estão fazendo enormes esforços para conter o surto e reduzir a letalidade. 

(ANDRADE et. al., 2019). 

Sua principal forma de contágio é o contato com a pessoa infectada, que transmite o vírus 

por meio de aperto de mão, tosse, espirros, gotículas de saliva, coriza e objetos ou superfícies 

contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc. 

Quando seus sintomas são mais leves o paciente pode se recuperar em casa, em quarentena, 

mas quando são mais graves tem que ser levado imediatamente ao hospital e, de acordo com o 

quadro clínico, pode ser encaminhado para a UTI (BRASIL, 2020). 

Os sintomas do COVID-19 são febre, tosse seca, sintomas do trato respiratório, dores no 

corpo, dispneia, congestão nasal, coriza e incômodo na garganta. Algumas pessoas infectadas 

podem não apresentar sintomas da informação, estes são denominados assintomáticos. 

Indivíduos idosos e que apresentam alguma enfermidade crônica, desde problemas cardíacos, 

diabetes ou hipertensão, têm maiores chances de desenvolver a forma grave da doença, o que 

resulta em dificuldade para respirar (CMS, 2020). 

O diagnóstico é realizado pelo profissional de saúde que avalia a sintomatologia, caso o 

paciente apresente clínica característica, o profissional de saúde efetua análise de amostras 

respiratórias, que são coletadas por aspiração das vias aéreas superiores ou indução de escarro. 

A comprovação da doença é dada por testes de biologia molecular, o qual confirma o RNA viral. 

Em casos graves é necessário a transferência para um hospital de referência para isolamento e 

tratamento adequado. Já indivíduos com sintomatologia leve, são acompanhados no nível primário 

de atenção à saúde e recomenda-se que façam o auto isolamento domiciliar (LIMA et. al., 2020). 

Para se proteger do vírus, as pessoas, não somente as de alto risco como toda população 

devem evitar de sair de casa, lavar sempre as mãos, ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com 

lenço ou com o braço, e não com as mãos, lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, 

com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%, manter uma distância mínima de 

cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando, evitar abraços, beijos e apertos de 

mãos e utilizar máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 

residência (BRASIL, 2020). 

Ainda não há um tratamento específico para o corona vírus, pois ainda não foi aprovado 

nenhum medicamento no qual possa combatê-lo, porém muitos profissionais de saúde estão se 

esforçando o bastante para manter o paciente vivo e que possa se recuperar, os profissionais de 

saúde até então estão utilizando máquinas sofisticadas que ajudam os pacientes a respirar e a 

realizar outras funções básicas, além de enviar remédios para o corpo. E é essencial para esses 

profissionais em pacientes graves do coronavírus, garantir oxigênio suficiente nos pulmões, 

enquanto o sistema imunológico combate ao vírus (LIMA, 2020). 

De acordo com AZEVEDO et. al., (2020) médicos alertam que COVID-19 pode atacar 

vários órgãos do corpo humano em pacientes graves, pois além dos pulmões os médicos 

observaram reflexos nos rins, fígado, coração, cérebro e intestino. A maioria dos pacientes tem 
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sido acometidos por microtombos, que na circulação pulmonar, os microtombos não deixam o 

sangue chegar até os pulmões para remover o CO2 e levar o oxigênio nos órgãos. A revista 

Thrombosis Research publicou uma pesquisa em que mostrou que 38% de 184% pacientes de 

COVID-19 na UTI holandesa tinha sangue coagulado de forma anormal. 

 
Figura 1: Médicos alertam que COVID-19 pode atacar vários órgãos do corpo humano em 

paciente graves 
 

Fonte: Science, radiology e kidney international 

 
 
 

Do Rio de Janeiro a Nova York, alguns médicos observaram a emergência de um novo 

padrão da COVID-19 à medida no qual ela se espalha, pois como se pode observar na imagem a 

cima, a doença ataca não somente os pulmões, mais também outros órgãos muito importantes 

como os rins, o fígado, o coração o cérebro e os intestinos. A COVID-19 pode atacar quase 

qualquer parte do corpo humano com consequências devastadoras, conforme a Revista Science. 

No pulmão o COVID-19 invade células dos alvéolos e começa a se replicar nelas. Células de 

defesa então tentam matar o vírus, mas células do pulmão acabam morrendo por causar das 

consequências da inflamação. Atingidos por inflamação e pelo vírus, os alvéolos se rompem e a 

oxigenação do corpo é afetada. O paciente tosse, tem febre e dificuldades para respirar. 

No fígado, os pacientes hospitalizados apresentam sinais de danos devido ao sistema 

imunológico ou pelo uso de drogas utilizadas no tratamento. Nos rins os danos podem ser 

causados tanto por ataques diretos, como por inflamação ou ainda pelos microtombos. No 

intestino o coronavírus penetra nas células do trato intestinal, por isso a diarreia observada em 

20% dos pacientes (AZEVEDO, 2020). 

No cérebro, os médicos ainda não sabem como o COVID-19 compromete seu 

funcionamento, não se sabe se é por uma ação direta ou pela inflamação associada a ele, pois 

casos de derrames, convulsões, inflamação cerebral e confusão mental já foram observados em 

pacientes com o coronavírus. Ocorreu um caso de uma funcionária de uma companhia aérea de 

58 anos, sem comorbidades. Com diagnóstico de COVID-19, ela desenvolveu encefalopatia 
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aguda necrotizante, uma doença rara e gravíssima, ela teve sintomas como desorientação e perda 

de memória em apenas três dias. O caso foi descrito na revista médica Radiology. A mulher 

sobreviveu mas não se sabe se terá sequelas (RADIOLOGY, 2020). 

Nos olhos, em pacientes graves pode ocorrer conjuntivite, no nariz a perda de olfato tem 

sido muito frequente em pessoas com o vírus. No coração a infecção pode levar coágulos 

sanguíneos, inflamação no coração e foi associada a ataques cardíacos (AZEVEDO, 2020). 

A Fisioterapia é muito importante no contexto hospitalar, da assistência hospitalar em 

pacientes mais graves, no caso do corona utilizar o ventilador mecânico, e é o fisioterapeuta que 

faz os ajustes necessários após a intubação pelo médico, e o fisioterapeuta tem uma função muito 

importe, pois se ao ajustar equivocadamente, o ventilado mecânico pode contribuir para produzir 

um aumento para lesão pulmonar, e existe uma série de ajustes e posicionamentos e recursos 

que a Fisioterapia faz para que a evolução da ventilação mecânica seja a mais satisfatória 

possível para que o paciente tenha o menor grau de lesão (MARTINEZ et. al., 2020). 

A Fisioterapia é uma ciência da saúde aplicada ao estudo, diagnóstico, prevenção e 

tratamento de disfunções cinéticas funcionais de órgãos e sistemas e vem sendo desenvolvida 

desde os primórdios, com a utilização das unidades físicas e químicas para tratamento de dores 

com: gelo, água, calor, entre outros. Mas, foi na Segunda Guerra Mundial que a Fisioterapia se 

expandiu e ganhou nome, com a criação de escolas de cinesioterapia para ampliar o tratamento 

dos mutilados e sobreviventes da guerra (GIUSTINA; LEONEL, 2012). 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI), um ambiente que é voltada para um cuidado 

extremo ao paciente em que inicialmente, apenas médicos e enfermeiros compunham a equipe 

desta unidade. Com o passar dos anos, novas especialidades foram se agregando às UTI’s 

(CAETANO et. al., 2007). 

Segundo Pereira e Silva (2014) com o avanço da medicina e das pesquisas em saúde, 

obteve-se a necessidade de incluir novos profissionais especializados. Houve então a formação 

da equipe multiprofissional e o fisioterapeuta foi incluído e reconhecido devido a sua atuação e 

relevância no atendimento aos pacientes. 

A Fisioterapia respiratória tem como objetivo prevenir e recuperar alguns processos que 

tenham atingido o processo respiratório dando mais conforto ao paciente. Pacientes 

diagnosticados com o COVID-19 mais graves são levados ao hospital que ficam internados até 

ficar curados do vírus, ficam na Unidade de Terapia Intensiva - UTI, onde logo vem complicações 

no sistema respiratório que é o mais preocupante (GIUSTINA, 2020). 

 
2 METODOLOGIA 

 
 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, qualitativa, do tipo revisão bibliográfica integrativa, 

a qual é um método que se caracteriza pela inclusão das evidências na prática clínica, cujo o 

conteúdo tem como finalidade, reunir e sintetizar resultados de pesquisa sobre um determinado 

tema ou questão (PINHEIRO. C. et. al., 2020). A coleta de dados aconteceu pela busca da melhor 
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evidência dentro da literatura existente, que inclui a pesquisa de artigos originais em periódicos e 

dentro das bases de dados confiáveis, com o objetivo de encontrar referências que condizem com 

o tema abordado mediante a formulação do problema. A pesquisa bibliográfica foi realizada 

mediante a pesquisa nas seguintes bases de dados, nos idiomas inglês e português: Google 

Escolar/Google School, Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (PubMed/Medline). As palavras- 

chave utilizadas foram: Fisioterapia, Fisioterapia Respiratória, Unidade de Terapia Intensiva. 

Sendo estas, usadas de forma combinada, dentro de duas estratégias de busca, construídas em 

bloco de notas utilizando sinônimos das palavras-chaves mencionadas e os operadores boleanos 

(E/AND e OU/OR). 

 
3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Baseada nas informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Centro de 

Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), Centro Europeu de Controle e 

Prevenção de Doenças (ECDC) e Wikipédia, foram coletados dados sobre o avanço da 

contaminação, números de mortes e recuperados a partir do dia vinte e quatro de abril  e seis de 

junho de 2020 e para isso foi feito um gráfico para mostrar o avanço que teve da doença em 

apenas menos de dois meses. 

 
Figura 2: Dados coletados sobre o avanço do COVID-19 do dia 24 de abril a 06 de junho de 2020. 

 

Com base nos dados coletados foi possível observar que em 24 de abril o número de 

pessoas confirmadas com o COVID-19 foram de 52.995, recuperados 26.673 e de morte foram de 

3.670 e no dia 6 de junho a quantidade de pessoas contaminadas aumentou bastante, para 

pessoas confirmadas, 314.685, recuperados 302.084 e morte 35.211, foi um aumento bastante 

grande em apenas menos de dois meses, ou seja, a cada segundo que passa, aumentam os 

contágios e os números de mortes (OMS, 2020). 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     811  
 

 

 

3.1 Pacientes com COVID-19 internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

 
 

As UTI’s são os locais de referência para prestar cuidados críticos, especializados e 

contando com uma equipe profissional, para atender pacientes graves e recuperáveis. 

(MARQUES; SOUZA, 2010). 

Pacientes com a COVID-19 com falta de ar são imediatamente encaminhados para UTI 

para obter cuidados intensivos. Com o auxílio de aparelhos que possam dar suporte na respiração 

do paciente. E dependo do caso o paciente pode até ser intubado (OMS, 2020). 

Pacientes graves chegam a passar mais de três semanas na UTI, muitos deles sedados, 

com a musculatura paralisada, e só respirando com auxílio de aparelhos. Houve um levantamento 

da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, da gestão João Doria (PSDB), indica que 41,5% 

das pessoas internadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por COVID-19 acabam 

em unidades intensivas. Destas, quatro a cada dez vão precisar de respiradores para tentar 

sobreviver. Médicos afirmam que a decisão de internar depende de uma somatória de fatores, 

como a instabilidade da pressão arterial ou retenção de gás carbônico (ANDRADE, 2020). 

“Quando o porcentual aparece abaixo de 90%, em ar ambiente, é sinal grave”, diz 

Sztajnbok. “Um paciente que chega com falta de ar importante, com valores muito baixos, vai 

direto para a sala de emergência. Às vezes, é entubado imediatamente” (RIBEIRO, 2020). 

Por representar casos de maior instabilidade, pacientes na UTI precisam ser monitorados 

24 horas por dia e as equipes médicas devem estar prontas para intervir imediatamente. “Existe 

um padrão muito curioso, que já foi constatado na literatura lá fora. Por volta do sétimo ao décimo 

dia, o paciente infectado tem uma virada”, relata Ganem. “Em questão de horas, uma pessoa que 

estava respirando por conta própria pode ter um descompasso e precisar receber ventilação” 

(MARTINEZ et. al., 2020). 

Principais Equipamentos da UTI: 

 
 Monitor multiparamétrico: monitora sinais vitais e transmite para uma central para 

acompanhamento médico; 
 

 Bomba de infusão: dispositivo eletrônico que aplica de forma contínua medicamentos 
previamente programados; 

 

 Respirador: equipamento responsável pela ventilação mecânica; 
 

 Diálise: máquina que substitui a função dos rins; 
 

• Cama com balança: permite pesar o paciente sem precisar deslocá-lo, o que é útil para 
detectar quadros de desidratação ou retenção de líquidos (RESK, 2020). 

Segundo especialistas, equipes médicas acabam ficando mais expostas ao coronavírus 

na hora de fazer a intubação ou extubação (quando o aparelho é removido) do paciente. “É um 

momento em que há contato. Precisa fazer a visualização direta, levantar a língua, expor a 

epiglote. Se ele tossir, a carga de vírus é enorme (CDC, 2020). 
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3.2 Intervenção do Fisioterapeuta dentro da UTI nos Cuidados de pacientes com COVID- 

19 

Os fisioterapeutas têm um papel importantíssimo no combate do coronavírus e como os 

outros profissionais, está também na linha de frente de combate com chances de poder pegar o 

vírus. Na UTI a Fisioterapia faz parte da equipe dos profissionais nos cuidados aos pacientes 

graves e em diversos momentos no tratamento intensivo: atendendo a pacientes que não 

necessitam de suporte ventilatório, visando reduzir o risco de complicações respiratórias e 

oferecendo assistência a pacientes críticos que necessitam de suporte ventilatório (SILVA, 2015). 

Quando o paciente chega no ambiente hospitalar que já tenha passado pela triagem, já 

tenha analisado o seu estado e tenha sido diagnosticado com suspeitas do COVID -19, este será 

levado a um ambiente isolado para obter o tratamento adequado. Sendo a hipóxia e a 

descompensação das disfunções prévias crônicas, um dos principais motivos de internação em 

UTI’s. Geralmente se o paciente é hipoxêmico vai receber a primeira abordagem que é o cateter 

de oxigênio com suas limitações de suporte. O fisioterapeuta entra com as técnicas e manejo da 

Fisioterapia Respiratória que têm gerado aos pacientes um conforto para que eles possam ter 

uma melhora rápida (COSTA et. al., 2020). 

A Fisioterapia auxilia na manutenção das funções vitais de diversos sistemas corporais, 

pois atua na prevenção e/ou no tratamento das doenças cardiopulmonares, circulatórias e 

musculares, reduzindo assim a chance de possíveis complicações clínicas. É de importância 

fundamental em pacientes graves devido à maior vulnerabilidade e complicações súbitas (NETO; 

SOUSA, 2012). 

A Ventilação Mecânica (VM) é um método eficiente que está ajudando o paciente a resistir 

ao vírus, quando causa complicações respiratórias, com o objetivo de manter ou reestabelecer as 

trocas gasosas, corrigir a hipoxemia e a acidose respiratória associada à hipercapnia, diminuindo 

o trabalho muscular respiratório. Nessas bases, o fisioterapeuta dá assistência ao paciente grave 

(intubação, ventilação mecânica e mudanças de decúbito) até condutas de terapia para remoção 

de secreção brônquica e melhora da função respiratória. (CARVALHO et. al., 2007). 

No tratamento de pacientes com SDRA, uma estratégia que se destaca é a posição prona. 

Esta estratégia consiste em posicionar o paciente em decúbito ventral, o que deve resultar em 

distribuição mais uniforme do estresse e da tensão pulmonar, melhora da relação 

ventilação/perfusão, da mecânica pulmonar e da parede torácica, contribuindo para redução da 

duração da VM e da taxa de mortalidade avaliada em um seguimento de 28 e 90 dias (AVELAR 

et. al., 2020). 

Após 1 (uma) hora em posição prona, uma gasometria deve ser realizada para avaliar se 

o paciente responde ou não a esta estratégia. Caso seja considerado como respondedor 

(aumento de 20 mmHg na relação PaO2/FiO2 ou de 10 mmHg na PaO2), o posicionamento deve 

ser mantido. Do contrário, retorna-se o paciente à posição supina. Sugere-se que esta avaliação 

seja repetida a cada 6 (seis) horas. Não havendo mais sinais de resposta, o paciente deve ser 
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retornado à posição supina. A presença de sinais de sofrimento cutâneo também pode indicar a 

necessidade de interrupção do posicionamento prono. (RIBEIRO, M. et. al., 2020). 

Mais para que o fisioterapeuta tenha sucesso em suas técnicas ele tem que ser 

especialista, conhecer e trabalhar na ventilação mecânica, no sistema respiratório, na mobilização 

precoce do leito, na interpretação de exames laboratoriais e de imagens; nas técnicas terapêuticas 

existentes, entre outros. Sendo que diariamente o paciente deve ser avaliado e traçado um plano 

de conduta para avaliação da evolução desse paciente (PEREIRA; SILVA, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Fisioterapia Respiratória possui uma importância extrema em pacientes internados na 

Unidade de Terapia Intensiva ao combate do COVID-19, ajudando o paciente a ter uma melhora, 

pois um dos principais sintomas que pode ajudar o vírus causando a morte do paciente é a 

dificuldade de respirar. 
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RESUMO: Com a disseminação da covid-19 pelo mundo, diversas áreas sofreram mudanças com 
as medidas impostas de isolamento e biossegurança. A odontologia foi afetada diretamente, o que 
fez surgir diversas dificuldades para o profissional, interferindo na sua forma de atendimento, 
tratamento e vida pessoal. Objetivou-se expor as mudanças no setor odontológico com a 
pandemia, bem como o estabelecimento de alguns protocolos de biossegurança, impacto 
psicossocial e evidenciar o papel do cirurgião dentista durante essa situação. Utilizou-se a revisão 
de literatura, com pesquisas de artigos científicos em bases de dados. Com o estudo realizado, 
não apenas evidenciou-se a necessidade de adaptação do profissional, com diversas mudanças 
no pré e pós atendimento ao paciente, mas também, a necessidade de sua presença na 
sociedade e as consequências psicossociais para o profissional dentista. 
Palavras chave: Coronavírus; Quarentena; Biossegurança; Saúde bucal; Impacto psicológico. 

 
ABSTRACT: With the spread of covid-19 around the world, several areas have undergone 
changes with the imposed measures of isolation and biosafety. Dentistry was directly affected, 
which caused several difficulties for the professional, interfering in his way of care, treatment and 
personal life. The objective was to expose the changes in the dental sector with the pandemic, as 
well as the establishment of some biosafety protocols, psychosocial impact and highlight the role of 
the dental surgeon during this situation. Literature review was used, with searches of scientific 
articles in databases. With the study carried out, not only did the need to adapt the professional 
become evident, with several changes in the pre and post patient care, but also, the need for his 
presence in society and the psychosocial consequences for the dentist professional. 
Keywords: Coronavirus; Quarantine; Biosafety; Oral health; Psychological impact. 

 
Introdução 

No final do ano de 2019, na província de Wuhan, na China, foi reportado uma infecção 

respiratória advinda da transmissão de animais para humanos, altamente contagiosa. O vírus 

SARS-CoV-2(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), que causa a enfermidade 

Covid-19, rapidamente se disseminou pelo mundo, vindo a tornar-se uma pandemia, exigindo 

importantes medidas sanitárias de controle e prevenção da contaminação. Essas medidas se 

tornaram indispensáveis para a contenção do vírus, e entre uma das mais eficientes adotadas, 

segundo Nussbaumer-Streit (2020), está a quarentena. O isolamento social impede a transmissão 

do vírus e é responsável por evitar um maior número de infectados e mortos. 

 

1 Acadêmico do curso de Odontologia da Cristo Faculdade do Piauí- CHRISFAPI 
2 Acadêmico do curso de Odontologia da Cristo Faculdade do Piauí- CHRISFAPI 
3 Acadêmica do curso de Odontologia da Cristo Faculdade do Piauí- CHRISFAPI 
4 Acadêmica do curso de Odontologia da Cristo Faculdade do Piauí- CHRISFAPI 
5 Acadêmica do curso de Odontologia da Cristo Faculdade do Piauí- CHRISFAPI 
6 Acadêmico do curso de Odontologia da Cristo Faculdade do Piauí- CHRISFAPI 
7 Orientadora e docente da Cristo Faculdade do Piauí - CHRISFAPI. Graduação em Odontologia pela Universidade 
Estadual do Piauí (UESPI), Especialista em ortodontia pela Associação Brasileira em Odontologia (ABO-PI) com 
residência na Universidade de Connecticut (EUA). Mestranda em ortodontia pela universidade Uniararas (SP). 
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Com a quarentena e o isolamento social aplicado nos países, tendo a finalidade de 

diminuir a proliferação do vírus, os serviços primordiais foram autorizados, porém, de maneira 

atenuada. Dessa maneira, vale destacar que os serviços de saúde, tais como, o atendimento 

odontológico é de suma importância. Nesse contexto, os cirurgiões dentistas (CDs) respaldaram 

novas medidas de atendimento e restringiram os atendimentos para urgência e emergência. 

Nesse viés, a restrição dos atendimentos odontológicos é uma estratégia preconizada e que deve 

ser adotada em situações atípicas como uma pandemia, com o objetivo de diminuir o fluxo de 

pessoas, consequentemente, diminuindo a transmissão do vírus. (CFO, 2020) 

Neste momento cabe o entendimento de que para realizar as ações da área odontológica, 

devem ser fundamentadas ações na avaliação clínica a serem resolvidas caso por caso, visto que 

o potencial de infecção na saliva ainda é uma incógnita, além da formação demasiada de 

aerossóis provenientes da execução dos procedimentos. (PENG et al, 2020) O custo benefício 

para o desempenho de procedimentos odontológicos de forma indiscriminada durante a 

pandemia, pode ser considerada mais um agravo exacerbado à população, do que auxílio. 

(DOREMALEN et al, 2020). 

De acordo com Guo (2020), os tratamentos de urgência aparecem no consultório 

odontológico em menor quantidade que os preventivos e de rotina, uma das consequências dessa 

situação, é a grande perda do fluxo de clientes. Segundo Nicola (2020), as restrições impostas 

frente a pandemia configuraram uma debilidade econômica para todas as áreas, inclusive para o 

cirurgião dentista que tem consultório particular. Poucos atendimentos, maior gasto com higiene, 

desinfecção e aumento no preço dos equipamentos de consumo levam a um prejuízo significativo 

para os profissionais. 

Outra responsabilidade do dentista durante a pandemia, é evitar a transmissão cruzada, 

entre pacientes e a equipe de saúde bucal. Durante o atendimento, o profissional entra em contato 

com fluidos corporais, como saliva e sangue além de se encontrar muito próximo do paciente para 

realizar qualquer procedimento. Segundo Sabino-Silva (2020), essas condições são potenciais 

meios de contaminação. Novos protocolos foram desenvolvidos para evitar a transmissão da 

covid-19 para o cirurgião dentista, equipe e outros pacientes, como uso de aventais descartáveis, 

protetor facial lavável, utilização de máscaras, como N95 ou PFF2 para o procedimento e diversas 

técnicas de desinfecção do ambiente clínico. 

O estresse excessivo gerado pelo medo, oscilação econômica e necessidade de continuar 

os atendimentos, causam grande impacto psicológico no profissional, onde uma consequência 

disso, é o aparecimento da síndrome de Burnout. De acordo com Restauri (2020), “O burnout é 

uma síndrome causada pelo aumento da exposição a estressores no local de trabalho que resulta 

em exaustão emocional, despersonalização e diminuição do senso de realização pessoal”. O que 

evidencia o stress psicológico enfrentado pelos CDs. 

Para a o desenvolvimento deste trabalho, uma revisão de literatura, foram utilizadas 

literaturas de fontes secundárias. As bases de dados utilizadas na pesquisa foram: Pubmed e 

ScienceDirect. A compilação de periódicos por meio eletrônico foi de grande valia, por sua 
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democratização de acesso e atualizações constantes. Foi utilizado, nas buscas dos artigos, os 

descritores, em língua portuguesa e inglesa: Corona vírus; Quarentena; Biossegurança; Saúde 

bucal; Impacto psicológico. 

. Os critérios de seleção dos artigos foram: artigos nas línguas portuguesa e inglesa, que 

retratassem a temática abordada na íntegra, artigos publicados nos mencionados bancos de 

dados nos últimos 5 anos. E como critérios de exclusão, os artigos que não fizeram referência ao 

tema e fora dos escores temporais. 

 
Discussão 

Atendimentos clínicos odontológicos 

Com o início da pandemia ocasionada pelo coronavírus, várias empresas e instituições se 

mantêm fechadas, restringindo-se apenas a serviços essenciais. Os serviços odontológicos foram 

afetados diretamente, pois tiveram que reduzir os atendimentos, realizando apenas casos de 

urgência que necessitam de prioridade no atendimento e emergência onde há risco de morte. 

(CFO, 2020). 

As urgências odontológicas representam as situações na qual o paciente se encontra, não 

apresenta um risco de morte, entretanto, determina uma prioridade no atendimento, sendo 

ocasionada especialmente em casos de doenças que danificam a polpa do dente e provocam 

dores insuportáveis na estrutura. (HAMELL, 2019). Já as circunstâncias de emergência são 

aquelas que é necessário um socorro imediato pelo fato de apresentar casos mais graves onde 

indivíduo possui um grande risco iminente de perder a vida. 

Vale salientar a importância do cirurgião dentista no dia a dia durante urgências 

odontológicas, visto que o paciente em estado de urgência, sente muita dor e desconforto. Várias 

situações podem ser caracterizadas como urgência e emergência. Segundo a American Dental 

Association (ADA) e o Conselho Federal de Odontologia (CFO), os procedimentos a serem 

realizados pelos CDs, em atendimentos de pacientes durante o surto de COVID-19 são: 

Emergências odontológicas (casos que exibem risco de morte): 

• Sangramentos descontrolados; 

• Infecções bacteriana na cavidade oral ou celulite, com a ampliação do edema situado no 

segmento intra-oral ou extra-oral, e com capacidade de impedir a passagem de ar pelas vias 

aérea dos pacientes; 

• Traumatismo acarretando os ossos da face, impedindo a passagem de ar para a via aérea do 

paciente. 

Urgências odontológicas (não há risco de morte, porém prioriza o atendimento 

odontológico): 

• Pulpite; 

• Controle ou restaurações de lesões cariosas que podem evoluir para processos infeciosos 

endodônticos; 
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• Restaurações extensas de dentes anteriores devido à fratura ou grande comprometimento 

estético; 

• Pericoronarite; 

• Biópsias; 

• Alveolite, controle ou aplicação medicamentosa local; 

• Abscessos dentários, periodontais ou infecção por bactérias, que resulta em dor e edema; 

• Fratura dental, causando danos ao tecido mole e dor; 

• Cimentação ou fixação de próteses fixas ou coroas; 

• Reparo ou mudanças de ajuste em próteses removíveis que estejam causando dor ou 

comprometimento da função mastigatória; 

• Finalização de tratamentos 

• Troca de medicação intracanal; 

• Prioridade de tratamento anterior a procedimento médico crítico; 

• Remoção de cáries profundas ou procedimento de restauração com presença de dor; 

• Mucosites; 

• Necroses orais com presença de dor e secreção; 

• Traumas por aparelhos ortodônticos; 

• Mecânica ortodôntica que, sem a devida manutenção, causa danos irreversíveis aos dentes, 

tecidos ósseos e moles da boca e à ATM; 

• Subluxação da ATM; 

• Trauma dentário caracterizado por luxação ou avulsão da estrutura. 

 
 

Protocolos para atendimentos 

Prevenir a infecção cruzada é de grande importância, e tem sido um desafio para o CD e 

pesquisadores, uma vez que seus procedimentos envolvem exposição extensa a saliva, sangue, 

tecidos da cavidade oral, e toda sua microbiota. Outrossim, ocorre com frequência o contato entre 

CD e pacientes infectados com patologias facilmente transmissíveis. Assim, todo paciente 

atendido no consultório odontológico deve ser visto como um provável portador de doença 

infecciosa (BOAS, 2020). A prevenção da infecção cruzada é de grande valia para a prática 

odontológica. Devido às características apresentadas durante o atendimento odontológico, que 

compreendem considerável proximidade entre paciente e CD, exposição frequente a microbiota 

bucal em fluidos como sangue, saliva e em tecidos orais, produção de aerossóis, além de 

instrumentais cortantes contaminados, as medidas de biossegurança são essenciais para evitar a 

transmissão de microrganismos (TUNAS et al, 2020), principalmente na conjuntura de pandemia 

vivenciada, onde o grau de transmissibilidade da Covid-19 é altíssimo. 

Antes do atendimento, deve ser realizada a anamnese completa do paciente, para ter 

conhecimento se ele teve ou tem sintomas suspeitos, ou se teve contato com possíveis 

contaminados. A Resolução CFO-226/2020 preenche pontos importantes do atendimento de 

pacientes que estão em tratamento, porém impossibilitados de ir ao encontro do CD, por algum 
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motivo; de pacientes que tem dúvidas sobre qual o momento ideal para ir ao consultório 

odontológico; e também sobre uma odontologia praticada por meio de canais de Telesaúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS), onde ocorre o atendimento direto com um CD e a possibilidade 

de troca de informações, buscando sempre a melhor assistência ao paciente. Assim, esses 

questionamentos da anamnese, de pacientes em tratamento, podem ser realizados também via 

teleodontologia, com o devido preenchimento do prontuário. 

Alguns cuidados no agendamento e acolhimento do paciente no consultório devem ser 

observados como: diferença de horário entre consultas, para evitar o encontro de pacientes na 

sala de espera; o paciente e a equipe devem ser orientados a não usar adereços, como: relógios, 

brincos e pulseiras; pacientes e acompanhantes (somente quando necessário) devem comparecer 

utilizando máscara ao entrar na clínica; obedecer o espaço de 2 metros entre pessoas; verificar 

temperatura corporal, entre outras ações como utilização de touca e orientação para a correta 

lavagem das mãos (CFO, 2020). 

Segundo a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, atualizada em maio de 

2020, o SARS-CoV-2 pode ser vulnerável a oxidação, sendo indicado o uso de bochecho, como o 

peróxido de hidrogênio, no pré atendimento. É importantíssimo que seja realizada a lavagem das 

mãos com água e sabão ou, fricção com álcool 70% se não estiverem com sujidade visível. Antes 

de examinar cada paciente, antes e após os procedimentos ou proximidade do paciente, seus 

arredores ou equipamentos e após a retirada de todos os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs). 

A utilização de todos os EPIs é imprescindível, são eles: luvas; jaleco, avental 

impermeável; gorro/touca; máscaras (N95 ou PFF2); pijamas cirúrgicos; óculos de proteção; 

protetor facial e calçados com propés que devem ser colocadas antes de entrar na sala e ser 

retirada somente após a saída. A maioria dos EPIs, como propés, luvas, touca e avental são de 

uso único. Os óculos de proteção e protetor facial necessitam de higienização com água e sabão 

ou desinfecção com álcool 70% em cada procedimento (PENG et al, 2020). Conforme a Nota 

técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, por motivo do crescimento da demanda ocasionada 

pela emergência de saúde pública da COVID-19, as máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 

ou equivalente) poderão, fora do comum, ser utilizadas por um tempo maior ou por um número de 

vezes maior que o calculado pelo fabricante, desde que sejam usadas pelo mesmo profissional. 

Sua remoção deve ser executada por meio de suas tiras ou elásticos, não devendo ser tocadas 

em outros locais, além disso, não devem apresentar umidade, sujidades, amassados ou vincos. 

Devem armazenadas em ambiente arejado antes do reuso. 

De essencial observação, a desparamentação deve sempre ser feita com muito cuidado, 

para que seja evitado a contaminação, obedecendo uma sequência: retira as luvas, avental, 

higieniza as mãos, segue com remoção do gorro, protetor facial e óculos de proteção, higieniza as 

mãos, retira a máscara N95/PFF2 e higieniza as mãos. Lembrando que em procedimentos com 

produção de aerossol, a ANVISA orienta que somente as etapas de retirada de luvas e de avental 

sejam realizadas no consultório (CRO, 2020). 
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Durante o atendimento é necessária muita precaução. É indicado que a produção de 

aerossol seja reduzida, assim como, a utilização da seringa tríplice na sua forma de névoa/spray. 

O recomendado é que seja feita a sucção constante de saliva com bomba à vácuo e atendimento 

à quatro mãos. A realização do isolamento absoluto da área de operação também é de grande 

importância, caso não seja possível isolar totalmente, deve-se optar pela remoção manual de 

tecido cariado e raspagem manual, para assim, diminuir a produção de aerossol. Ademais, o 

cirurgião-dentista precisa fazer a esterilização de todos os instrumentos e dispositivos em 

autoclaves, bem como, utilização de barreiras de proteção nos equipamentos para assim, diminuir 

o risco de contaminação cruzada. (CFO, 2020) 

O impacto psicológico para os cirurgiões dentistas 

Mesmo nos tempos mais remotos a odontologia se fazia presente de forma simples e 

rudimentar, sendo de suma importância para uma boa qualidade de vida da sociedade e, dentro 

desse ramo, têm-se em conjunto com a prática odontológica, a economia, que move, desde a 

ascensão, no século XX, a odontologia, tornando-se bem sucedida e com uma vasta expansão no 

mercado de consumos e serviços odontológicos (MARTINS, 2018). É importante destacar que a 

economia odontológica é de relevância para os envolvidos que então inseridos nesse ramo 

laboral, seja profissionais que praticam a odontologia, seja as indústrias que fornecem os aparatos 

precisos, como também, a matéria prima fornecida para os então instrumentos odontológicos. 

Com a situação relatada, muitas mudanças foram realizadas na vida dos profissionais em 

geral, e os CDs não estão isentos. Desde março de 2020, no Brasil, na Portaria 454, do Diário 

Oficial da União, foi declarado que o vírus estava em estado transmissão comunitária. Onde a lei 

da quarentena entrou em vigor, com o propósito de atenuar a propagação dele. E com isso, 

unidades de ensino estão fechadas, e ao logo dos dias outros serviços dispensáveis, foram 

paralisados e os CDs também foram vítimas dessa alteração na rotina. 

Sob essa óptica, entende-se que a crise econômica, que afeta diretamente os 

profissionais da odontologia está intrínseca com a crise que assola o mundo, causada pelo 

isolamento social e o fechamento do comércio, mas notadamente, com a pandemia da COVID-19, 

influenciando, negativamente, diversos setores da saúde pública e privada, fazendo com que 

todos sofram um efeito dominó, ou seja, todos aqueles que estão envolvidos economicamente 

serão afetados de forma radical e excludente. (FERRARI et al, 2020) 

Não obstante, no tocante a preocupação de ´´fechar as portas´´ e as consequências 

sócio-econômicas que isso poderia acometer, foi preciso uma importante mudança de logística, 

como novos protocolos de atendimento, protocolos de segurança e um novo padrão de consumo. 

Contudo, essa mudança de logística trouxe grandes preocupações para os CDs, pois com os 

atendimentos reduzidos a urgência e emergência, com o aumentos dos impostos e aumento no 

preço da matéria-prima dos instrumentos odontológicos se enquadrar nesses padrões 

estabelecidos pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) demandam gastos, que colaboram 

para falência de vários CDs e o fechamento de vários consultórios (CFO 2020). 
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Segundo Schmidt et al (2020), a pandemia causada pelo novo coronavírus não 

proporcionou apenas problemas de saúde pública, mas também, sofrimentos psíquicos. Dentre 

tais problemas, estão a insônia, a ansiedade e a depressão - doenças que afetam a sociedade 

como um todo e que impedem a realização de atividades rotineiras. Diante disto, é cabível 

mencionar que um número significativo de profissionais da saúde é afetado e se encontram numa 

situação de impotência e inquietude. Pode-se afirmar, então, que muitos profissionais da saúde 

não são preparados psicologicamente para agir sob pressão e que muitos negligenciam a saúde 

mental, o que corrobora ainda mais para a permanência e agravamento dos sintomas. 

Os suspeitos de estarem contaminados com o vírus, podem desenvolver sintomas 

obsessivo-compulsivos, como por exemplo a verificação consecutiva da temperatura corporal, diz 

Li et al (2020). E com isso, sabendo que os CDs estão muito susceptíveis a contrair a 

enfermidade, já que um dos seus locais de atuação é a cavidade oral, ou seja, o risco de se 

contaminar é ascendido. Então, o medo de transmitir a patologia aos familiares, amigos e 

pacientes segue a mesma linha. 

Uma das patologias que é considerada comum, é a síndrome de Burnout, que conforme 

MARÔCO et al (2016) se descreve como um cansaço mental exacerbado oriundo do trabalho do 

ser humano. Onde é percebido que entre os profissionais de saúde, o índice é maior ainda. E com 

a pandemia, a insegurança, medo e estresse galgam para números bem mais elevados. 

 
Conclusão 

A covid-19 gerou muitas situações atípicas. A necessidade de adaptação dos profissionais 

foi posta à prova, e diversas mudanças na rotina ocorreram. Nesse contexto, o cirurgião dentista 

se mostra necessário durante muitas situações, onde o paciente deve ser atendido rapidamente. 

Desse modo, as urgências e emergências odontológicas devem ser tratadas de forma rápida, 

cuidadosa e precisa. 

Não obstante, muitas mudanças ocorreram na paramentação, que exige uma maior 

quantidade de equipamentos protetores, visando evitar o contato direto de possíveis 

contaminantes gerando contaminação cruzada, bem como os cuidados devidos durante a 

desparamentação. Nesse viés, medidas como a desinfecção do ambiente clínico se tornaram mais 

rigorosas e necessárias, evitando essa transmissão. 

Outrossim, a pausa nos atendimentos corriqueiros trouxe inúmeras consequências 

socioeconômicas para a classe odontológica, tais como, o medo do futuro, as então restrições 

para os atendimentos, o novo mercado financeiro e o novo modo de vida, sendo ele individual e 

coletivo que a sociedade irá se enquadrar, gerando impactos psicológicos. 
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CAPÍTULO 96 

A CONSTRUÇÃO DA RESILIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM NA UTI DIANTE DAS 

ADVERSIDADES DO COTIDIANO: UMA REVISÃO NARRATIVA 

THE BUILDING OF RESILIENCE IN THE NURSING EXERCISE IN THE ICU BEFORE THE DAILY ADVERSITIES: A 
NARRATIVE RESIEW 
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RESUMO: Introdução – A síndrome respiratória aguda grave causada pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) foi considerada pandêmica desde março de 2020 pela Organização Mundial de 
Saúde. Objetivo – Apresentar gatilhos de como o profissional enfermeiro pode construir a 
resiliência dentro da UTI. Metodologia – Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, mediante 
levantamento bibliográfico. Para a seleção considerou-se como fonte artigos científicos 
disponíveis nas bases de dados LILACS, BVS, MEDLINE, BDENF e SCIELO. Resultados – 
Assim sendo, elencaram-se as seguintes categorias: Sobrecarga e condições de trabalho dos 
profissionais de enfermagem, a construção da resiliência em profissionais enfermeiros, Fatores de 
riscos que interferem na construção da resiliência do profissional enfermeiro. Conclusão – 
Evidenciou-se que o enfermeiro é vulnerável dentro da UTI ao confrontar um risco, é importante 
compreender que a resiliência é um processo adquirido. 
Palavras-chave: Resiliência psicológica. Fatores de risco. Enfermagem intensivista. Inteligência 
emocional. 

 

ABSTRACT: Introduction – Severe acute respiratory syndrome caused by the new coronavirus 
(SARS-CoV-2) has been considered pandemic since March 2020 by the World Health 
Organization. Objective - To present triggers of how the professional nurse can build resilience 
within the ICU. Methodology - This is a narrative review of the literature, through a bibliographic 
survey. For the selection, scientific articles available in the LILACS, BVS, MEDLINE, BDENF and 
SCIELO databases were considered as sources. Results - Therefore, the following categories 
were listed: Overload and working conditions of nursing professionals, the construction of 
resilience in professionais nurses, Risk factors that interfere in the construction of the resilience of 
professionais nurses. Conclusion - It became evident that nurses are vulnerable within the ICU 
when confronting a risk, it is important to understand that resilience is an acquired process. 
Keywords: Psychological resilience. Risk factors. Intensive care nursing. Emotional intelligenc. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Melo et al. (2020) afirma que o profissional enfermeiro é o responsável pelo 

gerenciamento e cuidado integral de todos os pacientes de sua unidade. A enfermagem tem como 

fundamento os cuidados paliativos que irão amenizar o sofrimento para que ocorra o máximo de 

conforto aos pacientes. 

A rotina do cuidar no dia a dia de vidas vai proporcionando um vínculo com os pacientes, 

que se torna um desafio em virtude da forte aproximação que a equipe acaba estabelecendo 
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nessas situações. Esses sentimentos acabam desencadeando um desgaste físico e emocional, 

que, às vezes, diante dessas situações de enfermidades, os profissionais não conseguem superar 

quando estão assistindo os pacientes. 

Associado a isso, cumpre destacar outros fatores como a demanda de trabalho e a baixa 

remuneração, que levam os profissionais a tentarem compensar com o aumento da carga horária, 

assumindo jornada dupla e/ou tripla de trabalho (FERNANDES, et al. 2018). 

Segundo Portugal (2020), o covid-19 surgiu na cidade de Wuhan em 31 de dezembro de 

2019, no Brasil o primeiro surgimento foi no dia 26 de fevereiro de 2020, tomando proporções em 

grande escala pelo mundo, tornando-se uma pandemia, este vírus é patogênico que ao afetar o 

indivíduo, causa infecções do trato respiratório como a SRAG – Síndrome Respiratória Aguda 

Grave e pode levar ao óbito. Acarretou em uma nova rotina para as equipes de enfermagem do 

serviço hospitalar, pois além de buscarem medidas de proteção frente a escassez de EPI, 

deveriam também estar atentos para minimizar os riscos aos pacientes dentro das unidades de 

internação. No qual, antes a utilização de aventais, gorros, máscaras e óculos de proteção eram 

utilizados somente para a realização de procedimentos específicos em determinadas situações, e 

passaram a ser utilizados de forma ininterrupta e assim, causando aos profissionais desconforto e 

irritação. 

A Organização Mundial da Saúde (2020), afirma que os profissionais de enfermagem 

pressionados com essa situação estão sujeitos a apresentarem altos níveis de ansiedade, 

acrescidos do risco de adoecer, provocando severos problemas de saúde mental e aumentando 

os casos da Síndrome de Burnout, além de gerar ansiedade, estresse associado e depressão. 

Deste modo, a pandemia tem atingido consideravelmente a saúde de profissionais de 

enfermagem, principalmente no que diz respeito aos aspectos psicológicos, devido as chances de 

exposição ocupacional, falta de equipamento de proteção, mudanças nas rotinas de trabalho e 

familiar e despreparo na assistência a pacientes infectados. Portanto, é possível que a pressão 

psicológica possa causar danos maiores do que o vírus propriamente dito (PORTUGAL et al, 

2020). 

A resiliência surge do proposito de garantir estabilidade emocional para esses 

profissionais quando estão frente a algum desses desafios, deste modo, Sória et al. (2006) afirma 

que a resiliência não é um dom inato que somente determinado grupo de pessoas especiais 

podem ter. Ela é, na verdade, um tipo de competência pessoal e social, que pode ser aprendida, 

promovida e desenvolvida nas pessoas, nas organizações, nas comunidades e, até mesmo, na 

vida social mais ampla. 

Nas unidades de terapia intensiva (UTI), a postura do profissional se torna mais exigente, 

pois se alia ao desenvolvimento de atividades assistenciais e gerenciais complexas, que exigem 

competência técnica e científica, cuja tomada de decisões e adoção de condutas seguras estão 

diretamente relacionadas à vida e à morte das pessoas. No contexto específico das UTIs, além da 

função de coordenar a dinâmica laboral, o enfermeiro assume o papel de elo entre o paciente e a 

equipe multiprofissional, mediando as relações interpessoais no ambiente de trabalho, o que 
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exige, dentre outros, fundamentação teórica, liderança, iniciativa, maturidade e estabilidade 

emocional (FROTA et al., 2015). 

Assim, o principal motivo para sustentar o presente trabalho é focar na resiliência como 

elemento de contribuição e intervenção no campo de saúde e, mais especificamente, da 

enfermagem, uma vez que seu conceito, nas reflexões sobre o processo de trabalho em saúde, 

apresenta-se ativo, inovador e atual. A escolha de tal temática se torna de grande importância, 

principalmente na literatura da enfermagem, na qual a produção científica sobre o tema é escassa. 

Outro ponto importante a ser destacado é as ações encaminhadas ao enfermeiro intensivista, as 

dificuldades do expediente de trabalho e no decorrer dos plantões. 

No entanto, o dia a dia no setor de Unidade de Terapia Intensiva – com a extensa carga 

horária, bem como o elevado índice de morte que ocorre nos plantões em que atua – pode levar o 

profissional enfermeiro a problemas psicológicos, desde o estresse e esgotamento profissional, 

síndrome de Burnout até o desconforto musculoesquelético. Com isso, elenca-se a seguinte 

questão: como o profissional enfermeiro pode conseguir se manter saudável psicologicamente 

dentro da Unidade de Terapia Intensiva? 

Visto isso, entende-se que aspectos mais positivos e abrangentes exprimem o bem-estar 

psicológico como extensão fundamental na promoção da saúde mental dos enfermeiros. Assim, 

este bem-estar tem como dimensões subjacentes: a congruência entre pretensões e as 

realizações, o afeto (positivo e negativo) e a felicidade. Neste sentido, o equilíbrio é a palavra- 

chave que envolve esta temática. 

Porém, mais uma vez, salienta-se que para cuidar é preciso cuidar-se, vencendo os 

obstáculos e as adversidades da vida, com um Coping, o mais ajustado possível. O otimismo, a 

perseverança e as emoções positivas acerca de si próprio, dos outros e do mundo, devem 

constituir-se, permanentemente, como aspectos autocríticos na promoção da saúde e que devem 

estar sempre presentes na prestação dos cuidados da enfermagem. 

Deste modo, pode-se despertar nesses profissionais a busca do autoconhecimento, o 

autocuidado, para que ele se perceba quando estiver em situações de quaisquer riscos à saúde, 

valorizar as atividades exercidas pelo enfermeiro e sua qualidade de vida para uma melhor 

desenvoltura. Dessa maneira, enfatiza-se que haja construção de novos estudos dessa temática 

envolvendo critérios de prevenção e intervenção diante desses fatores analisados. 

 
2 METODOLOGIA 

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa de revisão narrativa de literatura, mediante 

levantamento bibliográfico, acerca dos fatores relacionados a resiliência do enfermeiro no setor da 

UTI. 

A pesquisa bibliográfica é capaz de fornecer dados de grande importância, incluindo os 

atuais relacionados ao tema, pois se trata de um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 

realizados (LAKATOS; MARCONI, 2019). 
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O estudo teve como critério de inclusão literaturas que abordam o tema proposto com 

publicações de 2010 ao ano de 2020, disponibilizados de forma integral, sendo eles estudos 

experimentais e randomizado, pesquisa de revisão e pesquisa de campo. Para critérios de 

exclusão, foram desconsideradas literaturas que desrespeitem os códigos de ética, que não 

estavam em conformidade com o tema proposto, que não se enquadraram nos critérios de 

inclusão, duplicidade dos estudos nas correspondentes bases de dados, preservando apenas o 

estudo de uma base 

Utilizou-se como fonte artigos científicos disponíveis nas bases de dados Literatura Latino- 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Banco de Dados em 

Enfermagem (BDENF) e Scientifique Eletronic Library Online (SCIELO), que contemplaram o tema 

desenvolvido na pesquisa, considerando-se o recorte temporal estabelecido. 

Os descritores empregados para a busca bibliográfica mediante consulta aos Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) foram “resiliência psicológica”, “riscos”, “adaptação psicológica”, 

“cuidados de enfermagem” e “saúde mental.” 

Após o emprego dos descritores, os artigos foram eleitos a partir das variáveis de 

interesse, totalizando 12 artigos. A seleção foi realizada partindo-se da leitura minuciosa dos 

artigos encontrados nas bases de dados, sendo eleita apenas a bibliografia que atendia aos 

critérios de inclusão especificados nesse estudo. Em seguida, as principais informações foram 

reunidas e realizou-se uma apreciação narrativa das mesmas buscando-se compreender acerca 

do tema analisado e construir a discussão da presente pesquisa. 

Os pesquisadores respeitaram a autoria das fontes exploradas, referenciando os autores 

citados no texto e nas referências bibliográficas conforme a lei vigente que rege os direitos 

autorais no país (BRASIL, 1998). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Muitos são os fatores que contribuem para o adoecimento mental do enfermeiro. Na 

sequência, são apresentadas as categorias temáticas que classificam os motivos da importância 

da resiliência para o enfermeiro no seu ambiente de trabalho. 

 
3.1 Sobrecarga e condições de trabalho dos profissionais de enfermagem 

 

O quadro pandêmico da Covid-19, passou a fazer parte do cotidiano de todo o mundo. No 

entanto os profissionais da saúde estão na linha de frente para combater este vírus, arriscam suas 

vidas e vivenciam situações adversas que levam ao desgaste físico e psicológicos em decorrência 

do medo de se infectar e das extensas horas de plantão com poucas horas para descanso, bem 

como a situação de perda de pacientes e até mesmo colegas de trabalho para o vírus 

(PORTUGAL, 2020). 
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Esta categoria evidenciou que a sobrecarga de trabalho tem como finalidade mais comum 

a alta demanda de atividades e a dificuldade de enfrentar as adversidades que acontecem 

rotineiramente no exercício da função. Assim, dados demográficos da investigação em 

porcentagem mostram um resultado com 83,33% de mulheres nos locais onde o estudo foi 

realizado, semelhante com a pesquisa feita sobre o perfil da enfermagem no Brasil. Essa análise, 

por sua vez, demostra que, mesmo o público masculino crescendo nesta área, as mulheres ainda 

são maioria na enfermagem do Brasil, com cerca de 85,1%. 

A pesquisa mostra que 75% dos participantes possuíam companheiros e 50% tinham 

filhos. Esta jornada está situada fora do ambiente hospitalar: o lar e os filhos. Dessa maneira, esse 

fator, associado à carga horária de trabalho e turnos, constitui gatilho para o aumento do cansaço 

físico e mental (TRINDADE, 2018). 

Para Alves (2018), os motivos que desencadeiam a sobrecarga do enfermeiro são a 

estrutura do local de trabalho, pouco material para atendimento das demandas, absenteísmo, 

poucos profissionais para muito trabalho, o que pode vir a elencar doenças ocupacionais. 

 
3.2 A construção da resiliência em profissionais enfermeiros 

 

Nesta categoria mostra que o enfermeiro dentro desse contexto, é rodeado de 

sentimentos, instabilidade emocional, fraqueza, limitações humanas, experiências em situações 

de doença, dor, riscos ocupacionais que podem afetá-lo emocionalmente, fisicamente e 

socialmente. Além disso, o desamparo desses profissionais e a impotência diante da morte podem 

deixá-los vulneráveis para possíveis adoecimentos mentais. Assim sendo, percebe-se que, por 

muitas vezes, os enfermeiros necessitam cuidar de sua própria saúde (SANTOS, 2012). 

A resiliência não é um processo padrão que segue em linha reta. A sua prática anda 

dentro de um cenário no qual ocorrem situações adversas constantes. Dessa forma, o estresse, 

por exemplo, pode repercutir de forma negativa na produtividade e bem-estar do profissional 

enfermeiro dentro do ambiente hospitalar, contribuindo, deste modo, como um dos motivos para o 

desencadeamento de fatores de riscos (QUADROS, 2012). 

Segundo Carvalho (2014), relaciona a necessidade desta categoria, dizendo que o 

reconhecimento, valorização e respeito é fundamental, pois este serviço é de suma importância 

para a atenção hospitalar. Isso se faz necessário pelo fato de que a equipe de enfermagem está 

mais vulnerável a críticas e julgamentos que as demais profissões, uma vez que as atividades 

realizadas pelo enfermeiro são vistas por todas as pessoas que se encontram no ambiente 

hospitalar, de modo que ficando visíveis os procedimentos feitos nos pacientes. Constantemente, 

o profissional da área da saúde precisa tomar decisões, para isso é preciso que o enfermeiro se 

utilize de mecanismos emocionais para lidar com as adversidades que ocorrem no seu dia a dia, 

passando por elas de uma forma equilibrada. 

Para atingir tais objetivos, esses profissionais precisam sentir, pensar e agir de forma 

racional e emocionalmente diante das suas emoções para passar por essas complicações de 
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forma positiva e tranquila. Deste modo, refletir sobre as suas próprias emoções gera ações para 

comportamentos resiliente (SOUZA, 2018). 

 
3.3 Fatores de risco que interferem na construção da resiliência do enfermeiro 

 

Ademais, essa categoria destaca que atualmente os profissionais de enfermagem estão 

enfrentando desafios grandiosos frente a pandemia mundial. Estudos mostram que com dados 

dos primeiros países afetados 40% dos casos foram atingidos de forma leve, 40% moderados 

como pneumonia, 15% doença grave e 5% doença grave com morte eminente. A pandemia está 

causando danos para todos e o cotidiano dos profissionais de enfermagem mudaram 

bruscamente. Esses sentimentos e reações influenciam muito na vida desses trabalhadores, cerca 

de 3,5 milhões de profissionais sofrem com esses sentimentos e reações de incertezas, 

ansiedade, preocupação, afetando a saúde mental de todos nesse período. É nesse contexto que 

os enfermeiros trabalham, com poucos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) em todos os 

setores que atuam (HUMEREZ, 2020). 

As adversidades que ocorrem entre os profissionais podem interferir significativamente no 

trabalho a ser efetuado. Dentre outros, os fatores mais acometidos são: incompatibilidade de 

divergências de ideias com os demais profissionais, as características individuais de cada um 

(caráter, temperamento e personalidade), falta de tolerâncias, falhas na comunicação de um 

profissional para outro e inflexibilidade, o sono, vigília comprometidos, baixa remuneração, mais 

de um vínculo e processo de trabalho, Profissionais que são muito cobrados dentro do seu 

ambiente de trabalho têm tendência maior a desenvolver dores musculoesqueléticas em 

determinadas regiões. (NOVAES, 2017). 

De acordo com Rodrigues (2011) esses profissionais estão constantemente submetidos a 

fatores estressantes em seu ambiente de trabalho, principalmente dentro da unidade de terapia 

intensiva (UTI), que é um ambiente favorável para o adoecimento mental do profissional de 

enfermagem, ressaltando a grande demanda de casos de covid-19, a qual leva ao grande fluxo de 

entradas de pacientes nesse setor, bem como a falta de equipamentos para o monitoramento 

respiratório do paciente, e a constante luta para ajudar os mesmos. 

Souza (2019) afirma que, a lotação das unidades de terapia intensiva é uma das causas 

que podem levar o profissional enfermeiro a um adoecimento mental, pois a política do hospital 

está voltada para o número de camas, vagas que estão disponíveis. A relação do enfermeiro com 

a equipe influencia muito. A falta de uma relação saudável do enfermeiro com os seus colegas de 

equipe pode gerar um estresse nesse profissional. 

O profissional que possui um desses transtornos apresenta uma sintomatologia 

diversificada como insônia, fadiga, esquecimento, concentração prejudicada, irritabilidade, baixo 

desempenho físico e intelectual, queixas álgicas e somáticas, de modo que tais sintomas podem 

aparecer de forma breve ou duradoura. Dessa forma, o sofrimento psíquico prejudica a vida 

familiar, social, pessoal, laboral, os estudos, a compreensão de si mesmo e dos outros, a 
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capacidade de autocritica, a aceitação dos problemas e a possibilidade de ter prazer na vida em 

geral (FERNANDES, 2019). 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante disso, o trabalho no contexto pandêmico tornou-se um espaço de sofrimento, 

complexo, de forma rápida e abrupta, gerando um esvaziamento que reflete negativamente na 

vida dos profissionais que atuam dentro do ambiente hospitalar. 

Uma estratégia adequada para este cenário é ouvir de forma empática e planejada os 

profissionais, seus apelos, dando visibilidade aos mesmos, pois estão fazem parte do grupo de 

risco mais afetados, além da exposição à dor emocional, estão expostos também ao risco de 

contrair o covid-19, isso afeta consideravelmente a sua saúde mental. 

Portanto, vale ressaltar como proposta que a pandemia do novo Coronavirus, é um dos 

muitos desafios que os profissionais enfrentam em seu cotidiano e que não estão sozinhos, mas 

são parte de uma equipe que traçam estratégias para salvar vidas. 

Fica evidente que o conhecimento da resiliência pode-se começar a ver um indivíduo 

como capaz de procurar recursos para superar as adversidades, não sendo apenas mais um 

observador passivo e “doente”, e sim como alguém que pode buscar recursos em si mesmo e no 

ambiente que o rodeia para a resolução de conflitos. 

Conclui-se ainda que é de extrema importância compreender que a resiliência não é 

adquirida, e sim aprendida de diversas formas, sendo uma delas a realização de programas 

voltados a diferentes populações. Desta forma, mostra-se essencial a participação tanto de 

instituições como de profissionais para a promoção da resiliência. 

É fundamental para toda a equipe de enfermagem e os demais profissionais, a realização 

de programas de treinamento eficazes para melhorar a prestação de serviço feita por essa 

categoria diariamente. Sugere-se, então, a oferta de programas que ajudarão na qualidade de vida 

do ambiente de trabalho no qual o enfermeiro está inserido. 

Portanto, a oferta desses programas, tais como técnicas de administração do tempo, 

planejamento do trabalho, palestras sobre inteligência emocional, integração social e outros, são 

de total relevância para a qualidade de trabalho do indivíduo. É importante destacar que o 

enfermeiro deve sempre estar seguro sobre o cumprimento de suas responsabilidades e aprimorar 

sua autoestima para elevar a capacidade funcional desses profissionais, permitindo também que o 

enfermeiro tenha um bom desempenho dentro da sua equipe de trabalho. 

Todavia, cabe destacar que os enfermeiros são seres humanos e com limites, e precisam 

de condições dignas para exercerem sua função. Assim sendo, é fundamental que as instituições 

ofertem essas estratégias de promoção da qualidade de vida a esses profissionais, pois, desse 

modo, a assistência de um cuidado humanizado junto ao bem-estar dos usuários perpassa pelo 

cuidado com os trabalhadores que produzem saúde. 
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CAPÍTULO 97 

A CORRIDA POR CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA PARA A TERAPIA DA COVID-19, 

O NOVO OURO CIENTÍFICO?: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

THE RUSH FOR CHLOROQUINE AND HYDROXYCHLOROQUINE FOR COVID-19 THERAPY, THE NEW 
SCIENTIFIC GOLD?: A SYSTEMATIC REVIEW 
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RESUMO: Introdução: A Cloroquina e a Hidroxicloroquina merecem destaque no tratamento da 
doença do coronavírus (COVID-19), pois foram foco da maioria dos estudos publicados. O objetivo 
foi verificar a eficácia e os riscos da Cloroquina e da Hidroxicloroquina no tratamento da COVID- 
19. Métodos: Foram analisados Ensaios Clínicos Controlados e Randomizados (ECCR) 
publicados na base de dados MedLine no último ano e realizados em humanos. A recomendação 
PRISMA foi utilizada. Para a construção da frase de pesquisa foram utilizados os descritores 
“COVID-19”; “Coronavírus”; “Hidroxicloroquina” e suas variações do MeSH. Resultados: Foram 
identificados 386 estudos e escolhidos 3 ECCR, com amostra total de 261 pacientes. As 
evidências selecionadas avaliaram efeitos adversos e taxa de letalidade. Dois estudos ressaltaram 
ocorrência da conversão negativa e de prolongamento de QT. Conclusão: Não houve benefício 
aparente pela adição da Cloroquina ou de Hidroxicloroquina na terapêutica da COVID-19, embora 
sejam necessários novos ECCR. 

 

Palavras chaves: “COVID-19”; “Coronavírus”; “Hidroxicloroquina”. 
 

ABSTRACT: Introduction: Chloroquine and Hydroxychloroquine should be highlighted in the 
treatment of coronavirus disease (COVID-19), since they were the focus of most published studies. 
The objective was to verify the effectiveness and risks of Chloroquine and Hydroxychloroquine in 
the treatment of COVID-19. Methods: Randomized Controlled Trials (RCT) published in MedLine 
database in the last year and performed in humans were analyzed. The PRISMA recommendation 
was used. For the construction of the search phrase, the keywords used were "COVID-19"; 
"Coronavirus"; “Hydroxychloroquine” and its synonyms in MeSH. Results: 386 studies were 
selected and 3 RCT were selected, with a total sample of 261 patients. The evidences selected 
analyzed adverse effects and lethality rate. Two studies highlighted the occurrence of negative 
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conversion and QT-interval prolongation. Conclusion: There was no apparent benefit from adding 
Chloroquine or Hydroxychloroquine to the therapy of COVID-19, although new RCTs are needed. 

 

Keywords: “COVID-19”; “Coronavirus”; “Hydroxychloroquine”. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
A doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) foi documentada pela primeira vez 

em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, e reconhecida pela OMS como pandemia 

em 11 de março de 20206,16,22. Até o dia 17 de junho de 2020 haviam 8.204.947 casos 

confirmados em todo o mundo, com 444.426 mortes14. O vírus infecta a célula por endocitose e 

liga-se ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2) após a ativação da proteína 

spike pela protease transmembranar serina 25,22. 

Os pacientes manifestam sintomas semelhantes aos da gripe, como tosse, febre, dispneia 

e fadiga, mas cerca de 20% desenvolvem pneumonia intersticial grave e resposta imune 

descontrolada de perfil hiperinflamatório3,9. Esta é dividida em duas fases, uma com 

imunodepressão e outra com “tempestade de citocinas”24. Essa resposta foi observada em maior 

frequência em indivíduos com outras comorbidades, como Diabetes Mellitus, doença renal crônica 

e hipertensão arterial11. 

Atualmente, são utilizados e testados diversos fármacos, usados para tratamentos de 

outras doenças, para a terapêutica da COVID-19. Isso ocorre pela necessidade de uma resposta 

rápida em meio à pandemia, considerando que o desenvolvimento de novos medicamentos dura 

cerca de 14 anos e vacinas precisam de, no mínimo, 18 meses para serem formuladas e lançadas 

no mercado. Assim, a utilização de medicamentos já existentes, somada aos cuidados de suporte, 

é a melhor opção2,25. Alguns exemplos são fármacos com ação antiviral como Remdesivir, 

Lopinavir, Umifenovir, Darunavir, Sarilumabe, Favipiravir, Nitazoxanida, Ivermectina, Rabavirina, 

Nelfinavir; ação imunomoduladora como Tocilizumab, Interferon alfa e beta; e anti-malárica com 

ação anti-viral secundária como a Cloroquina (CQ) e a Hidroxicloroquina (HCQ), focos principais 

da discussão deste artigo. Outras opções de terapêutica são a transfusão de Plasma e os 

Corticosteróides1,2,4,6,10,25. 

Dentre esses, a CQ e a HCQ merecem maior destaque tendo em vista que, até o 

momento, foram o foco de intervenção da maioria dos Ensaios Clínicos Controlados e 

Randomizados (ECCR) sobre o tratamento da COVID-19. O uso desses medicamentos foi 

motivado por características como: baixo custo, alta disponibilidade e histórico de uso seguro 

deles no tratamento de outras viroses21. 

Diante do cenário da pandemia e do aumento do número de casos e de mortes, os 

resultados promissores in vitro da CQ e HCQ tiveram uma ampla repercussão no mundo. Isso foi 

evidenciado pela ação, por exemplo, da US Food and Drug Administration, que recomendou o uso 

dos medicamentos no tratamento da COVID-19. Assim, a procura por esses fármacos aumentou 

expressivamente, o que causou uma queda dos suprimentos deles em alguns locais. Por isso, foi 

necessária a limitação das prescrições nesses casos com o objetivo de garantir quantidades 
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suficientes dessas drogas para o tratamento dos pacientes que já as utilizavam, como portadores 

de Lúpus Eritematoso Sistêmico, Malária, Artrite Reumatoide e outras condições reumáticas12,21. 

Tanto CQ quanto HCQ impedem a entrada do SARS-CoV-2 na célula ao inibir o receptor 

ACE24,10,13. Outro mecanismo antiviral desses fármacos é tornar o ambiente intracelular básico, 

impedindo a entrada do vírus nas células, por meio do aumento do pH de organelas, como o 

Endossoma e o Lisossomo13,20. Além disso, evidências apontam que ambos fármacos possuem 

ação imunomoduladora ao diminuírem a produção de IL-2 que, consequentemente, reduz a 

proliferação de Células T. Assim, diminui a resposta imune para evitar as repercussões sistêmicas 

da COVID-19, revertendo a hiperinflamação e a tempestade de citocinas4,18,20. 

A CQ e a HCQ são consideradas seguras, tendo eventos adversos transitórios e na 

maioria das vezes associados a distúrbios cardiovasculares, como cardiomiopatia restritiva ou 

dilatada, prolongamento de QT e ocorrência de Torsades de Pointes5,15. Esses efeitos adversos 

decorrem de exposição prolongada (> 3 meses), dose maior em relação ao peso do paciente, 

doenças cardíacas pré-existentes e insuficiência renal5. Como a COVID-19 provoca diminuição da 

contratilidade e da reserva cardíaca, o paciente já tem predisposição à ocorrência de miocardite e 

infarto agudo do miocárdio e esses efeitos adversos tornam o uso desses fármacos arriscado10. 

A HCQ apresenta menos efeitos colaterais e menor toxicidade, além de ser mais eficiente, 

quando comparada com a CQ. Isso indicaria que o uso da HCQ é preferível em relação ao da 

CQ1,6,17,18,20,21. 

A dose de CQ indicada para o tratamento da COVID-19 é de 500 mg duas vezes ao dia, 

por um período de 10 dias, enquanto a de HCQ é de 400 mg duas vezes ao dia no primeiro dia, 

seguida de 200 mg duas vezes ao dia por quatro dias10,15,16. 

Baseado na necessidade atual sobre o entendimento da melhor terapia para a COVID-19, 

o objetivo do presente estudo foi verificar, por meio de uma revisão sistemática, a eficácia e os 

riscos da CQ e da HCQ no tratamento da COVID-19, analisando: período para conversão negativa 

da SARS-CoV-2, efeitos adversos e letalidade. 

 
MÉTODO 

 

Foram analisados estudos publicados na base de dados MedLine (National Library of 

Medicine) no último ano e realizados em humanos. Objetivando selecionar os estudos de maior 

evidência científica, contemplamos somente os ECCR publicados até o dia 17 de junho de 2020. 

Para formulação da frase de pesquisa, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: “COVID-19”, 

“Coronavirus” e “Hydroxychloroquine” e suas variações encontradas no MeSH. A recomendação 

PRISMA foi utilizada para melhorar a sistematização deste estudo19. 
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Quadro 1: Critérios de inclusão, critérios de exclusão e desfechos analisados 

 
Critérios de Inclusão 

Delineamento: Administração de Cloroquina ou de Hidroxicloroquina 

Somente em Humanos 

Ensaios Clínicos Controlados e Randomizados 

Critérios de Exclusão 

Estudos publicados antes de 2020 

Desfechos analisados 

Letalidade 

Prolongamento de QT 

Período para Conversão Negativa 

Efeitos adversos 

Fonte: Fonte própria. 

 
RESULTADOS 

 
Foram identificados 386 estudos na base de dados MedLine envolvendo CQ, HCQ e 

COVID-19 até 17 de junho de 2020. Quando aplicados os critérios de inclusão e exclusão, foram 

identificados 4 artigos e, após a leitura dos estudos completos e a eliminação de artigos 

duplicados, selecionamos 3 ECCR7,8,23 para compor os resultados desta revisão sistemática. A 

Figura 1 apresenta o fluxograma para a seleção dos artigos. 

 
 

Figura 1 Fluxograma do processo de seleção dos estudos. 
 
 

 

 
Artigos identificados na base de dados MedLine (N=386) 

 
 

Artigos excluídos por terem sido publicados há 

mais de 1 ano ou por não serem realizados em 

humanos (N=228) 

 
 
 

Artigos excluídos após aplicação do critério “Randomized 

Controlled Trial” (N=154) 

 Artigos excluídos por estarem  

 duplicados (N=1)  

 

 

Fonte: Fonte própria. 

Artigos selecionados para a revisão (N=3) 
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Os estudos selecionados7,8,23, ao total, envolveram uma amostra de 261 pacientes com 

idade mínima de 18 anos. A observação das intervenções variou de 13 a 21 dias. É importante 

ressaltar que os protocolos utilizados em cada estudo foram diversificados, variando a dose e o 

fármaco empregados (CQ ou HCQ). 

Todos os estudos selecionados avaliaram a ocorrência de efeitos adversos e a taxa de 

letalidade. Dois estudos ressaltaram a ocorrência da conversão negativa (CN), 8,23  enquanto 

outros dois discutiram a ocorrência do prolongamento de QT7,23 (Tabela 1). 

 
 

Tabela 1 Sumário dos estudos e seus principais resultados para letalidade, prolongamento de QT 

e efeitos colaterais 

 

 

Estudos 
 

Amostra 
 

Intervenção 
 

Letalidade 
Prolongamento 

de QT 
Período para 

CN 
Efeitos 

Colaterais 

 
 

 
Borba 
(2020)7 

81  pacientes 
hospitalizados 
com   suspeita 
clínica de COVID- 
19, >18 anos, 
com FR>24irpm, 
FC>125    bpm, 
SpO2<90% 

 

41 pacientes receberam 
altas doses de difosfato 
de CQ (600mg 2x/dia, 
por 10 dias) e 40 
receberam baixas doses 
(450mg 2x/dia no 1º dia 
e 1x/dia por 4 dias) 

 

 
15% no 
GC 
39% no 
GE 

 
 

 
18,9% no GE 
11,1% no GC 

 
 
 

- 

Aumento de CK e 
CKMB, 
Miocardite 
Rabdomiólise 
grave, 
Redução da 
Hemoglobina, 
Aumento da 
creatinina 

 
 
 
 

 
Chen 
(2020)8 

30  pacientes com 
COVID-19, >18 
anos; excluindo: 
alérgicos a HCQ 
ou CQ; grávidas; 
perda auditiva, 
quadros 
neuropsiquiátricos 
graves; doenças 
graves  de 
coração, pulmão, 
rim, cérebro, 
sangue, retina 

 

 
30 pacientes foram 
randomizados entre 2 
grupos: um recebendo 
HCQ (400mg/dia por 5 
dias mais tratamento 
convencional) e outro em 
um GC (tratamento 
convencional) 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
- 

 
Todos 
pacientes 
tiveram  CN 
antes de  2 
semanas,  e 
não houve 
diferença 
estatística 
entre GE  e 
GC (P>0,05) 

 
 

 
Diarreia, 
Fadiga, 
Elevação de 
Aspartato 
Transaminase 
(P> 0,05) 

 
 
 
 

 
Tang 
(2020)23 

150  pacientes 
hospitalizados 
com COVID-19, 
>18 anos, sem 
condições graves; 
deficiências 
cognitivas ou mau 
estado mental; 
recebimento  de 
terapia  renal 
substitutiva 
contínua, 
hemodiálise  ou 
diálise peritoneal 

 
75 pacientes receberam 
tratamento padrão e 75 
pacientes receberam 
tratamento padrão mais 
HCQ (1200 mg/dia de 
HCQ durante 3 dias e 
800 mg/dia durante 2 
semanas para quadros 
leves e moderados ou 
durante 3 semanas para 
quadros graves) 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 

 
Não foi 
constatado 

 
 

109 pacientes 
tiveram CN 
antes    de  28 
dias (56  no 
GC e 53 no 
GE),     e     41 
pacientes não 
atingiram  a 
CN (19  no GC 
e 22 no GE). 

 
 
 

 
Diarreia, 
Fadiga, 
Visão Turva, 
Sede, 
Vômito 

CQ = Cloroquina, HCQ = Hidroxicloroquina, COVID-19 = Doença do Coronavírus, FR = 

Frequência Respiratória, FC = Frequência Cardíaca, SpO2 = Pressão Parcial de Oxigênio, GC = 

Grupo    Controle,    GE    =    Grupo    Experimental,    CK    = Creatinofosfoquinase,   CKMB = 

Creatinofosfoquinase Fração MB, CN = Conversão Negativa. 

Fonte: Fonte própria. 
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DISCUSSÃO 

 
As evidências estudadas apontam que os resultados obtidos pela adição da HCQ ou da 

CQ no tratamento da COVID-19 não são benéficos. Ademais, é consenso de que são necessários 

mais ECCR com maior amostra para avaliar esses dados7,8,23. 

Segundo Borba (2020), foram utilizadas altas doses de CQ no grupo experimental (GE) 

(600mg duas vezes ao dia por 10 dias) e baixas doses de CQ no grupo controle (GC) (450mg 

duas vezes ao dia no primeiro, seguida de uma vez ao dia por 4 dias). Todavia, também foi 

utilizado, segundo protocolos do hospital, Ceftriaxone intravenoso (1g, duas vezes ao dia por 7 

dias) e Azitromicina (500mg, uma vez ao dia por 5 dias). Ademais, foi administrado Oseltamivir 

(75mg, duas vezes por 5 dias) nos pacientes com suspeita de infecção por Influenza, uma vez que 

iniciaram o estudo antes da confirmação dos testes para COVID-19. É importante ressaltar que os 

pacientes envolvidos nesse estudo apresentavam quadro de COVID-19 grave7. 

Chen (2020) utilizou uma dose de 400 mg de HCQ durante 5 dias, aliada a tratamentos 

convencionais para o GE, ao passo que o GC recebeu apenas tratamento convencional. Todos os 

pacientes do estudo receberam terapia com nebulização com interferon alfa. Além disso, 80% dos 

pacientes do GE e 66,7% dos pacientes do GC receberam Abidor, e 13,3% do GC receberam 

Lopinavir/Ritonavir. Nesse estudo, os voluntários apresentavam quadro de COVID-19 moderada8. 

Por fim, o estudo de Tang (2020) administrou 1200 mg de HCQ por dia durante três dias, 

seguido por uma dose de 800mg por dia como manutenção do processo. A intervenção teve 

duração de duas semanas para pacientes com doença leve a moderada e três semanas para 

aqueles com quadros graves. Apenas dois pacientes analisados nesse estudo apresentavam 

quadro grave de COVID-19, enquanto os demais foram classificados como casos leves a 

moderados da doença23. 

Desse modo, foram analisadas diferentes intervenções, variando doses e medicamentos 

utilizados. Entretanto, todos os estudos demonstraram resultados semelhantes quanto à 

recomendação da CQ e da HCQ, mesmo em suas aplicações diferenciadas. Todas evidências 

indicaram ocorrência de efeitos colaterais que podem enfraquecer a recomendação do uso desses 

fármacos na terapia da COVID-19. 

 
Letalidade 

 

Quanto à letalidade, o resultado encontrado mais expressivo foi o da pesquisa de Borba 

(2020), na qual o GE apresentou taxa de 39%, enquanto no GC foi de 15%, demonstrando que a 

alta dose de CQ representou um fator de risco para a letalidade dos pacientes estudados7. As 

demais evidências relataram que não ocorreram óbitos durante a pesquisa8,23. 

Assim, foi observada uma diferença entre os resultados desses três artigos. Os dados 

podem revelar a ocorrência de viés de seleção da amostra de Borba (2020), que envolveu 

pacientes com quadros graves de COVID-19, enquanto os demais estudos utilizaram apenas 

pacientes com quadros leves a moderados. Outra causa para a alta letalidade do GE pode residir 
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no fato de que esse grupo da pesquisa apresentou voluntários com idade média maior (de 54,7 

anos) e maior ocorrência de doenças cardíacas (presente em 17,9% dos pacientes)7. Por fim, 

outro fator que pode explicar a alta letalidade nesse estudo em comparação com a nos outros dois 

é a utilização de CQ que, segundo evidências, oferece menor segurança para os pacientes do que 

o uso da HCQ1,6,16,17,20,21. 

 
Período de Conversão Negativa 

 

Duas evidências avaliaram o Período para a CN, ou seja, o tempo entre a ocorrência de 

resultado positivo no teste de detecção do vírus da SARS-CoV-2 e o teste com resultado negativo. 

Segundo Chen (2020), todos indivíduos tiveram resultado negativo para o teste do ácido nucleico 

viral de swab da faringe em menos de 2 semanas, sendo que no GE o período para CN foi de 4 

dias após a admissão, enquanto no GC foi de 2 dias. A diferença entre os dois grupos não foi 

significativa 8. Já no estudo Tang (2020), 73% de todos os pacientes analisados apresentaram CN 

do vírus antes de 28 dias (51,4% do grupo que utilizou a HCQ e 48,6% do grupo padrão), e 27% 

dos participantes não atingiram CN (53,7% do GE e 46,3% do grupo padrão). A diferença entre os 

grupos foi de 4,1%23. 

Os resultados descritos sugerem que a utilização de doses maiores de HCQ não foram 

benéficas para a ocorrência de CN, já que Chen (2020) apresentou conversão total de sua 

amostra com dose menor do que a de Tang (2020) que não apresentou conversão de todos os 

pacientes. 

 
Efeitos Adversos 

 

No estudo de Borba (2020) foi relatada a queda dos níveis de hemoglobina em 11 

pacientes (4 no GC e 7 no GE) em um total de 42 testados (26,2%) e aumento de creatinina em 

16 pacientes (7 no grupo de alta dose e 9 no de baixa dose) entre 38 testados (42,1%). Ainda foi 

constatada a ocorrência de elevação de CK em 13 voluntários (sendo 6 no de baixa dose e 7 no 

de alta) em um total de 33 testados (39,4%) e de aumento de CKMB em 10 pacientes (3 no GC e 7 

no GE) em um total de 26 (38,4%). Miocardite, definida no artigo como um nível de CKMB maior 

que o dobro do limite superior normal, ocorreu em 2 pacientes (1 paciente por grupo). A etiologia 

desta, entretanto, não foi constatada, podendo ser de origem viral ou de sepse grave. É 

importante destacar que a diferença numérica de pacientes testados para essas taxas é 

decorrente do fato de os pesquisadores não terem conseguido testar todos os pacientes. Por 

último, observaram um caso de Rabdomiólise grave cuja origem pode ser atribuída às altas doses 

de CQ ou à COVID-197. 

Chen (2020), em sua intervenção evidenciou quatro eventos adversos no grupo em que 

foi utilizada a HCQ: dois casos de diarreia, um caso de fadiga e desenvolvimento da doença para 

caso grave e um caso de elevação transitória de aspartato transaminase. Já no GC, foram 
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observados um caso de aumento de aspartato aminotransferase e anemia transitória e outro caso 

de creatinina sérica elevada. Não houve diferença significativa entre a incidência de eventos 

adversos nos GC e GE e todos eles desapareceram após retirada do medicamento8. 

Já Tang (2020), observou a ocorrência de efeitos adversos variados, destacando-se sete 

casos de diarreia, dois de vômito, um de fadiga e um paciente com visão turva no GE. Neste 

último caso, houve a necessidade de interrupção da intervenção, visto que retinopatia é um efeito 

adverso conhecido da HCQ. A visão turva foi transitória e cessou após a descontinuação do 

fármaco23. 

Portanto, analisando os dados obtidos quanto aos efeitos colaterais, é possível destacar a 

ocorrência de diarreia, fadiga e visão turva. Além disso, no estudo em que foi utilizada CQ em 

associação com Azitromicina, foram relatados comprometimentos do tecido cardíaco, como já 

sugerido por outras evidências10,15. 

 
Prolongamento de QT 

 

Dois artigos avaliaram a ocorrência de Prolongamento de QT no eletrocardiograma. 

Enquanto Tang (2020) relatou que não houve casos desse prolongamento, Borba (2020) 

apresentou taxa de 18,9% no GE e de 11,1% no GC desse efeito adverso7,23. Ademais, 2,7% do 

GE de Borba (2020) apresentou taquicardia ventricular, reforçando a recomendação de abandono 

de alta dose de CQ no tratamento, já que ela expõe o paciente a risco de grave comprometimento 

da função cardíaca7. 

Esses dados vão ao encontro das hipóteses levantadas na análise das taxas de 

letalidade: o estudo de Borba (2020) pode ter apresentado alta ocorrência de prolongamento de 

QT devido a um possível viés de amostragem do GE o qual possuía pacientes mais velhos e com 

quadros prévios de doenças cardíacas7. Além disso, Tang (2020) indica a possibilidade da não 

constatação do prolongamento ter ocorrido pelo curto período de acompanhamento ou pelo fato 

de a maioria dos voluntários terem quadros leves a moderados da COVID-1923. 

Ambas evidências também ressaltam que a ocorrência de prolongamento de QT pode ser 

decorrente da associação entre CQ ou HCQ com a Azitromicina, o que pode explicar a 

divergência encontrada entre as taxas de prolongamento desse segmento nos dois estudos7,23. 

Além disso, Borba (2020) ainda aponta que esse efeito adverso pode ter relação com o uso do 

Oseltamivir, fármaco administrado a pacientes com suspeita de influenza no estudo7. 

 
Limitações dos estudos 

 

Os estudos apresentam limitações que comprometem interpretações e comparações dos 

dados apresentados, tais como: 1) diversificada metodologia de intervenção, variando fármacos e 

doses administradas; 2) utilização de drogas com possível interação medicamentosa com a CQ ou 

HCQ, como Azitromicina e Oseltamivir; 3) pequeno tempo de acompanhamento dos estudos 
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(menos de um mês); 4) perda de follow-up de alguns pacientes, interferindo na interpretação dos 

resultados; 5) exclusão de pacientes após a randomização; 6) variação da gravidade da doença 

entre os voluntários (com quadros leves, moderados ou graves); 7) viés de seleção, já que 

pacientes com doenças prévias e graves foram alocados no GE; 8) pequeno tamanho amostral 

que enfraqueceu as análises estatísticas. 

 
CONCLUSÃO 

 

Esta revisão evidencia que não houve benefício aparente pela adição da CQ ou de HCQ 

na terapêutica da COVID-19. Além disso, são necessários novos ECCR com maiores amostras e 

follow-up para investigar a eficácia e os riscos desses fármacos no tratamento da COVID-19. 
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CAPÍTULO 98 

A PANDEMIA DE COVID-19, E A AÇÃO DA ECOLOGIA EM UMA SOCIEDADE EXPOSTA 

THE PANDEMIC OF COVID-19, AND THE ACTION OF ECOLOGY IN AN EXPOSED SOCIETY 
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Daniela Copetti Santos8 

 
RESUMO: Nos últimos meses, o mundo se deparou com a mais nova doença contagiosa e com 
alto poder de transmissibilidade: a COVID-19, causada por uma nova cepa do coronavírus, 
descoberta em dezembro de 2019. Desde seu surgimento, a nova infecção se espalhou 
rapidamente pelo mundo inteiro, causando uma pandemia, numa escala sem precedentes. No 
Brasil, universidades e escolas cancelaram as suas aulas como uma medida preventiva, 
resultando em atividades remotas. Diante desse contexto, na disciplina de Ecologia II, do Curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha, sugeriu-se que os alunos 
trabalhassem com o tema da COVID-19, fazendo relação com o isolamento social e as alterações 
ambientais. A partir da leitura de artigos buscou-se a criticidade dos alunos, fomentando outras 
leituras para que pudessem compreender os acontecimentos mundiais na tríade meio ambiente x 
saúde x sociedade. 
Palavras-chave: COVID-19. Ecologia. Saúde. Pandemia. 

 
ABSTRACT: In the last few months, the world has come across the newest contagious and highly 
transmissible disease: COVID-19, caused by a new coronavirus strain, discovered in December 
2019. Since its emergence, the new infection has spread rapidly worldwide, causing a pandemic 
on an unprecedented scale. In Brazil, universities and schools canceled their classes as a 
preventive measure, resulting in remote activities. Given this context, in the discipline of Ecology II, 
of the Biological Sciences Degree Course at the Federal Farroupilha Institute, he suggested that 
students work with the theme of COVID-19, relating to social isolation and environmental changes. 
From the reading of articles, the students' criticality was sought, encouraging other readings so that 
they could understand the world events in the environment x health x society triad. 
Keywords: COVID-19. Ecology. Health. Pandemic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Não é a primeira vez que a humanidade sofre com surtos, epidemias e pandemias. 

Algumas epidemias marcaram o rumo da história mundial, como a epidemia de peste bubônica, 

varíola, gripe espanhola, entre outras, sendo algumas já erradicadas e outras ainda presentes 

atualmente. Mas o que vem a ser uma pandemia? Segundo o dicionário Aurélio, é uma 

“enfermidade epidêmica amplamente disseminada”, ou seja, uma doença que se espalha pelo 

mundo. 

No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020, p.1) 

recebeu o alerta das autoridades chinesas referente a uma série de casos de pneumonia de 

origem desconhecida, na cidade de Wuhan, província de Hubei na China. No dia 7 de janeiro de 

2020, a OMS e o governo chinês anunciaram que os casos de pneumonia no país estavam 

ligados a um novo coronavírus. Em 13 de janeiro, houve o primeiro caso de infecção fora da 

China, uma mulher tailandesa que havia viajado para Wuhan. Dia 28 de janeiro, Alemanha e 

Japão registram casos de contaminação humana em pessoas que não haviam viajado para a 

China. Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2020), o primeiro caso notificado de COVID-19 

no Brasil foi em 26 de fevereiro do corrente ano, na cidade de São Paulo. Após diversos estudos, 

verificou-se que se tratava de uma nova cepa de coronavírus, sendo esta responsável pelos casos 

COVID-19 (coronavirus disease 2019), que é caracterizada como uma doença respiratória aguda 

ocasionada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2) (ZHOU et 

al., 2020). Outros coronavírus já causaram surtos e pandemias. O primeiro surto foi notificado ao 

final de 2002, quando surgiu à Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars-CoV), na China, com 

8.000 casos confirmados e mais de 800 mortes ao redor do mundo (TESINI, 2020). Desde 2004, a 

OMS não notificou nenhum caso novo de SARS, sendo assim considerada uma doença 

erradicada. O segundo surto ocorreu em 2012, no Oriente Médio, ficando conhecido como 

Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-Cov), com cerca de 2.220 casos confirmados e 

790 mortes (TESINI, 2020). De acordo com Chan e seus colaboradores, os coronavírus: 

Possuem como material genético o ácido ribonucleico (RNA) envelopado com sentido 
positivo, que pertencem à subfamília Coronavirinae, família Coronavirdiae, ordem 
Nidovirales. Existem quatro gêneros de CoVs, a saber, Alphacoronavírus (αCoV), 
Betacoronavírus (βCoV), Deltacoronavírus (δCoV) e Gammacoronavírus (γCoV) 
(CHAN et al., 2020, p. 221). 

 

De acordo com Lai et al. (2020, p. 2), o SARS-CoV-2 pertence ao gênero Betacoronavirus 

e possui forma esférica, com espículas formadas por trímeros da proteína S (spike protein), que é 

encarregada pela adesão do vírus na célula do hospedeiro (GRUBER, 2020). Devido ao formato 

destas espículas, que remetem ao aspecto de uma coroa, denominou-se coronavírus (“corona”, 

em latim, significa coroa) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020). 

Muitas espécies de animais servem de organismo hospedeiro para o vírus. Um estudo 

publicado em fevereiro deste ano, realizado através de sequenciamento genético, mostrou 

similaridade de 96% entre o SARS-CoV-2 e uma espécie de morcego, fornecendo evidências de 

que este novo coronavírus pode ter sido originado a partir desses seres vivos, sendo estes 

possíveis hospedeiros intermediários (ZHOU, et al., 2020). 
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Outro estudo publicado em março deste ano identificou diversas linhagens de coronavírus 

em Pangolins malaios (Manis javanica) que foram similares entre 85,5% e 92,4% à SARS-CoV-2, 

sugerindo que estes mamíferos também possam ser considerados hospedeiros intermediários do 

vírus (LAM, et al., 2020). Ainda de acordo com o estudo, os pangolins e os morcegos foram os 

únicos mamíferos documentados infectados por SARS-CoV-2. Segundo Chan et al. (2013, p. 544) 

“cerca de 70% dos patógenos emergentes que infectam humanos são originários de animais”. 

O contato antrópico com espécies de animais selvagens é a porta de entrada de vírus, 

bactérias e outros patógenos no organismo humano, visto que o contato com animais silvestres 

está cada vez mais frequente. Isso se deve à invasão de áreas verdes, além da urbanização que 

trouxe consequências, como a elevada densidade populacional e atividades que envolvam 

aglomeração de pessoas. 

O SARS-CoV-2 é um vírus considerado novo para a população humana, por ser a 

primeira vez que se tem contato com o vírus. Portanto, muitos aspectos sobre a biologia ou formas 

de contágio ainda são uma incógnita. Nesse sentido, as formas de transmissão do COVID-19 

ainda não são totalmente conhecidas, mas já se sabe que a principal via de transmissão é o 

contato com gotículas respiratórias de pessoas infectadas, através de espirros, tosse, saliva ou 

secreções nasais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020). Outra via que também pode 

ser caracterizada de transmissão é a via fecal-oral, além da água contaminada, sistema de ar 

condicionado, esgotos e resíduos (YUEN, et al., 2020). Segundo Raumbaut (2020), da 

Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, a transmissão de humano a humano foi a 

responsável pela maciça disseminação do SARS-CoV-2, ainda que este vírus esteja presente em 

animais de espécies não humanas. 

Devido a essa pandemia causada pelo SARS-CoV-2 foi necessário mudar a nossa rotina, 

com o isolamento social sendo decretado. A maioria das atividades que eram realizadas 

presencialmente foram suspensas ou passaram a ser realizadas remotamente. Nas escolas e 

universidades não foi diferente, de forma que essa modalidade passou a ser amplamente adotada 

pelas instituições de ensino, de modo a preservar a saúde de todos, devido ao contágio de alto 

risco. Considerando-se este contexto, o objetivo do estudo foi analisar a tríade meio ambiente x 

saúde x sociedade, e verificar se devido à preservação da saúde humana e ao isolamento social, 

houve alterações no meio ambiente e quais alterações foram estas. 

 
2. METODOLOGIA 

 

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) - Campus Santa Rosa situado na fronteira noroeste 

do estado do Rio Grande do Sul (RS- Brasil), dentre os cursos ofertados, possui o curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. O Projeto Pedagógico do Curso não foi estruturado para ser 

ministrado remotamente, o que dificultou o trabalho dos profissionais em meio à pandemia. Diante 

disto, soluções e estratégias de abordagem tiveram que ser pensadas e planejadas para (re) 

organizar as disciplinas e facilitar o acesso e permanência dos acadêmicos nestas. 
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Dessa forma, na disciplina de Ecologia II do referido curso —na qual estavam sendo 

estudadas as interações ecológicas nos diversos ecossistemas e sua biodiversidade— a docente 

responsável buscou uma aproximação entre o conteúdo trabalhado remotamente e o próprio 

cenário em que o mundo está exposto: a pandemia de COVID-19. Nessa disciplina, a metodologia 

sugerida pela docente partiu da sugestão da leitura de dois artigos, um deles, “De onde vem o 

coronavírus - contra a pandemia, ecologia” (SHAH, 2020) publicado na revista Le Monde 

Diplomatique e outro “Destruição de hábitats cria condições ideais para o surgimento do 

coronavírus”, publicado na revista Scientific American (FISCHETTI, 2020). 

A partir da leitura desses artigos, os alunos foram estimulados a refletir e dialogar sobre o 

assunto. A metodologia não era restrita apenas à leitura, também estimulava a busca de novos 

referenciais que complementassem o assunto, explorando o pensamento científico, a criticidade, a 

criatividade e a autonomia. Com base nessa busca, foi proposta a escrita de um artigo, no qual os 

acadêmicos deveriam expor suas ideias com fundamentação teórica. 

Na contextualização da escrita do artigo, foi salientado aos alunos que o foco da pesquisa 

estaria na tríade: meio ambiente x saúde x sociedade, e que a partir disso, deveriam estabelecer 

relações sobre o impacto do isolamento social — essencial para a preservação da saúde dos 

seres humanos — sobre o meio ambiente. Essa pesquisa foi realizada durante os meses de 

março a junho de 2020. Os resultados da pesquisa realizada na disciplina supracitada 

proporcionou o desenvolvimento deste capítulo. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ano é 2020. Um só vírus. Mais de 470.000 mortes no mundo. Famílias proibidas de 

enterrar seus familiares. Pessoas em isolamento social. Fronteiras fechadas. Cidades turísticas 

desertas. Comércio estagnado. Universidades e escolas públicas e privadas suspensas. Aeroporto 

trancado. Jogos esportivos e eventos cancelados ou adiados. Hospitais com centenas de 

pacientes internados. Falta de respiradores em UTIs. Falta de equipamentos de proteção para 

profissionais da saúde. Uma quarentena que atinge 1,7 bilhão de pessoas. O mundo escureceu. 

Um sentimento de impotência e tristeza assola a todos. Devido a estas mudanças na sociedade, 

foi necessário alterar o modo das aulas dos nossos alunos e dessa forma a partir da sugestão da 

atividade proposta pela professora na disciplina de Ecologia II, os alunos se motivaram com o 

tema e leram artigos, os quais serviram de embasamento teórico para elaborar esse capítulo. 

Estudos têm demonstrado que atualmente, a urbanização tem um papel crítico para o 

surgimento e manutenção epidêmicas, bem como a ocorrência de doenças zoonóticas. A maior 

interação entre humanos de diferentes lugares e a proliferação facilitada de vetores e patógenos 

reservatórios no contexto urbano explicam, pelo menos em parte, como a urbanização afeta a 

disseminação de doenças infecciosas (NEIDERUD, 2015). Além disso, a destruição acelerada de 

habitats, pelas ações antrópicas na natureza, como o desmatamento, a urbanização e a 

industrialização desenfreada, estão entre as principais causas. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     847  
 

 

 

Lamentavelmente por ignorância, desinformação ou por mero egocentrismo, a população 

em geral culpa os animais pelas doenças que nos afetam. Porém, não enxergam que suas ações 

impensadas é que estão desencadeando um desequilíbrio que culmina na situação que estamos 

vivenciando. 

Há algumas décadas, acreditava-se fielmente que florestas e ambientes intocados pelos 

seres humanos e, consequentemente, repletos de fauna exótica, eram uma ameaça à 

humanidade, pois abrigava os mais diversos patógenos que poderiam causar novas doenças, 

como a dengue, Ebola e HIV (VIDAL, 2020). 

Entretanto, com o passar das décadas, foram sendo discutidos temas referentes à 

ecologia e meio ambiente. Como área de estudo, a ecologia estuda as relações dos seres vivos 

entre si e com o meio ambiente onde habitam. Sendo assim, esta área tem, dentre outros, a 

preocupação com fatores que podem afetar o desenvolvimento e manutenção de um organismo, 

até um ecossistema. Dentre estes fatores, pode-se citar os fatores físicos, químicos e biológicos, 

que são importantes para assegurar a sobrevivência destes organismos, onde todos precisam 

interagir uns com os outros para sobreviverem e manter o equilíbrio do ecossistema. 

Esta área da biologia possui grande grau de importância, pois essas interações nos 

proporcionam compreender os impactos ambientais e desequilíbrios causados pela ação antrópica 

na natureza, possibilitando assim que estudos sejam realizados para a aplicação de projetos de 

preservação, objetivando diminuir o dano das nossas ações sobre a natureza, buscando assim um 

futuro melhor para as próximas gerações (SANTOS, 2020). 

A importância da ecologia, além de estudos sobre ciência em geral, biologia, geografia e 

áreas afins, na atual situação, nos levam a compreender o que está acontecendo no mundo, e 

como se deu esta rápida propagação do vírus. Devemos ser capazes de compreender que os atos 

humanos são responsáveis pelo surgimento de novas doenças. Com este entendimento, 

poderemos estudar e criar ações que possibilitem mudanças para que não ocorram novas 

epidemias ou pandemias. 

Atualmente, pesquisas mostram que a destruição da biodiversidade por ações antrópicas 

contribuem para o surgimento desses novos vírus, como o da COVID-19 (VIDAL, 2020). A alta 

taxa de desmatamento para ampliar os espaços da agricultura e da pecuária, o transporte 

aglomerado de diversas espécies de animais para o abate, a destruição de habitats de animais 

silvestres portadores de parasitos, são exemplos das ações nocivas causadas pelo ser humano e 

que, segundo Gagliardi (2020), são responsáveis pelo aparecimento de pelo menos metade das 

zoonoses emergentes. 

Na história da humanidade já nos deparamos com diversas pandemias, entre elas: peste 

negra, gripe espanhola, H1N1, febre amarela, entre outras (UJVARI, 2012). Inclusive algumas 

delas podendo apresentar alto risco para a saúde, podendo até mesmo ser mortais, como 

exemplo a COVID-19. 
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Na tríade sociedade x saúde x meio ambiente, nota-se que conforme o isolamento social 

ocorre, as alterações ambientais também vão acontecendo. Muitas delas positivas não somente à 

natureza, mas a todos os seres que dela dependem. 

As medidas de isolamento social, decretadas pelas autoridades estaduais e municipais, 

que buscam conter o avanço do novo coronavírus, impedindo assim o avanço acelerado de novos 

casos de COVID-19, têm se mostrado benéficas ao meio ambiente. Segundo Carvalho (2020), as 

mudanças ambientais que estão ocorrendo são de caráter temporário, alterações de curto prazo, 

sem uma garantia de durabilidade. 

“Tenho uma visão muito cética e realista quanto aos problemas ambientais da 
humanidade. Eu não acredito, enquanto especialista, que essa pandemia será o 
suficiente para romper esse paradigma de consumo exagerado, que é a principal 
causa de degradação da natureza”, observa (CARVALHO, 2020). 

 

Embora alguns pesquisadores não acreditem que o resultado benéfico ao meio ambiente 

tenha durabilidade pós-pandemia, podemos observá-las nos mais diversos países. Na China, 

onde mesmo sem surtos de doenças, a população habituou-se ao uso de máscaras de proteção 

facial, em locais públicos, buscando reduzir os efeitos da poluição atmosférica, mesmo assim, 

durante esse período de pandemia, já se observou uma queda de 25% nas emissões de dióxido 

de carbono nesse país, segundo cálculos de Myllyvirta (2020). 

Situação similar também já se observa nas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro (RJ) 

e São Paulo (SP). Conforme dados divulgados pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) (RIO 

DE JANEIRO, 2020) a redução chegou a 91% na emissão de dióxido de nitrogênio (NO2) e de 

55% de monóxido de carbono (CO) após o isolamento social no RJ e em SP (SOCIEDADE 

BRASILEIRA de ECONOMIA ECOLÓGICA, 2020). Após uma semana de quarentena houve uma 

diminuição de 50% na liberação desses gases. Segundo Amaral (2020), “se alguns poluentes 

continuarem diminuindo em São Paulo, podemos chegar próximo aos níveis de qualidade do ar”, 

recomendados pela OMS, o que mostra o tamanho do desafio que é atender ao padrão da OMS e 

o quanto ainda estamos longe desse padrão. 

Um dos fatores que permitiu isso foi a própria diminuição no uso de combustíveis. Estima- 

se que no Brasil houve uma redução de 50% no consumo de diesel, gasolina e uma diminuição 

ainda em maio, cerca de 80%, no uso de combustíveis em aviões (AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2020). Essa melhora na qualidade do ar irá 

ajudar as pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, principalmente no Rio Grande do Sul 

onde, com a chegada mais intensa das baixas temperaturas no inverno, essas patologias se 

acentuam e os sintomas se agravam. 

No que concerne à queda na taxa de poluição, essa, além de melhorar a qualidade do ar, 

também diminui a formação de ilhas de calor: fenômenos climáticos que ocorrem principalmente 

nas cidades com elevado grau de urbanização e se caracterizam por apresentar uma temperatura 

média mais elevada do que nas regiões rurais próximas. A formação e presença de ilhas de calor 

no mundo são negativas para o meio ambiente, pois favorecem a intensificação do aquecimento 

global, e faz com que a umidade relativa do ar fique baixa nestas áreas (CASTELO, 2020). 
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Na Itália, a ausência de turistas contribuiu para uma melhora significativa da qualidade da 

água nos canais de Veneza, os quais começaram a ser frequentados, após o isolamento social, 

por animais como peixes, cisnes e golfinhos. Na Tailândia e no Japão, grupos de macacos e 

veados estão nas ruas, conforme relatado em diversos jornais pelo mundo. 

Esta pandemia está tornando compreensível a visão de que para reverter os danos 

infligidos pelo ser humano à natureza não é preciso tantos anos. A natureza está mostrando que 

tem um poder de resiliência muito maior do que os cientistas imaginavam. 

Mudanças nos oceanos também foram vistas. Pela primeira vez em muitos anos, 

pesquisadores conseguem saber como se comportam mamíferos marinhos diante de um mar 

mais silencioso. Especialistas da Universidade de Dalhousie, no Canadá, pesquisaram sons em 

baixa frequência, associados a movimentação de barcos, e constataram que houve queda entre 4 

a 5 decibéis na intensidade sonora registrada tanto em regiões próximas e distantes de portos 

canadenses, o que permitiu ouvir os sons desses animais. Segundo o estudo há muito tempo não 

era permitido ouvir baleias e outros mamíferos com a qualidade que se tem agora (THOMSON, 

2020). De acordo com o mesmo estudo, houve uma redução de 20% nas importações e 

exportações do país no mesmo período. 

A diminuição de algumas atividades e serviços significa o aumento de outras. Com o 

confinamento doméstico exigido pela quarentena, além dos esforços dos serviços de saúde no 

enfrentamento do novo coronavírus, houve um aumento de 15% a 20% na geração de resíduos 

sólidos e um crescimento bastante considerável na geração de resíduos hospitalares em unidades 

de atendimento à saúde (10 a 20 vezes), no Brasil, segundo levantamento da Associação 

Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2020). 

A adoção do isolamento social tem se mostrado eficaz, quando respeitado em sua 

totalidade, na desaceleração dos casos de COVID-19. Ao mesmo passo, muitos são os 

questionamentos que circundam esta problemática, e a principal delas é o impacto do isolamento 

social na saúde mental da população. 

De acordo com Daher Junior (2015), o homem é um ser social que necessita viver em 

grupos, desta forma, a socialização jamais poderá deixar de existir. Somos um povo muito 

hospitaleiro, caloroso, que através de abraços e apertos de mãos, construímos nossas interações 

sociais. Perante a pandemia, essa interação tornou-se restrita e com isso, a população teve que 

se adaptar a outras medidas para se comunicar e interagir com seus entes queridos. 

Segundo documento da Organização das Nações Unidas (2020), o período atual 

exemplifica a necessidade de maiores investimentos na área da saúde mental. Este documento 

menciona os grupos populacionais específicos que estão mais propensos a sofrerem danos 

psicológicos, consequentemente, os profissionais da saúde que estão na linha de frente no 

combate ao COVID-19 são os mais afetados, por suas extensas jornadas de trabalho, condições 

nem sempre adequadas, risco de contaminação e pelas decisões que precisam tomar em relação 

aos pacientes. 
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De acordo com Usher, Bhullar e Jackson (2020, p. 1) o isolamento pode causar graves 

distúrbios como: 

[...] irritabilidade, insônia, estresse emocional e distúrbios de humor, incluindo sintomas 
depressivos, medo e pânico, ansiedade e estresse devido a preocupações financeiras, 
frustração e tédio, solidão, falta de suprimentos e falta de comunicação. 

 

No mesmo documento, também é relatado o aumento do consumo de álcool por 

adolescentes e adultos. Estes, estão buscando soluções para o isolamento na bebida, o que a 

longo prazo poderá resultar em graves problemas de saúde. 

Pensando em tudo isso que está acontecendo, fica um questionamento, um convite à 

reflexão: será que a Terra não ativou seu modo “imunidade” do “parasita” ser humano, que vem 

trazendo tanto prejuízo ao meio ambiente? Será que não foi uma reação extrema, em que a Terra 

pede socorro? 

 
4. CONCLUSÃO 

 

Diante da pandemia de COVID-19, percebeu-se como o mundo não estava preparado 

para lidar com essa situação. Principalmente questões relacionadas à tríade meio ambiente x 

saúde x sociedade. Muitas coisas precisarão ser criadas e outras modificadas, pois, o mundo pós 

pandemia não será o que era antes. 

O distanciamento social vem se mostrando eficaz no combate a disseminação do SARS- 

CoV-2. Todavia, para que ocorra o achatamento da curva de contágio, é imprescindível a 

conscientização da população. Precisamos abandonar momentaneamente, velhos hábitos de 

nossa cultura, buscando em primeiro lugar a saúde e bem-estar de todos. Observa-se que a 

situação instaurada mundialmente é uma consequência das ações antrópicas frente ao meio 

ambiente, este é exaurido, sem a consciência de que tudo é finito. 

Por meio dos estudos e leituras, compreendemos a importância da conservação dos 

habitats, e quão devastador é quando suas propriedades originais se perdem. Isso ocorre por 

inúmeros motivos, seja por queimadas, desmatamento, industrialização, crescimento populacional, 

apropriação indevida e outros tantos motivos pelos quais o ser humano acredita que pode se 

apropriar, e fazer o que bem entender, de algo que não é seu por direito. 

Como acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, trajamos como dever 

da nossa profissão na sociedade, orientar nossos alunos rumo ao pensamento crítico, para que 

possam compreender os efeitos de suas ações envolvendo o meio ambiente, tornando possível a 

propagação destes conhecimentos, no intuito de que cada vez mais pessoas desenvolvam a 

responsabilidade ambiental que tanto precisamos, para preservar o nosso maior bem, nosso lar: o 

planeta Terra. 
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CAPÍTULO 99 

A RELAÇÃO DA OBESIDADE, DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL COM A COVID-19 
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RESUMO: Obesidade, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) merecem 
atenção, pois constituem fatores de risco para gravidade da COVID-19. Os autores procuraram 
explicar um dos mecanismos de entrada do SARS-CoV 2 nas células, que ocorre via enzima 
conversora de angiotensina 2 (ECA2) e sua relação com HAS, DM e obesidade. Conjuntamente, 
relataram as melhores condutas para esses pacientes, baseadas em evidências científicas atuais. 
Foi realizada revisão da literatura nas bases de dados Pubmed e Scielo incluindo artigos que 
relacionavam a infecção pelo novo coronavírus com os fatores de risco. Obesidade e DM estão 
relacionados a piores prognósticos, enquanto a HAS ainda não tem correlação comprovada. As 
alterações de ECA2 nessas doenças parecem contribuir para piores desfechos. Atividade física, 
boa alimentação e uso das medicações prescritas são essenciais na pandemia. O uso de 
inibidores SGLT2 para o tratamento do diabetes deve ser suspenso, enquanto IECA e BRA podem 
ser continuados. 
Palavras-chave: COVID-19; Obesidade; Diabetes; Hipertensão. 

 

ABSTRACT: Obesity, systemic arterial hypertension (SAH) and diabetes mellitus (DM) deserve 
attention, as they are risk factors for COVID-19 severity. The authors aimed to explain one of the 
mechanisms of entry for SARS-CoV 2 into cells, which occurs via angiotensin-converting enzyme 2 
(ACE2) and its relationship with SAH, DM and obesity. Jointly, they reported the best approaches 
for these patients, based on current scientific evidence. A literature review was carried out in 
Pubmed and Scielo databases including articles that related infection by the new coronavirus with 
the mentioned risk factors. Obesity and DM are related to worse prognosis, while SAH still has no 
proven correlation. ECA2 alterations in these diseases seem to contribute to worse outcomes. 
Physical activity, good nutrition and use of prescribed medications are essential during the 
pandemic. The use of SGLT2 inhibitors to treat diabetes should be discontinued, while ACE 
inhibitors and ARBs can be continued. 
Keywords: COVID-19; Obesity; Diabetes; Hypertension. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, houve a declaração de epidemia por uma pneumonia de causa 

desconhecida em Wuhan, uma província na China. Em 7 de janeiro de 2020, os cientistas 

chineses já haviam isolado um novo coronavírus, que passou a ser conhecido como SARS-CoV 2 

(CHEN et al., 2020). A pandemia por COVID-19 foi oficialmente declarada em 11 de março de 

2020 (OMS, 2020). Vários fatores de risco relacionados à maior gravidade da doença já foram 
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descritos, dentre eles idade > 65 anos, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma 

moderada a severa, condições cardíacas graves, obesidade severa (IMC ≥ 40kg/m²), diabetes 

mellitus (DM), doença renal crônica (DRC) em uso de diálise, imunossupressão e doenças 

hepáticas (NCHS, 2020; CDC, 2020). 

O objetivo desta revisão é explicar a principal via de entrada do SARS-CoV 2, além de 

explorar aspectos da COVID-19 envolvidos com as comorbidades: obesidade, HAS e DM. 

 
METODOLOGIA 

Foram procedidas buscas nas bases de dados PubMed e Scielo, utilizando descritores 

para condição de saúde (hipertensão arterial, obesidade, diabetes mellitus e COVID-19) e 

população de interesse (pacientes com covid-19) com seus correspondentes em inglês e para as 

pesquisas foi utilizado o descritor boleano AND. Os critérios de elegibilidade constaram de artigos 

publicados a partir de dezembro de 2019 que versassem sobre a relação das comorbidades HAS, 

DM, obesidade e COVID-19. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

SARS-COV 2 e a relação com a ECA2 

O sistema renina-angiotensina (SRA) é importante para a regulação da homeostase do 

organismo. A via ECA-Ang II-AT1R é o eixo regulador, responsável por causar vasoconstrição, 

aumentar a atuação do sistema nervoso simpático e a pressão arterial, enquanto a via ECA2- Ang 

1-7 -MasR é o eixo contrarregulador, que desempenha função oposta (CHENG et al., 2020). A 

ECA2 está amplamente distribuída na maioria dos tecidos do corpo humano, como no epitélio do 

intestino delgado, endotélio de vasos arteriais e venosos e no epitélio pulmonar, principalmente 

em pneumócitos pulmonares tipo II (ENGIN et al., 2020; CHENG et al., 2020). Essa enzima é 

considerada o receptor funcional do SARS-CoV 2, a qual permite sua entrada nas células e 

replicação viral (BOURGONJE et al., 2020). 

O vírus se liga à ECA2 e há uma interação entre sua proteína spike (S) e a protease 

transmembranar serina 2 (TMPRSS2), o que leva à cisão de S em S1 e S2, permitindo a fusão 

das membranas virais e celulares e resultando na entrada do vírus (KAI et al, 2020; ENGIN et al., 

2020). Posteriormente, o vírus ocasiona a redução da atividade de ECA 2, gerando desequilíbrio 

na regulação do SRA, o que causa dano celular, exacerbação da resposta inflamatória e 

insuficiência respiratória (CHENG, et al., 2020; BORNSTEIN et al., 2020). No pulmão, perde-se o 

efeito protetor de ECA2 e a ação de ECA1 é aumentada, o que leva à síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA), forma mais grave da doença (ZHANG et al, 2020). 

Devido a ampla distribuição da ECA2 pelo organismo, alguns pacientes podem ter 

acometimento extrapulmonar, afetando também coração, vasos sanguíneos, rins, trato 

gastrointestinal, entre outros. (BOURGONJE et al., 2020). 
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Embora o SARS-CoV possua o mesmo mecanismo de entrada já descrito, a sua afinidade 

com o ECA2 é aproximadamente 10 a 20 vezes menor que a afinidade entre essa enzima e o 

SARS-CoV 2, o que seria uma explicação plausível para a maior transmissibilidade da COVID-19 

quando comparada às infecções por outros coronavírus. (KRUGLIKOV et al, 2020). 

 
Obesidade e COVID-19 

Em 2009, durante a pandemia de Influenza A, a obesidade foi associada ao aumento do 

risco de gravidade da doença, hospitalização e morte (LUZI, 2020). Analogamente, durante a atual 

pandemia de coronavírus, muitos especialistas buscam a associação entre obesidade e COVID-19 

e, de acordo com os estudos recentemente realizados, ela representa um fator de risco para 

infecção severa por SARS-CoV 2 (SCHEEN, 2020). A obesidade se associa direta e indiretamente 

com a severidade da infecção pelo coronavírus (RYAN et al., 2020), visto ser prevalente em 

idosos que podem apresentar comorbidades associadas como hipertensão, diabetes e doença 

cardiovascular. 

Alguns estudos evidenciaram a influência do índice de massa corporal (IMC) sobre a 

gravidade da infecção por SARS-CoV 2. Cai et al (2020) mostrou que, em um hospital na China, 

32% dos pacientes com COVID-19 apresentavam sobrepeso (IMC entre 24,0 e 27,9 kg / m2) e 

10,7% eram obesos (IMC > 28 kg/m2) e, comparados aos pacientes com peso normal, possuíam 

probabilidade de desenvolver doença grave respectivamente 1,84 e 3,40 vezes maior. Reforçando 

essa ideia, em um estudo de coorte retrospectivo, 68,6% dos pacientes com COVID-19 

necessitaram de ventilação mecânica invasiva (VMI), sendo que a necessidade aumentou 

proporcionalmente com o IMC, chegando a 85,7% nos pacientes com IMC> 35 (SIMONNET et al., 

2020). Kalligeros et al (2020) corrobora esses fatos ao afirmar que, dentre os pacientes 

hospitalizados com COVID - 19, os que necessitaram de VMI apresentavam excesso de peso 

(IMC = 30-34,9 kg/ m2). 

Os mecanismos associados à gravidade da COVID-19 em pacientes obesos são múltiplos 

e incluem respostas imunológicas inadequadas, alteração do desempenho respiratório e a 

presença de comorbidades (SCHEEN, 2020). Além disso, várias citocinas pró-inflamatórias se 

encontram cronicamente elevadas, como IL-1β, IL-6, IL-12, TNF-α e MCP-1, produzidas 

principalmente pelo tecido adiposo visceral e subcutâneo, levando a um defeito na imunidade 

inata (LUZI et al., 2020; BELANČIĆ et al., 2020). Ademais, a inflamação crônica de baixo grau, 

característica da obesidade, leva à diminuição da atividade de macrófagos e a prejuízo na 

resposta das células B e T, o que causa um aumento da suscetibilidade à infecção viral e atraso 

na recuperação do indivíduo (LUZI et al., 2020). 

Pessoas obesas apresentam diminuição do volume de reserva expiratória, da capacidade 

funcional e da complacência pulmonar, com dificuldade de expansibilidade pela diminuição da 

excursão diafragmática, o que prejudica a ventilação e aumenta o risco de gravidade da infecção 

pelo coronavírus (DIETZ et al., 2020; KASS et al., 2020). 
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O tecido adiposo é utilizado como reservatório por diversos vírus, como adenovírus 

humano Ad-36, vírus influenza A, citomegalovírus e o HIV (PETRAKIS et al., 2020). Especula-se 

que o mesmo possa ocorrer com o SARS-CoV 2, o que contribui para que, em pacientes obesos, 

o período de disseminação da infecção seja mais prolongado (BELANČIĆ et al., 2020; LUZI 2020). 

Além disso, embora não haja diferença na expressão de ECA2 nos adipócitos entre obesos ou 

eutróficos, os indivíduos com obesidade apresentam mais células adiposas e consequentemente, 

maior quantidade de ECA2, contribuindo para um aumento da infecção e da disseminação viral 

por SARS-CoV 2 (KASSIR, 2020). 

Dessa forma, sabendo que a obesidade é fator de gravidade na COVID-19, o ideal é que 

essa população mantenha uma dieta saudável, com uma leve restrição calórica, visando a perda 

de peso, além da prática regular de exercício físico leve a moderado. Faz-se imperativo o 

isolamento de casos positivos e o distanciamento social como prevenção primária (YANG et al., 

2020). Como nesses indivíduos o risco de transmissão viral se encontra ampliado, evidências 

atuais sugerem que haja um prolongamento do período de quarentena para pacientes obesos 

(LUZI, 2020). Para os casos suspeitos ou confirmados da doença é importante que haja maior 

vigilância, pois esses pacientes devem ser tratados de forma rápida e mais agressiva (DIETZ et 

al., 2020; CAI et al., 2020). 

 
Hipertensão e COVID-19 

Desde o início desta pandemia a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é classificada como 

fator de risco para o desenvolvimento de um quadro mais severo da COVID-19 e está associada a 

um risco aproximadamente 2,5 vezes maior de gravidade e mortalidade pela doença (LIPPI, 

2020). Um estudo realizado na China com 1099 pacientes com COVID-19, demonstrou que 15% 

dos pacientes tinham hipertensão como fator de risco mais importante para a infecção; foi relatado 

também que, de 173 pacientes que desenvolveram a forma grave, 35,8% dos que morreram, 

necessitaram de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) ou de ventilação mecânica 

também apresentavam hipertensão (KULKARNI S, 2020). 

Uma questão crescente na comunidade científica refere-se ao uso de Inibidores de 

Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) e dos Bloqueadores dos Receptores da Angiotensina 

II (BRA) e a forma com que essas medicações, amplamente utilizadas no tratamento da HAS, 

afetam o prognóstico dos pacientes com COVID-19 (SARDU,2020). Um dos pontos mais 

controversos desta questão é o papel da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) no 

mecanismo de entrada do SARS-CoV nas células hospedeiras (KULKARNI S, 2020). 

Alguns estudos demonstraram que IECA e BRA aumentavam a expressão da ECA2, o 

que, em teoria, poderia aumentar a ligação da SARS-Cov-2 ao pulmão, levando a maior lesão 

desse órgão (SCHIFFRIN,2020). Por outro lado, foi teorizado que a elevação da atividade da 

ECA2 poderia aumentar a conversão da angiotensina II em angiotensina (1-7), um peptídeo com 

propriedades anti-inflamatórias potencialmente protetoras. No entanto, esse efeito provavelmente 
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seria pequeno e não está claro se o aumento da atividade anti-inflamatória é prejudicial ou 

benéfico em pacientes com COVID-19 (ARONSON, 2020). 

Ainda há a necessidade de mais estudos para verificar se a influência de IECA e BRA na 

fisiopatologia da COVID-19 e para concluir se a hipertensão é ou não um fator de risco 

independente para gravidade da doença. No entanto, várias organizações já enfatizaram que o 

controle da pressão arterial continua sendo uma medida importante para reduzir a carga da 

doença, mesmo que não tenha efeito sobre a suscetibilidade à infecção viral (SCHIFFRIN,2020). 

Atualmente, tanto o Colégio Americano de Cardiologia quanto a Sociedade Europeia de 

Hipertensão, recomendam a manutenção do tratamento com as medicações da classe IECA e 

BRA, visto que a interrupção ou mudança da terapia anti-hipertensiva pode gerar flutuações 

descontroladas dos níveis pressóricos, que, por sua vez, aumentam o risco de incidentes 

cardiovasculares (LIMBOURG,2020). No caso de pacientes hipertensos com teste positivo para 

COVID-19, as decisões de tratamento, até agora, devem ser individualizadas e tomadas de 

acordo com o estado hemodinâmico e a apresentação clínica de cada paciente (ARONSON, 

2020). 

 
Diabetes mellitus e COVID-19 

O DM é uma comorbidade altamente prevalente em âmbito nacional e internacional e é 

considerado um dos principais fatores de risco para gravidade e mortalidade por COVID-19 (ROD 

et al., 2020). Dados do último Vigitel de 2018 apontam para uma prevalência de 9% de DM entre 

os brasileiros. Além disso, estudo realizado de 2006 a 2011, mostra que apenas 48,5% dos 

pacientes tem valores sustentados de HbA1c < 8% no Brasil (PITITTO et al., 2020). Essa alta 

prevalência de pacientes com hiperglicemia crônica evidencia a necessidade de grande atenção. 

Os piores desfechos da infecção por SARS-CoV 2 em pacientes diabéticos são 

demonstrados em meta-análise com 30 estudos, na qual o diabetes estava associado a pior 

prognóstico (RR 2,38), maior mortalidade (RR 2,12), maior severidade de COVID-19 (RR 2,45), 

síndrome respiratória aguda grave (RR 4,64) e progressão da doença (RR 1,47) (HUANG et al., 

2020). Isso é corroborado no estudo de Liu et al (2020), que mostra risco 2,61 vezes maior de 

COVID-19 grave, quando comparado à população não diabética. Apesar disso, pacientes com 

diabetes mellitus não são mais suscetíveis à infecção pelo SARS-CoV 2 (LI, et al., 2020) 

Muitos autores citam a associação do DM a outras comorbidades, como HAS e 

obesidade, o que pode explicar o aumento de severidade nos casos de infecção pelo novo 

coronavírus (RODACKI et al., 2020; ORIOLI et al., 2020). Entretanto, há vários mecanismos 

capazes de explicar a fisiopatologia por trás desse fenômeno. O DM é marcado por um estado 

pró-trombótico e inflamatório crônico, o qual pode exacerbar a tempestade de citocinas que ocorre 

durante a COVID-19, piorando prognóstico (HUSSAIN et al.,2020). Além disso, os pacientes 

diabéticos possuem downregulation do receptor ECA2, o que ocasiona aumento da concentração 

de angiotensina II e de seus efeitos lesivos ao epitélio pulmonar (GUPTA et al.,2020; CHENG et 

al., 2020). Soma-se a isso o fato de que pacientes com DM que adquirem COVID-19 têm aumento 
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mais pronunciado de desidrogenase láctica ativa (LDH), proteína C reativa (PCR), ferritina, D 

dímero, além de menor contagem de linfócitos, o que evidencia maior comprometimento sistêmico 

e, principalmente, pulmonar. (PERIC et al., 2020). 

Estudos mostram que até mesmo hiperglicemias transitórias estão relacionadas a pior 

prognóstico na COVID-19 (SCHOFIELD, 2020). Nesses casos, parece ocorrer uma maior 

replicação viral, prejuízo à resposta imune e aumento da produção de citocinas, levando à maior 

gravidade (PERIC et al., 2020; RODACKI et al., 2020). É importante, portanto, ter um controle 

glicêmico adequado durante o período da doença; o qual é diretamente relacionado a melhores 

desfechos (RHEE et al., 2020). 

Outro aspecto interessante é que, durante a evolução de COVID-19 grave, muitos 

pacientes apresentam hiperglicemia e aumento da resistência insulínica, o que pode ser explicado 

pelo aumento da concentração de hormônios contra-reguladores como glucagon, cortisol e 

epinefrina, além do estado pró-inflamatório, marcado pelo aumento de IL-6 e TNF alfa (ORIOLI et 

al., 2020). Soma-se a isso o ataque direto do vírus às ilhotas pancreáticas, o que pode acarretar 

cetoacidose diabética (CAD) e estado hiperglicêmico hiperosmolar (EHH) em pacientes 

previamente diabéticos (YANG et al., 2020). Assim, a necessidade de insulinoterapia tende a ser 

maior nesses pacientes. Por outro lado, a hipoglicemia também está relacionada a piores 

desfechos durante a COVID-19, portanto a glicemia deve ser aferida frequentemente, almejando 

níveis entre 140 e 180 mg/dL. (ORIOLI et al., 2020; PERIC et al., 2020). 

Quanto à prevenção de infecção por SARS-CoV 2 em pacientes diabéticos, estudo 

brasileiro ressalta que o isolamento social é a medida mais impactante na redução da transmissão 

do vírus (REZENDE et al., 2020). Além disso, bom controle glicêmico, tratamento de outras 

comorbidades, nutrição adequada, exercícios físicos, vacinação contra influenza e pneumonia, 

lavagem frequente das mãos e higiene respiratória são medidas importantes (GUPTA et al., 2020). 

A continuidade do acompanhamento médico pode ser feita com auxílio da telemedicina, a fim de 

reduzir à exposição dos pacientes. (BORNSTEIN et al., 2020). 

Em outro cenário, quando pacientes com DM são infectados pelo SARS-CoV 2, outras 

medidas são necessárias. Em quadros leves, opta-se por hidratação adequada e medicamentos 

sintomáticos. Além disso, é indicado aumento da frequência de monitorização glicêmica em 

pacientes em insulinoterapia, devido ao risco aumentado de CAD. A suspensão de medicamentos 

não é necessária nesse momento (GUPTA et al., 2020). Em quadros mais graves, que exigem 

hospitalização, indica-se suspender os inibidores de SGLT2 e evitar metformina, devido ao maior 

risco de desidratação e acidose láctica, respectivamente. O uso de insulina intravenosa é 

preferencial nesses casos, sempre com avaliação dos níveis de potássio, devido ao risco de 

hipocalemia; além de glicemia plasmática, eletrólitos, pH, cetose e beta-hidroxibutirato com o 

objetivo de melhorar o controle do paciente (BORNSTEIN et al., 2020). 
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CONCLUSÃO 

A ECA 2 constitui a principal via de entrada para o SARS-CoV 2. A alteração dessa 

enzima em doenças crônicas pode estar relacionada a cursos mais graves da infecção, sendo 

observados em pacientes portadores de obesidade e DM, comorbidades consideradas fatores de 

risco independentes para gravidade da COVID-19. Em obesos há vários mecanismos envolvidos 

como resposta imunológica inadequada, alteração do desempenho respiratório e outras 

comorbidades associadas. Por outro lado, em pacientes diabéticos encontra-se downregulation de 

ECA2, estado pró trombótico e inflamatório crônico além do aumento da resistência insulínica e 

hiperglicemia causadas pelo vírus, o que aumenta as chances de quadros de CAD e EHH. Em 

relação à HAS, não há confirmação se esta constitui um fator de risco independente para 

gravidade da infecção pelo SARS-CoV 2 e nem sobre o papel de IECA e BRA, necessitando de 

mais estudos. As recomendações para pacientes com obesidade, DM e HAS incluem adequado 

tratamento para a patologia de base, que englobam dieta saudável, exercícios físicos regulares, 

perda de peso, bom controle glicêmico e pressórico. Nos pacientes diabéticos com quadros leves 

de COVID-19, não há necessidade de suspensão de antidiabéticos orais, enquanto que, em 

quadros graves, opta-se pela suspensão de inibidores de SGLT2 e evita-se metformina, preferindo 

insulinoterapia intravenosa. O aumento da frequência de aferição da glicemia é importante durante 

esse período. Já em indivíduos hipertensos negativos para o SARS-CoV 2, pode-se manter o uso 

das medicações das classes IECA e BRA, pois há mais benefícios que riscos, uma vez que o 

descontrole da pressão arterial pela alteração na terapia anti-hipertensiva seria danoso. Em 

pacientes hipertensos positivos para a doença, o tratamento deve ser individualizado, atentando- 

se para a apresentação clínica e estado hemodinâmico. Finalmente, são imprescindíveis 

distanciamento social e isolamento dos casos positivos, além da continuidade do 

acompanhamento médico regular. 
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RESUMO: As mudanças fisiológicas e anatômicas no organismo das gestantes e puérperas levam 
a uma predisposição por infecções graves, inclusive respiratórias, colocando-as como uma 
preocupação dentro da área médica. Este artigo objetiva sintetizar tudo que se sabe até o 
momento em relação ao manejo clínico do grupo previamente citado, no surto pandêmico da 
Covid-19, para compreender como essa doença comporta-se na mulher em período gestacional. 
Para isso, utilizou-se uma seleção de textos científicos cujas fontes para pesquisa foram as 
plataformas LILACS e SCIELO. Como conclusão, tem-se que, apesar da Covid-19 ser de caráter 
recente, pode-se observar uma linha de condutas com harmonia entre elas, possibilitando um 
norte para decisões clínica e estratégias de saúde na área obstétrica. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavírus; Betacoronavírus; Gestantes. 

 
ABSTRACT: The physiological and anatomical changes in the body of pregnant women and 
women who have recently given birth lead to a predisposition for serious infections, including 
respiratory infections, placing them as a concern within the medical field. This article aims to 
synthesize everything that is known so far in relation to the clinical management of the group 
previously mentioned, in the pandemic outbreak of Covid-19, to understand how this disease 
behaves in women during pregnancy. For this, a selection of scientific texts was used, whose 
sources for research were the LILACS and SCIELO platforms. As a conclusion, it is clear that, 
although Covid-19 is of a recent nature, a line of conducts can be observed with harmony between 
them, enabling a guide for clinical decisions and health strategies in the obstetric area. 
Keywords: Coronavírus Infections; Betacoronavirus; Pregnant Women. 

1 INTRODUÇÃO 

A COVID-19 é uma patologia infecciosa de disseminação rápida provocada pelo novo 

coronavírus, SARS-CoV-2, um vírus de RNA simples de sentido positivo, da subfamília 

Coronovirinae, da ordem Nidovirales. (Ramalho 2020). O surto da doença respiratória causada 

pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) teve seu início na cidade de Wuhan, capital da província de 

Hubei, na China, em dezembro de 2019. Houve então a disseminação por vários países atingindo 

rapidamente os cinco continentes. Em 12 de março de 2020, a situação foi caracterizada como 

pandemia pela Organização Mundial de Saúde. (BRASIL, 2020). 

Com a pandemia, um grupo particular, apresentou-se como uma preocupação dentro da 

área médica: as gestantes. As mudanças fisiológicas no organismo da gestante (e também 

puérpera, visto que estas mudanças não se resolvem imediatamente após o parto) levam a uma 

predisposição por infecções graves, inclusive respiratórias. Ademais, as alterações anatômicas 
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características da gestação reduzem a tolerância da paciente à hipóxia. Algumas destas 

alterações são: aumento do diâmetro transverso da caixa torácica; elevação do diafragma; 

alterações dos volumes pulmonares; vasodilatação da mucosa; alterações na imunidade mediada 

por células. (BRASIL, 2020). 

Ainda tendo em vista as alterações fisiológicas, nomeadamente imunológicas e 

cardiopulmonares, a gestante está mais suscetível a complicações respiratórias e sistêmicas nas 

infecções virais. Na gripe A (vírus influenza A subtipo H1N1) as grávidas constituíram 1% dos 

doentes, mas compõem 5% das mortes. Nas últimas duas décadas, houve duas outras epidemias 

também causadas por coronavírus; a SARS-CoV e MERS-CoV, que foram responsáveis por 

elevado número de complicações maternas, propiciando internamentos nos cuidados intensivos, 

necessidade de ventilação assistida, insuficiência renal e morte. Nas grávidas que tiveram SARS- 

CoV e MERS-CoV verificou-se um número elevado de parto pré-termo, restrição de crescimento, 

abortamento e morte fetal. (Ramalho, 2020). 

Com base na observação dos altos índices de complicações, incluindo mortalidade, em 

mulheres no ciclo gravídico-puerperal com infecções respiratórias, sejam elas causadas por outros 

coronavírus (SARS-CoV e MERS-CoV), ou pelo vírus da influenza H1N1, é sensata a 

preocupação em relação a infecção pelo SARS-CoV-2 nesta população. (BRASIL, 2020). A 

experiência clínica na abordagem da grávida com COVID-19 é escassa. Porém, algumas 

organizações e sociedades científicas elaboraram orientações para nortear o enfrentamento da 

doença em gestantes. No Brasil, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública  

de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) e 

estabeleceu o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-COVID-19) como 

mecanismo de gestão coordenada da resposta à ESPIN no país. Seguindo a linha mundial, 

elaborou e publicou "Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo 

Coronavírus COVID-19" para organizar a detecção, monitoramento e resposta dos serviços de 

saúde à doença e divulgou diversas notas técnicas orientando especificamente o manejo da 

gestante durante todo o processo gestacional até o pós-parto. (BRASIL, 2020). 

Neste presente artigo, realizaremos uma revisão da literatura em relação a tudo que se 

sabe sobre a COVID-19 e seus impactos no processo gestacional embasados em fontes de cunho 

científicos. É fundamental que se reúna toda a informação sobre a COVID-19 em gestantes, para 

que possamos aumentar o conhecimento sobre esta doença emergente. É importante perceber as 

implicações imediatas da patologia, mas também as implicações na evolução das grávidas que 

recuperam da doença. (Ramalho, 2020). 

 

2 METODOLOGIA 

 
 

A metodologia empregada no presente estudo consiste em revisão bibliográfica, de 

caráter quantitativo, por intermédio da análise de dados, averiguados em plataformas de cunho 

científico-acadêmico. Por se tratar de uma revisão, em que foram utilizados dados secundários, 
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não foi preciso a submissão e a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Assim, o trabalho 

fundamenta-se em uma investigação, que relaciona referências teóricas atuais entre a COVID-19 

e a gestação. 

Tal investigação possibilitou a seleção de textos científicos, que compõem a seção do 

referencial teórico, através dos quais, foi possível desenvolver o raciocínio, que permitiu uma 

abordagem clara e lógica dos conteúdos revisados. À vista disso, se oportunizou uma atribuição 

dos objetivos, de modo a, cingir, assimilar e discorrer sobre informações e apontamentos, o que 

propiciou um fundamento lógico, no qual as considerações finais foram atestadas, por meio dos 

dados analisados, dentro do conteúdo delineado. 

Alusivo às bases de dados utilizadas, foram designadas duas plataformas de notoriedade 

internacional, como fontes fidedignas de pesquisas acadêmico-científicas na área da saúde: 

LILACS e SCIELO. Dessa maneira, determinou-se como descritores a COVID-19 e seus três 

derivados (coronavírus, novo coronavírus, SARS-CoV-2) e, gestação e seu derivado (gravidez). 

Segue abaixo, tabela demonstrando a quantidade de trabalhos encontrados por descritores. 

 
 

COVID-19 645 

Coronavírus 792 

Novo coronavírus 582 

SARS-CoV-2 293 

COVID-19 + Gravidez 13 (1 inédito, 12 repetidos) 

Novo coronavírus + Gravidez 11 (Todos repetidos) 
 

 
Sendo assim, foram identificados 14 (catorze) trabalhos na LILACS e, optando-se pelo 

critério de se restringir ao estudo de textos em português, foram selecionados cinco trabalhos. Já 

na plataforma SCIELO, ao se empregar “COVID-19”, “coronavírus”, “novo coronavírus” e “SARS- 

CoV-2” com a palavra “gestação”, não foi obtido nenhum resultado. E, associando-os com 

“gravidez”, encontrou-se respectivamente, três estudos (dois deles diferentes dos observados até 

o momento), dois trabalhos (ambos repetidos) e, nenhum resultado no que remete aos dois 

Coronavírus + Gravidez 14 (1 inédito, 13 repetidos) 

SARS-CoV-2 + Gestação 5 (Todos repetidos) 

Novo coronavírus + Gestação 9 (Todos repetidos) 

Coronavírus + Gestação 12 (1 inédito, 11 repetidos) 

COVID-19 + Gestação 11 

LILACS 

Descritor Quantidade de trabalhos encontrados 

SARS-CoV-2 + Gravidez 7 (Todos repetidos) 
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últimos. Associando-se o conteúdo das duas plataformas, foram selecionados, no total, sete 

trabalhos. 

Terminada a seleção nas plataformas, foi organizado primeiramente, uma compreensão 

dos materiais escolhidos, para analisar se esses se acomodavam a temática explorada. 

Ponderando cada trabalho, apurando-se dentre eles os que sustentariam a discussão a ser 

produzida, organizou-se uma narrativa de natureza analítico-reflexiva, em que se relatou a relação 

entre a COVID-19 e a gestação. 

Em vista disso, ao término da produção textual, procedeu-se a uma avaliação, entre as 

informações coletadas e os autores, com o intuito de submeter a revisão para publicação. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 
 

3.1 Riscos às mulheres no ciclo gravídico-puerperal frente ao Coronavírus 

As mudanças fisiológicas no organismo da gestante (e também puérpera, visto que estas 

mudanças não se resolvem imediatamente após o parto) levam a uma predisposição por 

infecções graves, inclusive respiratórias, e que as alterações anatômicas reduzem sua tolerância à 

hipóxia. Estudos recentes apontaram que a evolução da COVID-19 não parece ser pior nas 

mulheres antes, durante e após o parto. (BRASIL, 2020). 

Porém, com base na observação dos altos índices de complicações, incluindo 

mortalidade, em mulheres no ciclo gravídico-puerperal com infecções respiratórias, sejam elas 

causadas por outros coronavírus (SARS-CoV e MERS-CoV), ou pelo vírus da influenza H1N1 é 

sensata a preocupação em relação a infecção pelo SARS-CoV-2 nesta essa população. Faz-se 

necessária especial atenção a estas mulheres, incluindo aquelas com sintomas mais fracos ou 

com queixas principais que não sejam sugestivas de COVID-19. Desta forma, avaliação clínica 

minuciosa e triagem de sintomas deve ser preconizada para gestantes e puérperas que se 

apresentem em uma unidade de saúde e durante toda sua permanência. (BRASIL, 2020). 

Entretanto, ainda que muitas gestantes e puérperas possam ser manejadas em regime 

domiciliar, estratégias locais precisam e devem ser montadas para reavaliação frequente de 

sintomas e queixas, de modo a diagnosticar precocemente piora clínica - febre alta ou tosse sem 

melhora, ou dispneia entre outros. Isto pode ser feito, por exemplo, por Telessaúde ou contatos 

telefônicos periódicos (no máximo a cada 48 horas). Outro fator importante é a sobreposição de 

doenças que podem causar os mesmos sintomas. Muitos dos sintomas de COVID-19 podem ser 

causados também por H1N1 e/ou infecções bacterianas; portanto, não se deve retardar o início 

dos tratamentos para estas condições (BRASIL, 2020). 

 

3.2 COVID-19: trabalho de parto, parto e puerpério 

É necessário que toda parturiente e seu acompanhante sejam triados para casos 

suspeitos ou confirmados de COVID-19 antes da sua admissão no serviço obstétrico. Relatar 

febre aferida ou referida e tosse ou dor de garganta ou dispneia, resultado de exame positivo para 
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SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias. O acompanhante, desde que assintomático e fora dos grupos 

de risco para COVID-19, deve ser permitido para mulheres assintomáticas não suspeitas ou 

testadas negavas para o vírus SARS-CoV-2. Se mulheres positivas para o vírus SARS-CoV-2 ou 

suspeitas, o acompanhante permitido deverá ser de convívio diário da paciente. (BRASIL, 2020). 

No entanto, em qualquer situação, não deve haver revezamentos (para minimizar a 

circulação de pessoas no hospital) e os acompanhantes deverão ficar restritos ao local de 

assistência à parturiente, sem circulação nas demais dependências do hospital, ressalta-se a 

importância de ter acompanhante também classificado como negativo para COVID-19. Ambos 

devem receber orientações de medidas de prevenção de infecção e se triagem positiva (gestante 

ou acompanhante), a parturiente deve ser transferida para quarto em isolamento idealmente em 

regime Pré-parto/Parto/Puerpério atendidos no mesmo ambiente (PPP), utilizar máscara cirúrgica, 

receber orientações e meios de higienizar as mãos e receber cuidado de pessoal devidamente 

protegido com EPI. (BRASIL, 2020). 

Porém, as mulheres que já estiverem sob suspeita ou confirmadas para COVID-19 (e, 

portanto, em isolamento social) e que precisarem procurar atendimento em serviço obstétrico, 

devem comparecer por meios próprios ou acionar os serviços de urgências e emergência na 

região de seu domicílio ou outro serviço de transporte de seu município para obter orientações e 

diagnosticado o trabalho de parto toda a equipe muldisciplinar deve ser avisada, recomenda-se, o 

monitoramento contínuo da saturação de O2 por oximetria de pulso, com o registro a cada hora 

durante o trabalho de parto, além das avaliações habituais. Valor menor que 95% deve ser 

considerado sinal de alerta de deterioração do quadro pulmonar, indicando necessidade de 

reavaliação clínica imediata e terapêutica adequada. (BRASIL, 2020). 

Gestantes com sintomas leves e estáveis: deve- se manter a gravidez sob vigilância 

rigorosa nos serviços de atenção primaria de referência da gestante sendo orientada sobre os 

sintomas e possíveis intercorrências relacionada a sua gestação. Gestantes com sintomas graves 

ou críticos: indica-se internação e, conforme indicação médica, a antecipação do parto pode ser 

necessária. Não se recomenda o parto de mulheres suspeitas ou confirmadas para SARS-CoV-2 

em domicílios ou em Centros de Parto Normal (CPN), e sim em centros de referência, com maior 

nível de complexidade para os eventuais casos de descompensações materna e/ou fetais. Não há 

evidências de risco aumentado de transmissão do vírus com analgesia e anestesia farmacológica 

para parto sob punção raquidiana e/ou peridural. Prezar pelo monitoramento adequado do bem- 

estar materno e fetal dentro dos serviços maternos de referência da mulher gestante, antecipando- 

se a situações de parto de emergência com necessidade de IOT, e quando esta for 

imprescindível, atentar para a proteção adequada da equipe. (BRASIL, 2020). 

E ainda, as recomendações para o pós-parto, todas as puérperas, independente do status 

de infecção pelo SARS-CoV-2, o acompanhante após o parto deve ser permitido somente em 

situações onde há instabilidade clínica da mulher ou condições específicas do RN, ou ainda 

menores de idade. Nas demais situações, sugere-se a suspensão temporária, para redução do 

fluxo de pessoas dentro do hospital/maternidade. Puérperas e bebês em boas condições deverão 
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ter alta a partir de 24 horas em alojamento conjunto, de acordo com as diretrizes da portaria GM 

nº 2.068, de 21 de outubro de 2016, que institui diretrizes para organização da atenção integral e 

humanizada à mulher e ao recém-nascido no alojamento conjunto. (BRASIL, 2020). 

 

3.3 Manejo clínico de gestantes 

Primeiramente, se deve identificar as pacientes que possuam sintomas de síndrome 

gripal, sendo eles: febre igual ou superior a 38º C aferida ou referida, acompanhada de tosse ou 

dor de garganta. Em seguida, analisa-se se há ou não a presença de sinais de gravidade, como: 

dispneia, desconforto respiratório, saturação de oxigênio inferior a 95%, piora nas condições 

clínicas de doença preexistente e diminuição da movimentação fetal. Na ausência de sinais de 

gravidade, está indicado o isolamento domiciliar da gestante, segundo os protocolos da Atenção 

Primária à Saúde, bem como, a comunicação do posto de saúde para monitoramento da paciente. 

(BRASIL, 2020). 

Entretanto, caso haja a presença de algum sinal de gravidade, a gestante será 

caracterizada como portadora da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e deverá utilizar 

Oseltamivir até que saia o resultado de RT-PCR (Real Time PCR) para SARS-CoV-2. Se positivo, 

deve-se suspender o uso. Na inexistência de choque, disfunção de órgãos vitais, insuficiência 

respiratória ou instabilidade hemodinâmica, a paciente não tem indicação para internação em UTI. 

(BRASIL, 2020). Dessa forma, é orientada a realização de oxigenoterapia sob monitoramento, 

hidratação venosa, exames complementares, monitoramento fetal e de contrações uterinas, 

conforme protocolo vigente. Subsequentemente, é aconselhado o acompanhamento da paciente 

em leito clínico em isolamento individual ou coorte e, a notificação e coleta de exames específicos. 

(BRASIL, 2020). 

Porém, em caso de indicação da permanência da paciente na UTI, está indicado: suporte 

intensivo, oxigenoterapia sob monitoramento, hidratação venosa, realização de exames 

complementares, monitoramento fetal e de contrações uterinas, segundo o protocolo presente. 

Sucessivamente, é aconselhado o acompanhamento da gestante em leito de terapia intensiva em 

isolamento individual ou coorte e, a notificação e coleta de exames específicos. (BRASIL, 2020). 

Todavia, tanto pacientes que têm indicação para internação em UTI, quanto as que não 

possuem, não está indicado o uso profilático de antibióticos e, nem de glicocorticoides, na 

ausência de infecção associada comprovada, uma vez que, não há evidências de que tais 

medicamentos sejam benéficos ao tratamento em questão. Contudo, podem ser ponderados em 

episódios singulares, quando houver indicação clara para sua aplicação. (BRASIL, 2020). 

 

3.4 Atenção ao recém-nascido diante do novo coronavírus 

Atualmente, existe um conhecimento limitado no que remete a clínica do novo coronavírus 

em recém-nascidos e crianças. Entretanto, pesquisadores observaram em certos estudos que, a 

faixa etária pediátrica quando infectada, apresenta sintomatologia leve ou moderada, porém, 

acredita-se que recém-nascidos sejam mais vulneráveis ao SARS-CoV-2, por apresentarem 
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sistema imunológico imaturo. Até o momento presente, não se tem evidências da transmissão 

vertical do coronavírus, uma vez que, o vírus não foi encontrado em amostras de líquido 

amniótico, cordão umbilical, swab da orofaringe de recém-nascidos e nem no leite materno. Sabe- 

se que, crianças com idade inferior a um ano apresentam taxas mais elevadas de complicações 

graves. (BRASIL, 2020). 

 

3.4.1 Sala de Parto 

As parturientes assintomáticas e que não possuam contato domiciliar com indivíduos 

portadores de síndrome gripal ou infecção respiratória comprovada para COVID-19, é orientado o 

clampeamento oportuno do cordão umbilical, contato pele-a-pele e aleitamento na primeira hora 

de vida. Já as sintomáticas ou que possuam contato domiciliar com indivíduos com síndrome 

gripal ou infecção respiratória comprovada para COVID-19, realiza-se o clampeamento oportuno 

do cordão umbilical, mas, o contato pele-a-pele não é indicado. Posteriormente, a criança é seca 

com cordão íntegro, não sendo necessário banho na sala de parto. A amamentação não é 

contraindicada, apenas postergada, devendo ocorrer após a efetivação de medidas preventivas de 

contaminação e cuidados de higiene materna (banho no leito; troca de máscara, touca, camisola e 

lençóis). (BRASIL, 2020). 

Mães que possuam sintomatologia de síndrome gripal devem seguir as seguintes 

observações: distanciamento mínimo de dois metros entre leito materno e berço do recém- 

nascido, usar máscara durante contato com a criança (cuidados gerais, amamentação), 

higienização das mãos (antes e após contato com o bebê). Já o acompanhante deve se encontrar 

assintomático, ter entre 18 (dezoito) e 59 (cinquenta e nove) anos de idade e não ter contato 

domiciliar com indivíduos que possuem síndrome gripal ou infecção respiratória comprovada para 

COVID-19. (BRASIL, 2020). 

 

3.4.2 Alojamento Conjunto 

Espaços que possuam alojamento conjunto compartilhado, orienta-se a interrupção de 

acompanhantes e visitantes, com o intuito de evitar aglomerações, sendo uma medida protetiva 

para o binômio mãe-bebê. Já ambientes com quartos privativos e que possibilitem distanciamento 

adequado entre os pacientes, aconselha-se acompanhante único e regular, que seja 

assintomático, tenha entre 18 (dezoito) e 59 (cinquenta e nove) anos de idade, que não seja 

contato domiciliar de indivíduo portador de síndrome gripal ou infecção respiratória comprovada 

para SARS-CoV-2. (BRASIL, 2020). 

Situação em que a mãe se encontra clinicamente estável e a criança assintomática, pode- 

se permitir alojamento conjunto. Já quando a mãe se encontra com suspeita clínica ou confirmada 

de coronavírus, orienta-se acomodação privativa com a criança, mantendo-se distância mínima de 

dois metros entre o leito e o berço. O aleitamento materno deve ser fomentado com as devidas 

precauções (uso de máscara e higienização das mãos) e alta hospitalar entre 48 (quarenta e oito) 

e 72 (setenta e duas) horas. Todavia, ainda que a mãe possua diagnóstico suspeito ou confirmado 
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do novo coronavírus, não é indicado a realização de triagem laboratorial para investigação do 

vírus em recém-nascido assintomático. (BRASIL, 2020). 

 

4 DISCUSSÃO 

 
 

Foi realizada a análise das sete publicações selecionadas pelos critérios metodológicos 

deste estudo, que, por serem fruto de outras pesquisas, representam mais de 55 referências 

bibliográficas diretas. Dentre esses sete textos, quatro são de autoria do Ministério da Saúde do 

Brasil, sendo três deles Notas Técnicas, e um deles é a publicação de um Fluxo de Manejo. 

Quanto às três outras publicações, essas possuem grupos autorais distintos e são um Plano 

Estadual de Contingência, um Guia de Normas de Orientação Clínica e um editorial. 

Todas as sete publicações analisadas são objetivas, de rápida leitura e, com a exceção do 

editorial, todas têm como finalidade determinar condutas médicas e expor consensos para o 

manejo clínico de gestantes com SARS-CoV-2. Logo, é válido dizer que cumpriram com seus 

objetivos, tendo em vista que não há divergência de orientações entre os estudos analisados, 

quanto ao manejo clínico da gestante com a COVID-19, trabalho de parto, parto e puerpério, 

atenção ao recém-nascido e alojamento conjunto (conforme dissertado na Metodologia deste 

estudo). 

Como divergência entre essas sete publicações há apenas as análises de causalidade 

entre a infecção materna pelo coronavírus e alguns desfechos. As incidências de morte de 

concepto, abortamento no primeiro trimestre, restrição de crescimento fetal, prematuridade e 

efeitos placentários em gestantes com SARS-CoV-2 possuem porcentagens diferentes entre as 

publicações. Entretanto, tal incongruência é facilmente justificável, tendo em vista que ainda não 

há amplamente disponível meta-análises relevantes sobre esses temas, e todas as menções 

estatísticas foram feitas com base em estudos com amostras submetidas a variáveis diferentes de 

local, etnia, patologias prévias e demais características específicas. 

Embora ainda não haja a possibilidade de traçar com exatidão quais são os desfechos 

para a gestante e seu concepto quando há infecção por COVID-19, as publicações analisadas 

permitem ações importantes nesse momento de pandemia. Por apresentarem com coesão 

condutas clínicas, os sete textos analisados contribuem para o manejo individualizado da paciente 

e para atuação médica assertiva, que resultam em melhor gestão pública de recursos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Este trabalho buscou sintetizar através de artigos validados cientificamente todo o 

conhecimento sobre os aspectos obstétricos da infecção COVID-19. É necessário considerar que 

esta é uma doença de aparecimento recente, não havendo ainda conhecimento abundante e 

específico suficiente sobre o tema. No entanto, foi possível nesse artigo através dessa revisão de 

literatura, obter orientações derivadas da analogia com infecções causadas por outros vírus 
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(SARS-CoV, MERS-CoV e H1N1) e da evolução de casos do próprio SARS-COV -2 permitindo 

obter linhas de manejo clínico que orientam a condução de gestantes e puérperas nesse período. 

O conhecimento das condutas clinicas acima resumidos podem permitir o melhor 

entendimento e eficácia nas estratégias de saúde para guiar obstetras na atenção e cuidado a 

mulher grávida e parturientes nesse período em que incertezas predominam em todo o mundo em 

realidade pandêmica. 
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CAPÍTULO 101 

A SAÚDE MENTAL DA SOCIEDADE, COM ÊNFASE NOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 

SAÚDE, EM TEMPOS DE COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA 

THE MENTAL HEALTH OF SOCIETY, WITH AN EMPHASIS ON HEALTH PROFESSIONALS, IN TIMES OF COVID- 
19: LITERATURE REVIEW 

 

Marina Gabay Moreira Pedroso¹ 
Rodrigo Thadeu Cei Pedroso² 

Marcela Lopes Martins Sechin³ 
Daniel Gabay Moreira 4 

Caio Henrique de Souza Almeida5 

Carlos Henrique Lopes Martins6 

Amanda Gabay Moreira7 

 
RESUMO: Objetivo: Analisar o adoecimento mental da população, em específico dos 
profissionais da área da saúde no contexto da pandemia causada pelo vírus COVID-19.Método: 
Realizado revisão de literatura referente aos anos de 2019 e 2020, partindo dos descritores 
“Coronavirus, CoronavirusInfections, Mental Health, Mental Illness, Occupational Health, Health 
Personnel”.Obtiveram-se 846 resultados, dos quais 48 foram inicialmente selecionados.Destes, 19 
artigos foram eleitos. Conclusão:A pandemia por COVID-19 agravou sensivelmente a saúde 
mental não só da sociedade em geral, mas também dos profissionais da saúde expostos a esta 
realidade. Tornando necessário especial atenção e suporte psicológico adequado a este grupo em 
específico. 
Palavras-chave:Coronavirus, saúde mental, saúde ocupacional. 

 
ABSTRACT: Objective: To analyze the mental illness of the population, specifically of health 
professionals in the context of the pandemic generated by the COVID-19 virus. Method: Literature 
review for the years 2019 and 2020 was conducted, starting from the descriptors "Coronavirus, 
Coronavirus Infections, Mental Health, Mental Illness, Occupational Health, Health Personnel". A 
total of 846 results were obtained, of which 48 were initially selected. Of these, 19 articles were 
elected. Conclusion: The pandemic by COVID-19 significantly aggravated the mental health not 
only of society in general, but also of health professionals exposed to this reality. Making special 
attention and psychological support appropriate to this specific group necessary. 
Keywords: Coronavirus, mental health, occupational health. 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

O coronavírus (COVID-19), da espécie SARS-CoV-2, da família Coronaviridae (KONG et 

al., 2020) teve seu primeiro caso de infecção reportado na China, no ano de 2019 (WANG et al., 

2020). Devido a rápida transmissibilidade a nível global, despertou a atenção das autoridades dos 

sistemas de saúde por todos os continentes. A Organização Mundial de Saúde (OMS), diante 

desta situação, em janeiro de 2020, oficializou a Pandemia por COVID-19, constituindo uma 

emergência sanitária e um problema de saúde pública (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2020). 

Os sintomas mais comuns da infecção por COVID-19incluem: tosse, febre e dificuldade 

respiratória (CARVALHO et al., 2020),sendo os casos mais graves podendo cursar com 

insuficiência respiratória aguda, exigindo cuidados em unidades de terapia intensiva (CENTER 

FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2020). Apesar de muitos estudos acerca do tema, 

ainda existem diversas dúvidas sobre a doença, intrigando a comunidade científica e a população, 

dificultando medidas eficazes de enfrentamento (ORNELL et al., 2020). 
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Os países adotaram medidas epidemiológicas preventivas, intensificando o 

distanciamento social nas áreas em comum, isolamento domiciliar dos grupos de risco, bem como 

quarentena para casos específicos, visando reduzir os impactos da pandemia com a diminuição 

da incidência e do número de óbitos (BROOKS et al, 2020).O protocolo de isolamento para casos 

suspeitos ou confirmados, resguarda fisicamente os envolvidos, impedindo a transmissão e o 

alastramento do vírus. Quanto mais tempo em isolamento, aumentam-se as chances do 

desenvolvimento e agravamento dos sintomas psicopatológicos, como:oscilação do humor, 

depressão, irritabilidade, ansiedade, raiva, síndrome do pânico e insônia (AFONSO, 2020). 

Diferente de outros cenários de catástrofe, como nos desastres naturais,onde há uma 

rede de assistência psicológica voltada para as vítimas e suas famílias, durante as pandemias é 

comum que os profissionais de saúde, cientistas e gestores voltem a atenção e somem esforços 

em prol de compreender os mecanismos fisiopatológicos envolvidos, bem como as medidas de 

prevenção e cura da doença, em detrimento do emocional e do subjetivo (TUCCI et al., 2017). As 

implicações psicológicas, nessas situações, secundárias ao fenômeno, tendem a ser 

subestimadas e negligenciadas. Durante o surto do Ebola, usando como parâmetro comparativo, o 

receio e a histeria social, tiveram grande impacto durante todas as fases do evento, o que 

contribuiu indiretamente para o aumento da mortalidade, sobrecarregando os sistemas de saúde e 

reservas de insumos, gerando consequências deletérias até hoje inestimadas (SHULTZ et al., 

2016). 

A saúde mental também é influenciada pela imprevisibilidade do tempo de duração da 

história clínica da doença (ZANDIFAR, BADRFAM, 2020), fomentando um cenário favorável à 

disseminação de informações dúbias ou mesmo equivocadas sobre o vírus, o que gera 

instabilidade e pânico na sociedade (ORNELL et al., 2020). As mudanças nas relações 

interpessoais e rotina coletiva tornam-se nítidas, interferindo não só no bem-estar social, como no 

individual (LIMA; CARVALHO; LIMA; NUNES et al., 2020). 

Além da tensão mental e física relacionada diretamente a situação de infecção por uma 

doença ainda pouco conhecida, soma-se a insegurança econômica, aumento dos índices de 

desemprego, encarecimento de produtos essenciais, e saturação do sistema, agravando ainda 

mais o grau de ansiedade, levando ao estabelecimento da síndrome do estresse agudo 

(AFONSO, 2020). 

Os profissionais de saúde experimentam uma gama maior de fatores estressores, como: 

maior potencial de chance de contaminação; servir de vetor, aumentando de forma relevante os 

riscos de transmitir a doença aos seus próprios familiares, bem como exposição a ambientes de 

trabalhos insalubres, vivenciando inúmeros casos de óbitos e desfechos negativos em sua rotina 

de trabalho com pacientes acometidos pelo COVID-19 (SCHMIDT et al., 2020). Tudo isto, acarreta 

a sensação de frustração e impotência perante ao cenário em que está inserido. As condições 

precárias de trabalho, a constante falta de materiais, a deficiência de logística por parte dos 

hospitais e sistema de saúde, intensificam ainda mais os problemas psicológicos destes 

profissionais (CHAPADEIRO, 2020). 
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Outro importante fator a ser ressaltado quanto a infecção por COVID-19, é que até o 

momento, ainda não há um protocolo completo bem estabelecido de tratamento, muito menos 

alguma medicação e/ou vacinas com níveis de evidências adequadas, que possam ser 

consideradas condutas de escolha para tratamento preventivo ou curativo da doença. 

Aumentando o nível de insegurança por parte dos profissionais da área da saúde (SAIDEL, 2020). 

Embora as pessoas apresentem reações e comportamento emocional diferentes em situações de 

caos, evidenciar este processo torna-se imperioso, haja visto que auxilia na elaboração de ações 

políticas direcionadas às equipes de saúde. É necessário, portanto, o estudo da literatura sobre o 

adoecimento mental da população e profissionais da área da saúde, visando criar possíveis 

métodos de otimização e proteção da saúde emocional no enfrentamento da 

pandemia por COVID 19. 

 

MÉTODO 

 
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual a busca e seleção dos estudos foram 

baseadas nos dados encontrados através das plataformas: MEDLINE/Pubmed, Scielo e Lilacs. A 

busca foi feita na data de 25 de maiode 2020, por meio dos descritores: coronavirus, 

coronavirusinfections, mental health, mental illness, occupationalhealth ehealthpersonnel. Obtidos 

no Medical SubjectHeadings(MeSH) e Thesaurus e Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

acrescidos dos operadores booleanos “AND” e “OR”. 

Foi utilizado os softwares Microsoft Excel 2017 e EndNote (MENDES, 2019)para 

identificar e individualizar todos os artigos encontrados, evitando repetições, a partir da divisão por 

título, autor(es), país realizado, bem como o ano da publicação. Para inclusão nesta revisão de 

literatura o estudo aceitou publicações em qualquer idioma, ocorridas nos anos de 2019 e 2020, 

que trataram sobre adoecimento mental na sociedade em geral, com ênfase nos profissionais da 

área da saúde, durante o curso da pandemia por COVID-19. 

O processo de seleção dos artigos inclusos se deu por três etapas aplicadas pelos 

autores, de acordo com o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic reviewsand Meta- 

Analyses(PRISMA), conduzindo as escolhas em fases de Identificação, Triagem, Elegibilidade e 

Inclusão. Para isso, a primeira etapa deseleção propiciou análise do título, excluindo-se aqueles 

artigos que não se enquadravam nos critérios de inclusão propostos. A segunda, posteriormente, 

objetivou avaliar o resumo de cada um. A terceira e última etapa constituiu-se na leitura integral 

dos artigos selecionados confirmando a adequação geral do conteúdo proposto. 

 
RESULTADOS 

As buscas nas bases de dados geraram 846 resultados a partir da estratégia de busca, 

dos quais 48 foram inicialmente selecionados. Todos publicados no ano de 2020.Constituíram-se 

de 13 diferentes países de filiação, sendo eles: África do Sul (1), Austrália (3), Brasil (4), Canadá 

(3), China (10), Espanha (5), Estados Unidos da América(EUA) (4), França (3), Índia (1), Israel (2), 
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Itália (5), Japão (1) e Reino Unido(6). Destacaram-se a China, Espanha e Reino Unido pelo maior 

número de artigos publicados com aproximadamente 20%, 12% e 12% respectivamente. 

Posteriormente, selecionaram-se 19 artigos elegíveis, a partir da leitura integral deles, que 

se enquadravam em todos os critérios propostos (TABELA 1). 

 
 

TABELA 1 – Estudos analisados, com plataforma de busca de dados, título, autores, país de 

publicação e resultados dos respectivos estudos. 

(continua) 

PLATAFOR TÍTULO AUTOR(ES) PAÍS DE RESULTADOS 

MA DE   PUBLICAÇ  

BUSCA DE   ÃO  

DADOS     

Pubmed Generalized 

Anxiety 

Disorder, 

Depressive 

Symptoms 

and Sleep 

Quality 

During 

COVID-19 

Outbreak in 

China: A 

Web-Based 

Cross- 

Sectional 

Survey 

Pubmed  Health 

Professionals 

Facing the 

Coronavirus 

Disease 2019 

(COVID-19) 

Pandemic: 

What Are the 

Mental Health 

Risks? 

Pubmed Multidisciplin 

ary Research 

Priorities for 

the COVID- 

19 Pandemic: 

A Call for 

Action for 

Mental 

Health 

Science 

Yeen Huang, Ning 

Zhao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W El-Hage, C 

Hingray, et al. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Emily A Holmes, Rory 

C O'Connor, et al. 

China Pessoas jovens e profissionais 

de saúde possuem risco 

elevado de desenvolver doença 

mental durante a pandemia do 

COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
França  Estresse, ansiedade, 

depressão e transtorno de 

estresse pós-traumático são 

alguns dos sintomas que os 

profissionais de saúde 

enfrentam pelo curso do 

coronavírus, podendo ter 

implicações a longo prazo. 

 

 
ReinoUnido Necessidade de mais 

pesquisas e implementação de 

estratégias que possam 

melhorar a saúde mental na 

população em geral e em 

grupos de risco durante o 

COVID-19. 
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TABELA 1 – Estudos analisados, com plataforma de busca de dados, título, autores, país de 

publicação e resultados dos respectivos estudos. 

(continuação) 

PLATAFO TÍTULO AUTOR(ES) PAÍS DE RESULTADOS 

RMA DE   PUBLICAÇÃ  

BUSCA   O  

DE     

DADOS     

Pubmed Mental Health 

Services in 

Lombardy 

During COVID- 

19 Outbreak 

MauroPercudani, Matt 

eoCorradin, et al. 

Itália  Necessidade de serviços de 

saúde mental para a população 

durante o curso da pandemia 

do COVID-19. 

 
 
 
 
 

Pubmed COVID-19 in 

Africa: Care 

and  

Protection for 

Frontline 

Healthcare 

Workers 

Pubmed Prevalence 

of       

Depression, 

Anxiety, and 

Insomnia 

Among 

Healthcare 

Workers 

During the 

COVID-19: A 

systematic 

review and 

meta- 

analysis 

Pubmed Mental 

Health 

Outcomes 

Among 

Frontline and 

Second-Line 

Health Care 

Workers 

During the 

Coronavirus 

Disease 

2019 

(COVID-19) 

Pandemic in 

Italy 

Matthew F 

Chersich, Glenda 

Gray, et al. 

 
 
 

 
Sofia 

Pappa, VasilikiNtella, 

et al. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rodolfo 

Rossi, Valentina 

Socci, et al. 

África do Sul Priorizar testes, leitos e 

pesquisas para e por 

profissionais da saúde são 

feitos que garantem melhoria 

na saúde mental deles e da 

população em geral. 

 

Reino Unido Apesar da maioria dos estudos 

existentes serem da China e 

dos estágios iniciais da 

Pandemia do coronavírus, 

evidencia-se a alta prevalência 

de depressão, ansiedade e 

insônia nos profissionais de 

saúde durante este período. 

 
 
 
 
 

 
Itália  Sintomas de depressão, 

ansiedade, insônia e estresse 

foram observados em 24%, 

19%, 8% e 21% dos 

profissionais da saúde durante 

a doença do coronavirus. 
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Scielo  Mental 

illness in the 

general 

population 

and health 

workers 

during the 

covid-19 

pandemic: 

systematic 

review 

Lilacs The 

Psychologica 

l Impact of 

COVID-19 on 

Chinese 

Individuals. 

Wanderson Moreira, 

Anderson Souza, 

Maria Nobrega. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wang, Jing, Wang, Jiu 

Xiang, et al. 

Brasil  A pandemia do novo 

coronavírus desencadeou com 

mais frequência 20 sintomas de 

doença mental. Mulheres, 

estudantes e 

enfermeirossãoosmaisafetados 

 
 
 
 

 
China Ansiedade, depressão, solidão, 

estresse e medo são alguns 

dos sintomas que aumentaram 

durante a pandemia do COVID- 

19. 

 

TABELA 1 – Estudos analisados, com plataforma de busca de dados, título, autores, país de 

publicação e resultados dos respectivos estudos. 

(continuação) 

PLATAFO TÍTULO AUTOR(ES) PAÍS DE RESULTADOS 

RMA DE   PUBLICAÇÃ  

BUSCA   O  

DE     

DADOS     

 

Lilacs  Initial 

psychological 

impact of 

COVID-19 

and its 

correlates in 

Indian 

Community: 

An online 

(FEEL- 

COVID) 

survey. 

Lilacs The psycho- 

social effects 

of COVID-19 

on Italian 

adolescents' 

attitudes and 

behaviors. 

Lilacs Perspectives 

on the 

COVID-19 

Pandemic 

and  

Individuals 

With Serious 

Varshney, 

Mohit, Parel, Jithin 

Thomas, et al. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buzzi, Carlo, Tucci, 

Maurizio, et al. 

 
 
 
 

 
Shinn, Ann, Viron, 

Mark. 

Índia Impacto psicológico grande foi 

observado em jovens, 

mulheres e pessoas que já 

sofriam com alguma doença 

mental. 

 
 
 
 
 
 

 
Itália Adolescentes aparentam ter 

facilidade para enfrentar 

adversidades e adaptar a nova 

rotina psicológica. 

 
 

 
EUA Pessoas com doença mental 

podem enfrentar mais 

dificuldades durante o curso da 

pandemia do COVID-19. 
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Mental 

Illness. 

 

Lilacs  Perinatal 

depressive 

and anxiety 

symptoms of 

pregnant 

women along 

with COVID- 

19 outbreak 

in China. 

Wu, Yanting; Zhang, 

Chen, et al. 

China As mulheres grávidas durante o 

curso da pandemia apresentam 

alta taxa de depressão 

comparada às grávidas de 

antes da pandemia. 

 
 
 

TABELA 1 – Estudos analisados, com plataforma de busca de dados, título, autores, país de 

publicação e resultados dos respectivos estudos. 

(conclusão) 

PLATAFO TÍTULO AUTOR(ES) PAÍS DE RESULTADOS 

RMA DE   PUBLICAÇÃ  

BUSCA   O  

DE     

DADOS     

Lilacs Psychologica 

l symptoms 

of ordinary 

Chinese 

citizens 

based on 

SCL-90 

during the 

level I 

emergency 

Lilacs Progression 

of Mental 

Health 

Services 

during the 

COVID-19 

Outbreak in 

China. 

Lilacs  Public 

responses to 

the novel 

2019 

coronavirus 

(2019-nCoV) 

in Japan: 

Mental health 

consequence 

s and target 

populations. 

Tian, Fangyuan, Li, 

Hongxia, et al. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Li, Wen, Yang, Yuan, 

et al. 

 
 
 
 
 

 
Shigemura, 

Jun, Ursano, Robert J, 

et al. 

China Mais de 70% dos participantes 

apresentaram nível moderado 

de sintomas psicológicos. 

 
 
 
 
 
 

 
China  A pandemia do COVID-19 

causou enormes problemas 

psicológicos em diferentes 

subpopulações. 
 
 
 
 
 
 

Japão  Comportamentos sociais 

tendem a ser negativos devido 

o medo e incerteza. 
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Lilacs    Psychiatry in 

the aftermath 

of COVID-19 

 
Lilacs International 

Mental 

Health 

perspectives 

on the novel 

coronavirus 

SARS-CoV-2 

pandemic 

Lilacs Mental health 

and the 

SARS-CoV-2 

pandemic 

FONTE: Pubmed, Scielo e Lilacs. 

Vieta, Eduard, Pérez, 

Víctor, et al. 

 
 

Ibáñez-Vizoso, Jesús 

E, Alberdi-Páramo, 

Íñigo, et al. 

 
 
 
 

 
Crespo-Facorro, 

Benedicto. 

Espanha Haverá aumento previsível na 

demanda por cuidados 

psiquiátricos a médio e longo 

prazo. 

Espanha A população tende a sentir 

medo e angustia pelas 

consequências potencialmente 

fatais da infecção. 

 
 
 

 
Espanha  O curso do coronavírus 

propicia um nível alto de 

estresse que já mudou a vida e 

o futuro da população. 

 
 

DISCUSSÃO 

A partir de dezembro de 2019, uma nova doença causada por coronavírus, COVID-19, 

eclodiu na China e se espalhou em todo mundo (WANG et al., 2020). Evidenciou-se que o surto 

de uma epidemia causa uma grave crise de saúde psicológica (JI; JI; DUAN; LI et al., 2017). Esse 

conhecimento é de grande interesse para assim poder elaborar estratégias e medidas que 

preservem a integridade da saúde mental da sociedade nos mais variados países. 

Uma das principais características da atual pandemia é a velocidade de difusão de 

informações (EL-HAGE; HINGRAY; LEMOGNE; YRONDI et al., 2020), devido à globalização, e 

em meio à fraqueza psicológica da população nesse contexto, facilita-se a propagação 

inadequada e excessiva de notícias que provocam pânico nas mídias, como por exemplo, a 

escassez significativa de máscaras e gel antissépticos (SHIGEMURA; URSANO; 

MORGANSTEIN; KUROSAWA et al., 2020). À luz da psicologia da comunicação, durante esses 

tempos, retrata que as pessoas tendem a ter maior afinidade por informações negativas e 

ameaçadoras ou informais, além de ignorar as positivas e formais (WANG; WANG; YANG, 2020), 

propiciando um ambiente hostil. O estresse é uma resposta fisiológica no comportamento dos 

indivíduos a esses estímulos negativos, entretanto, é notórionos últimos meses casos clínicos de 

distúrbios psiquiátricos aumentados, por exemplo, a psicose reativa breve, em consequência a 

ampliação dos estressores (CRESPO-FACORRO, 2020). 

Apesar da grande escalabilidade das informações, muitas características epidemiológicas 

continuam incompletas: a história natural da doença, a variabilidade dos quadros clínicos e a 

grande quantidade de óbitos, o que aumenta o impacto psicológico na população, em especial, 

nos profissionais de saúde (SMEREKA; SZARPAK, 2020). Destacou-se, somado a isso, o medo 

dos indivíduos em contrair o vírus e se tornarem um potencial vetor na contaminação de sua rede 

afetiva (MOREIRA; SOUZA; NOBREGA,2020, no prelo). Na sociedade, os níveis de ansiedade e 

estresse de indivíduos saudáveis cresceram significativamente, além de potencializar os sintomas 
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já existentes em indivíduos com história pregressa de transtornos psíquicos (ASMUNDSON; 

TAYLOR, 2020). 

Outro fator notado que afeta diretamente a instabilidade da saúde mental é a medida 

adotada por países a fim de reduzir o número de casos e óbitos: o isolamento social (BROOKS et 

al., 2020). Essa medida de emergência, em específico, apesar de benéfica a saúde física, gera 

inúmeras consequências à saúde mental, como o efeito socioeconômico que aumenta o 

desemprego, a insegurança financeira, a pobreza (A HOLMES; OCONNOR; PERRYet al., 2020), 

e torna o mercado de ações volátil, interferindo nos preços de utensílios domésticos e suprimentos 

básicos(WANG; WANG; YANG, 2020).Ademais, há o acréscimo da solidão, com transformações 

inesperadas na dinâmica pessoal e profissional, com a proibição de práticas de lazer e a 

implementação do “home office”, levando a sentimentos de desamparo, abandono e inseguranças 

(MOREIRA; SOUZA; NOBREGA,2020, no prelo). Outrossim, devido às altas taxas de mortalidade, 

é perceptível que a morte na solidão pode deixar sequelas sob a forma de luto patológico (VIETA; 

PÉREZ; ARANGO, 2020) aos conhecidos próximos e aos profissionais de saúde, graças à 

sensação de impotência ao salvar uma vida. 

Embora esperado o aumento de sintomas de ansiedade e depressão em resposta a essa 

circunstância, existe também a previsão da elevação de fatores de risco prejudiciais à saúde 

mental e física como o abuso de álcool e substâncias ilícitas, automutilação e o suicídio (A 

HOLMES; OCONNOR; PERRYet al., 2020). A recente pandemia ainda não fornece dados 

concretos da relação com o vício, todavia, a literatura indica uma intensificação da dependência a 

curto e médio prazo, como ocorreu na epidemia de SRAS-CoV-1 em que três anos após, houve o 

crescimento do uso do álcool entre os funcionários do hospital de Pequim (WU; LIU X FAU - 

FANG; FANG Y FAU - FAN; FAN B FAU - FULLER et al., 2008), como uma estratégia de 

enfrentamento aos transtornos psiquiátricos (EL-HAGE; HINGRAY; LEMOGNE; YRONDI et al., 

2020). 

Com relação ao suicídio, não foi documentado referências até o momento, provavelmente, 

devido às dificuldades metodológicas inerentes à identificação de suicídios. No entanto, tendo 

como base a epidemia de SRAS-CoV-1, em 2003 houve um aumento de 30% nos casos de 

suicídio em pessoas com mais de 65 anos (YIP; CHEUNG YT FAU - CHAU; CHAU PH FAU - 

LAW; LAW, 2010), estando relacionado a transtornos psiquiátricos. Os principais fatores de risco 

incluem idade avançada, obesidade, patologias cardiovasculares e respiratórias (EL-HAGE; 

HINGRAY; LEMOGNE; YRONDI et al., 2020;CHEN; ZHOU; DONG; QU et al., 2020). Porém, em 

outro estudo realizado na China, observou-se que os participantes com menos de 35 anos 

apresentaram mais sintomas depressivos durante o surto de COVID-19 (HUANG; ZHAO, 2020). 

Um estudo italiano realizado com adolescentes apontou que este fato pode estar associado com a 

aproximação da idade adulta, com consequente visão realística da situação e compartilhamento 

dos medos que os adultos da família possuem (BUZZI; TUCCI; CIPRANDI; BRAMBILLA et al., 

2020). 
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Inicialmente, os estudos chineses notaram uma maior incidência de problemas de saúde 

mental em mulheres e profissionais de saúde da linha de frente (ROSSI; SOCCI; PACITTI; DI 

LORENZO et al., 2020). Porém, um artigo mais recente relata maior incidência nos homens, 

relacionando com a maior mortalidade do COVID 19 no sexo masculino (TIAN; LI; TIAN; YANG et 

al., 2020; CHEN; ZHOU; DONG; QU et al., 2020).A variação de informações também foi 

perceptível comparando a evolução dos transtornos, pois em uma pesquisa na Índia, três meses 

após a confirmação do primeiro caso no país, 33,2% tiveram impacto psicológico. Porém na 

China, 53,8% sofreram impacto psicológico no início do surto, portanto, o resultado pode variar ao 

longo da pandemia(VARSHNEY; PAREL; RAIZADA; SARIN, 2020). 

Com relação a sintomatologia, em um estudo chinês observou-se que 28,8%, 16,5% e 

8,1% dos pacientes referiram ansiedade, depressão e estresse, respectivamente (WANG et al., 

2020). Outros estudos evidenciaram insônia (LIU; CHEN; WU; LIN et al., 2020), sintomas 

somáticos e compulsivos, fobias, pânico (ZHANG; WANG; YIN; ZHAO et al., 2020) e medo (ROY; 

TRIPATHY; KAR; SHARMA et al., 2020). É notória a relação da redução de atividades física e 

lazer, com a piora da qualidade do sono (HUANG; ZHAO, 2020), além de deixar os indivíduos 

mais vulneráveis a patologias, visto que esta prática é capaz de fortalecer o sistema imunológico 

(RAIOL, 2020). A longo prazo, é importante documentar o impacto dessa doença, uma vez que 

pacientes que sobrevivem a doenças graves e com grande risco de morte, apresentam 

transtornos relacionados ao estresse pós-traumático (A HOLMES; OCONNOR; PERRY et al., 

2020). 

Em relação à saúde mental de grávidas durante a pandemia da COVID-19, concluiu-se 

que estas apresentam maior risco de desenvolver depressão, se comparadas às grávidas antes 

da pandemia (YANTING WU; LEI CHEN; ZHANG; LAO et al., 2020), devido à insegurança do 

momento e como isso pode repercutir na saúde da grávida e da criança. 

Outro grupo bastante realçado nas pesquisas são os pacientes psiquiátricos 

diagnosticados antes da pandemia, pois pessoas com transtorno mental representam uma 

população de risco para desenvolverem outras patologias, além da baixa conscientização e 

adesão a medidas de precaução da doença (A HOLMES; OCONNOR; PERRYet al., 2020; 

MAURO PERCUDANI, 2020). Com as medidas de isolamento, pacientes ambulatoriais com 

doença mental enfrentam dificuldades para a manutenção do tratamento e, portanto, podem ter 

recaída e comportamentos incontroláveis, como automutilação (LI; YANG; LIU; ZHAO et al., 

2020). 

Com relação aos profissionais de saúde, em diversos estudos, são tidos como um dos 

principais grupos em que a saúde mental é afetada (EL-HAGE; HINGRAY; LEMOGNE; YRONDI 

et al., 2020). Em um estudo italiano, observou-se 49,38% apresentaram sintomas de transtorno de 

estresse pós-traumático (TEPT), 24,73% sintomas de depressão, 21,90% alto nível de estresse, 

19,80% sintomas de ansiedade e 8,27% insônia (ROSSI; SOCCI; PACITTI; DI LORENZO et al., 

2020), salienta-se que TEPT, em específico, há uma intrínseca relação com o sono insatisfatório 

(HUANG; ZHAO, 2020). 
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Os profissionais de saúde da linha de frente têm contato próximo com pacientes 

infectados, possuindo uma carga de trabalho exaustiva (LI; YANG; LIU; ZHAO et al., 2020). 

Somado ao sofrimento do paciente, o ambiente laboral é falho, no nível material e técnico, tendo 

que assimilar em tempo reduzido uma grande massa de informações e adquirir rapidamente 

novas habilidades técnicas (EL-HAGE; HINGRAY; LEMOGNE; YRONDI et al., 2020). A falta de 

equipamento de proteção individual (EPI) e materiais, como respiradores e leitos, faz com que 

muitos médicos e enfermeiros sintam-se incapazes de cuidar e se proteger (CHEN; LIANG; LI; 

GUO et al., 2020). Um estudo explorou fatores relacionados às dificuldades psicológicas dos 

profissionais de saúde, revelando que as principais preocupações são as medidas de proteção e a 

infecção de conhecidos (LIU; LUO; HAASE; GUO et al., 2020). 

Além da falta de meios organizacionais e materiais, a ausência de um tratamento 

específico e de uma vacina promove a experiência de desamparo e ineficácia pessoal (SAIDEL, 

2020), sendo que a morte do paciente acentua, ainda mais, esta angústia vivida pelos 

profissionais. Diante dessas circunstâncias, duas reações podem ser combinadas: culpar a si 

mesmo pelas suas ações e incapacidade de agir ou culpar outras entidades, como o hospital e o 

governo, sendo ambas uma fonte potencial de sofrimento emocional (EL-HAGE; HINGRAY; 

LEMOGNE; YRONDI et al., 2020). Essas condições comprometem sua capacidade de decisão, 

sua interação com o paciente e sua saúde pessoal (MATTHEW F. CHERSICH ; RENE ENGLISH; 

REES, 2020). 

O impacto psicológico não é sentido apenas por médicos e enfermeiros de linha de frente, 

mas também por profissionais de saúde de outras especialidades (MONTEMURRO, 2020). A 

“traumatização secundária” consiste no trauma, sem que a pessoa tenha sofrido diretamente, 

decorrentes da empatia pelas vítimas e, no caso da pandemia da COVID-19, identificação de 

qualquer profissional de saúde com aqueles que estão na linha frente ao combate (MOREIRA; 

SOUZA, NOBREGA,2020, no prelo). 

Houve, recentemente, relatos de suicídios relacionados à pressão psicológica acumulada 

e ao intenso medo de morrer e contaminar as demais pessoas (PAPPA; NTELLA; GIANNAKAS; 

GIANNAKOULIS et al., 2020). Isto é alarmante, considerando que os médicos, particularmente, já 

possuem risco aumentado de suicídio em comparação a sociedade em geral (WEST; DYRBYE; 

SHANAFELT, 2018). É importante salientar que os efeitos vão além do período de pandemia, já 

que um ano após a epidemia de SARS-Cov-1, por exemplo, os profissionais de saúde tiveram 

uma prevalência aumentada de Síndrome de Burnout, sofrimento psicológicos e sintomas de 

TEPT (MAUNDER; LANCEE WJ FAU - BALDERSON; BALDERSON KE FAU - BENNETT; 

BENNETT JP FAU - BORGUNDVAAG et al., 2006), o que pode ocorrer com os médicos que 

atuam no enfrentamento do COVID-19 no futuro. 

 
CONCLUSÃO 

 
Com a pandemia do novo coronavírus, evidencia-se a piora da saúde mental da 

sociedade, com ênfase em grupos específicos, como jovens, idosos, grávidas e profissionais da 
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área da saúde. Destacam-se como ampliadores do adoecimento mental informações negativas, 

ameaçadoras e informais disseminadas e o isolamento social. 

Evidenciaram-se como sintomas prevalentes durante a COVID-19 a depressão, ansiedade 

e TEPT. Espera-se o aumento de comportamentos prejudiciais a saúde, como a ingestão de 

álcool e substancias ilícitas, além do suicídio. 

Dessa forma, é necessário ampliar as medidas de suporte individuais e coletivas a saúde 

mental da sociedade durante períodos de pandemias e após as mesmas, sobretudo para grupos 

específicos mais afetados. 
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CAPÍTULO 102 

A SÍNDROME DE TAKOTSUBO EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 

TAKOTSUBO SYNDROME IN PATIENTS AFFECTED BY COVID-19 
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Samara Marques de Oliveira4 
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Aldenora Maria Ximenes Rodrigues7 

 
 

RESUMO: A COVID-19, uma pandemia declarada em março de 2020 pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), é uma doença infecciosa causada por um novo vírus chamado SARS-CoV-2. 
Inicialmente foi vista como uma doença respiratória causadora de pneumonia, mas atualmente é 
relatado que a doença causa diversos efeitos sistêmicos, incluindo manifestações 
cardiovasculares, como a síndrome de Takotsubo. Esta revisão teve como objetivo verificar as 
possíveis relações da COVID-19 e a síndrome de Takotsubo. Foram encontrados 51 artigos nas 
bases de dados, e após passarem pelo processo de seleção, 14 foram utilizados para a 
construção deste estudo. Assim, verificou-se que a incidência da síndrome de Takotsubo 
aumentou durante essa pandemia, dessa maneira é necessária análise adicional para provar os 
efeitos da COVID-19 no sistema cardiovascular. 
Palavras-chave: COVID-19. Doenças cardiovasculares. Miocardiopatia por estresse. 

 
ABSTRACT: COVID-19, a pandemic declared in March 2020 by the World Health Organization 
(WHO), is an infectious disease caused by a new virus called SARS-CoV-2. It was initially seen as 
a respiratory disease-causing pneumonia, but it is now reported that the disease causes several 
systemic effects, including cardiovascular manifestations, such as Takotsubo syndrome. This 
review aimed to verify the possible relationships between COVID-19 and Takotsubo syndrome. 51 
articles were found in the databases, and after going through the selection process, 14 were used 
to build this study. Thus, it was found that the incidence of Takotsubo syndrome increased during 
this pandemic, so further analysis is needed to prove the effects of COVID-19 on the 
cardiovascular system. 
Keywords: COVID-19. Cardiovascular diseases. Stress cardiomyopathy. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Os vírus da família Coronaviridae possuem um genoma de RNA de sentido positivo de 

cadeia simples, envolto por um envelope viral lipoproteico (LU et al., 2020; SU et al., 2016). Estes 

patógenos são vistos por microscopia eletrônica como círculos com espículas que terminam em 

pequenas gotas que se exteriorizam de sua superfície, conhecidas como proteínas spike (S), em 

formato parecido a de uma coroa. Tais proteínas permitem a entrada viral nas células-alvo através 

da sua ligação a um receptor celular, a enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) (LI et al., 

2020; LI et al., 2003). 
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5 Graduando(a) em Fisioterapia; Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar). 
6 Graduando(a) em Biomedicina; Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar). 
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O novo coronavírus recém identificado (SARS-CoV-2), o sétimo da família a ser descrito 

associado à doença em seres humanos, foi identificado, a princípio, em pacientes com pneumonia 

na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, a partir de dezembro de 2019 (ZHU et al., 

2020). O SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, possui capacidade de propagação maior 

quando comparado aos demais vírus da mesma família. Tal característica foi fundamental para 

que o contágio, pouco mais de dois meses após a confirmação dos primeiros casos, tomasse uma 

proporção global, o que fez a Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de março de 2020, 

declarar pandemia (KHAN et al., 2020). 

Em relação às manifestações clínicas da COVID-19, o espectro sintomatológico da 

infecção é muito amplo, podendo variar de um quadro totalmente assintomático a condições 

clínicas que demandam o auxílio de ventilação mecânica e suporte em uma unidade de terapia 

intensiva (UTI) com sintomas sistêmicos e em múltiplos órgãos (DI GENNARO et al., 2020; LUPIA 

et al., 2020). Dentre as principais manifestações, destacam-se febre, tosse, fadiga, dores 

musculares e falta de ar (NASCIMENTO et al., 2020). 

A transmissão da COVID-19, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), dá-se 

principalmente através de gotículas expelidas pelo nariz ou boca quando pessoas que apresentam 

os sintomas do vírus espirram, tossem ou falam – por isso a importância do distanciamento social. 

Essas gotículas também podem pousar sobre objetos e superfícies, como maçanetas. Assim, a 

infecção também pode ocorrer caso pessoas toquem nesses objetos contaminados e, sem a 

higienização recomendada, toquem os olhos, nariz ou boca. Em relação aos assintomáticos, ainda 

segundo a OMS, não se pode mensurar a contribuição desses à propagação viral por enquanto, 

mesmo havendo alguns relatos de contaminação por assintomáticos, sendo necessários mais 

estudos nessa perspectiva para confirmar o quão frequentemente isso ocorre (WHO, 2020). 

A síndrome de Takotsubo (ST), também conhecida como a síndrome do coração partido, 

cardiomiopatia por estresse ou ainda cardiomiopatia de Takotsubo, é uma doença cardíaca aguda 

recentemente reconhecida (Y-HASSAN; TORNVALL, 2018) que foi descrita pela primeira vez em 

um capítulo de livro em 1990 e, um ano depois, em uma revista científica japonesa (NAPP; 

BAUERSACHS, 2020). É caracterizada por apresentar uma anormalidade sistólica regional 

transitória do movimento da parede do ventrículo esquerdo (VE) na ausência de feocromocitoma, 

com eletrocardiograma (ECG) semelhante ao do infarto agudo do miocárdio, exceto pela ausência 

de obstrução coronariana ou ruptura aguda da placa (FERNANDES; MONTERA, 2020; TAZA et 

al., 2020). 

Sua ocorrência está relacionada a eventos de grande estresse emocional ou físico, 

provavelmente decorrente de uma grande e abrupta descarga de catecolaminas. A sintomatologia 

é marcada por dor torácica aguda, dispneia, presença de biomarcadores de lesão cardíaca 

aumentada e alterações eletrocardiográficas (CAMPOS et al., 2020). 

Segundo o Registro Internacional Takotsubo, o mecanismo exato da fisiopatologia ainda é 

desconhecido, mas suspeita-se que, além da disfunção coronária e microcirculação coronária 

anormal, uma estimulação simpática excessiva (sangramento intracraniano, toxicidade cardíaca 
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mediada por catecolamina – feocromocitoma) atordoamento neurogênico e obstrução da saída do 

ventrículo esquerdo possam estar envolvidos na patogênese. 

Recentemente, pacientes com COVID-19 têm sido relatados com cardiomiopatias 

sugestivas da ST na literatura. Roca et al. (2020) reportaram o primeiro caso na literatura, em 21 

de abril de 2020, de uma paciente infectada pelo SARS-CoV-2 com diagnóstico confirmado por 

ecocardiograma para ST. Sugere-se, desde então, a ação do vírus no sistema cardíaco. Sendo 

assim, este estudo visa analisar a relação da síndrome de Takotsubo em paciente acometidos 

pela COVID-19. 

 
METODOLOGIA 

 

O estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura. A busca foi realizada nas 

bases de dados Pub Med, Bireme e Microsoft Academic, utilizando as palavras combinadas 

“Takotsubo syndrome”, “2019n-Cov” e “Coronavírus infectious” como objetos chaves para a busca. 

O processo de pesquisa se estendeu de 15 a 18 de junho de 2020, as duplicatas foram removidas 

e as publicações passaram pelo processo de seleção. 

Foram usados como critérios de inclusão: artigos em suas versões completas, na língua 

inglesa, publicados no intervalo de tempo entre dezembro de 2019 a junho de 2020. Rejeitou-se 

artigos que não se enquadravam com a temática abordada. Foram considerados ensaios clínicos, 

estudos epidemiológicos e relatos de casos. Além destes, também foram utilizados como 

referências os dados da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2020). 

 
RESULTADOS 

 

Após a pesquisa, 51 artigos foram encontrados: 15 no PubMed; 9 no Bireme e 27 no 

Microsoft Academic. Quinze duplicatas foram excluídas, em seguida as publicações passaram por 

um processo de triagem e 14 artigos foram incluídos nessa revisão e estão melhores descritos na 

tabela 1. A maioria são relatos de casos (12) e um estudo experimental e uma revisão da 

literatura. Vinte e dois artigos foram descartados, pois relacionava a COVID-19 com outras 

doenças cardíacas ou outras complicações sistêmicas 
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Tabela 1: Descrição dos artigos que apresentam a relação da síndrome de Takotsubo com a 

COVID-19 e seus respectivos resultados. 
 

 
Autores Título Metodologia Resultados encontrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sala et al., 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meyer et al., 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Roca et al., 2020 

 
 
 
 

Dabbagh et al., 

2020 

 
 
 
 

 
Minhas et al., 2020 

 
 
 
 

 
Lang et al., 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pasqualetto et al., 

2020 

 
 
 
 
 
 

Acute Myocarditis 

Presenting as a 

Reverse Tako-Tsubo 

Syndrome in a Patient 

With SARS-CoV-2 

Respiratory Infection 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Typical Takotsubo 

Syndrome Triggered 

by SARS-CoV-2 

Infection 

 
 
 
 

 
Takotsubo Syndrome 

Associated With 

COVID-19 

 
 

 
Cardiac Tamponade 

Secondary to COVID- 

19 

 
 
 

Takotsubo Syndrome 

in the Setting of 

COVID-19 Infection 

 
 

A Current Review of 

COVID-19 for the 

Cardiovascular 

Specialist 

 
 
 
 
 
 

Stress Cardiomyopathy 

in COVID-19 Disease 

 
 
 
 
 
 
 

 
Relato de caso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relato de caso 

 
 
 
 
 
 
 

Relato de caso 

 
 
 
 

 
Relato de caso 

 
 
 
 
 

Relato de caso 

 
 
 
 

Revisão da 

literatura 

 
 
 
 
 
 
 

 
Relato de caso 

Mulher de 43 anos que, na admissão, apresentava 

temperatura de 37,7ºC, pressão arterial de 120/80 mmHg. 

A radiografia de tórax documentou sutis opacidades 

bilaterais, sugerindo doença inflamatória intersticial. 

Foram obtidos swabs confirmando a positividade para a 

infecção pelo SARS-CoV-2. O ECG mostrou um ritmo 

ectópico atrial baixo, elevação leve do segmento ST nas 

derivações V1 – V2 e aVR. O ecocardiograma 

transtorácico mostrou discreta disfunção sistólica do 

ventrículo esquerdo com hipocinesia inferolateral. A 

reconstrução dinâmica da renderização 3D do volume 

demonstrou uma clara hipocinesia dos  seguimentos 

médio e basal do ventrículo esquerdo, com contração 

apical normal, sugerindo um padrão reverso da síndrome 

de Takotsubo. O diagnóstico final foi de miocardite 

linfocítica aguda por vírus negativo associada à infecção 

respiratória por SARS-CoV-2. 

Mulher de 83 anos, com swab nasofaríngeo negativo, mas 

o padrão sorológico provou infecção aguda para SARS- 

CoV-2. O ECG mostrou elevação do segmento ST <1 mm 

em todas as derivações precordiais com inversões 

profundas da onda T. A troponina T cardíaca de alta 

sensibilidade foi elevada a 112 ng/L. O ecocardiograma 

revelou balão atípico do ventrículo esquerdo com 

seguimentos basais hipercinéticos. A angiografia 

coronariana mostrou lesões não significativas com uma 

imagem típica da síndrome de Takotsubo na 

ventriculografia. 

Paciente do sexo masculino testou positivo para SARS- 

CoV-2 através do swab nasofaríngeo. As imagens de 

raios-X demonstraram pneumonia patognomônica. O 

paciente desenvolveu taquicardia e o ecocardiograma 

confirmou o diagnóstico de cardiomiopatia de Takotsubo. 

Mulher de 67 anos com COVID-19 apresentou grande 

derrame pericárdio hemorrágico juntamente com sinais 

ecocardiográficos de tamponamento e comprometimento 

ventricular esquerdo leve, embolia pulmonar aguda, 

miocardite e doença pericárdica. O caso clínico foi 

acentuado pela síndrome de Takotsubo. 

Mulher de 58 anos foi internada com sintomas da COVID- 

19. O ecocardiograma mostrou hipocinesia do ventrículo 

esquerdo no meio distal e balão apical, achados típicos de 

estresse ou Takotsubo. Nos dias seguidos, sua função 

ventricular esquerda melhorou, apoiando ainda mais a 

reversibilidade da cardiomiopatia por estresse agudo. 

Foi sintetizada as evidências clínicas publicadas até o 

momento (antes da sua data de publicação) sobre as 

complicações cardiovasculares do COVID-19, 

perspectivas emergentes sobre sua fisiopatologia e 

evolução das melhores práticas para o tratamento clínico. 

Três casos descritos (uma mulher e dois homens) em que 

tinham histórico de hipertensão arterial ou diabetes e 

estavam em boas condições clínicas antes da 

hospitalização. A tomografia computadorizada pulmonar 

nos três pacientes foi positiva para opacidades em vidro 

fosco e consolidação bilateral nos pulmões. Todos os 

pacientes apresentaram altos valores de dímero D ou 

características clínicas indicando eventos agudos 

tromboembólicos. O eletrocardiograma apresentou ondas 

T negativas difusas nas derivações precordiais com 

prolongamento do intervalo QT e um padrão 

ecocardiográfico típico caracterizado por discinesia do 

ápice do ventrículo esquerdo (balão apical) e 

hipercontratilidade da parede basal com disfunção 
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sistólica. Somente a mulher veio a óbito. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Guo et al., 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bos et al., 2020 

 
Cardiovascular 

Implications of Fatal 

Outcomes of Patients 

With Coronavirus 

Disease 2019 (COVID- 

19) 

 

Marked Up-Regulation 

of ACE2 in Hearts of 

Patients With 

Obstructive 

Hypertrophic 

Cardiomyopathy: 

Implications for SARS- 

CoV-2e Mediated 

COVID-19 

 
 

 
Estudo 

experimental 

 
 
 
 
 
 
 

 
Relato de caso 

27.8% dos 187 pacientes tiveram lesão miocárdica que 

resultou em disfunções e arritmias. A mortalidade foi 

marcadamente maior em pacientes com níveis 

plasmáticos elevados de TnT do que em pacientes com 

nível normal de TnT. Os níveis de TnT e NT-proBNP 

aumentaram significativamente nos pacientes que 

morreram, diferentemente dos sobreviventes, onde 

nenhuma mudança foi evidenciada. 

 
 

Análises por genótipo revelaram alterações na expressão 

gênica que eram semelhantes entre subgrupos 

genotípicos de cardiomiopatia hipertrófica (CMH) com 

apenas 4-6% do transcriptoma exibindo expressão 

diferencial entre os subgrupos. PCR-TR confirmou a 

diferença de expressão em 92% dos transcritos testados. 

O transcrito para a ECA2 foi o gene mais regulado  no 

HCM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juusela; Nazir; 

Gimosvky, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solano-López et 

al., 2020 

 
 
 
 
 

Two cases of 

coronavírus 2019 

related cardiomyopathy 

in pregnancy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SARS-CoV-2, a novel 

virus with an unusual 

cardiac feature: 

inverted takotsubo 

syndrome 

 
 
 
 
 
 

 
Relato de caso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relato de caso 

 
Caso 1: paciente de 45 anos e gestação de 39 semanas e 

dois dias, após admissão, apresentou complicações 

(hipertensão, hiperventilação, febre) e passou por uma 

cesariana. Dias após, um raio-x indicou pneumonia atípica 

ou viral e insuficiência cardíaca congestiva. 

Ecocardiograma demonstrou moderada redução na fração 

de ejeção ventricular esquerda (FEVE) (40%) com 

hipocinesia global. PCR deu positivo para COVID-19. 

Caso 2: paciente de 26 anos com 33 semanas e 6 dias de 

gravidez foi admitida com falta de ar, dispneia e 

movimentação fetal diminuta. Por precaução, 

eletrocardiograma foi feito e apresentou moderada 

redução do FEVE de 40-45% com hipocinesia  global. 

Após cesariana, mãe e neonatal foram isolados 

Homem de 50 anos. A radiografia de tórax apresentava 

infiltrados bilaterais e a tomografia computadorizada 

mostrava opacidades em vidro fosco peri-hilares. Teste 

para SARS-CoV-2 foi positivo e os testes laboratoriais 

mostraram elevação moderada de BNP (790 pg / mL) e 

troponina I (64 ng / mL). O exame físico revelou sinais de 

hipoperfusão periférica e pressão arterial sistólica <90 

mmHg. O ECG revelou elevação do segmento ST de 2 

mm nas derivações inferior e lateral. O ecocardiograma 

transtorácico (ETT) mostrou acinesia de todos os 

segmentos basais. A angiografia do ventrículo esquerdo 

apresentou acinesia do segmento basal e 

hipercontratilidade dos segmentos médio-apicais com 

pressão diastólica elevada. Paciente foi diagnosticado 

com cardiomiopatia invertida por Takotsubo (CT). Com a 

melhora do quadro, o paciente recebeu alta. 

 
 

 
 
 
 

 
Inciyildirim et al., 

2020 

 
 
 

 
COVID-19 in a Young 

Girl with Restrictive 

Cardiomyopathy and 

Chronic Lung Disease 

 
 
 
 
 
 

Relato de caso 

Paciente mulher (7 anos) com temperatura corporal de 

36,5 ° C, frequência cardíaca de 110 bpm, frequência 

respiratória foi 24 / minuto e pressão arterial de 90/60 mm 

/ Hg na admissão. O ECG mostrou taquicardia sinusal e 

alta ondas P largas. Os resultados laboratoriais foram 

normais, exceto para aumento na contagem de células 

sanguíneas (15500 / mm 3 com 80% de neutrófilos) e 

ureia no sangue de 55 mg / dL. Dímero D e os níveis de 

troponina aumentaram ligeiramente (0,85 mg / L e 0,3 ng / 

mL, respectivamente). O ecocardiograma demonstrou 

cardiomiopatia restritiva, insuficiência mitral e tricúspide e 

disfunção ventricular esquerda. A paciente foi intubada e 

ventilada, mas teve uma parada cardíaca, sem resposta à 
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Hunut, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderato et al., 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Novel Coronavirus 

Pneumonia and 

Cardiomyopathy: A 

Case Report 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takotsubo syndrome 

during SARS-CoV-2 

pneumonia: a possible 

cardiovascular 

complication 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relato de caso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relato de caso 

ressuscitação cardiopulmonar. Posteriormente o resultado 

do teste foi relatado positivo para COVID-19 por RT-PCR. 

Uma mulher de 59 anos teve febre depois de pegar um 

resfriado. Histórico médico anterior: cirurgia bariátrica, 

diabetes mellitus tipo II, hiperlipidemia e hipertensão. Uma 

TC de repetição mostrou-se consistente com o aumento 

da expansão dos GGOs e progrediu para as chamadas 

consolidações de “pavimentação em mosaico”. Além 

disso, a FEVE foi calculada em 52%, mas o nível de 

troponina-I ainda era normal. Uma TC de repetição 

mostrou que as consolidações anteriores e GGOs em 

ambos os pulmões tinham sido absorvidos em sua 

maioria, deixando algumas lesões fibrosas que podem 

indicar pneumonia residual em organização. Além disso, a 

FEVE foi calculada em 65% e a repetição da RT-PCR foi 

negativa e a paciente recebeu alta. 

Uma mulher de 59 anos (com hipertensão, diabetes 

mellitus, obesidade e distúrbios de ansiedade) 

hospitalizada por pneumonia e insuficiência respiratória 

devido à SARS-CoV-2 com subsequente aparecimento de 

STT desencadeado por eventos físicos e emocionais. O 

ECG mostrou presença de taquicardia sinusal, desvio 

axial direito, atraso na condução intraventricular e 

alterações generalizadas da repolarização com ondas T 

negativas em DIII e FAV. O Eco e o ecotórax rápido, 

mostraram a presença de linhas B difusas no nível dos 

campos basais associadas à hipocinesia dos segmentos 

apicais do ventrículo esquerdo com valores de fração de 

ejeção nos limites inferiores da norma (50%). A 

angiografia coronária de emergência, mostrou a artéria 

coronária livre de lesões significativas. O eco realizado 

subsequentemente mostrou acinesia apical com "balão 

apical" conforme TTS e redução moderada da função 

sistólica (fração de ejeção de 40 a 45%). 

 
 

 

DISCUSSÃO 

 
O SARS-CoV-2 invade as células humanas pela ligação ao receptor da ECA2, uma 

enzima que é abundante no coração, por meio de uma glicoproteína do pico da superfície 

transmembrana (S) no envelope viral (HOFFMANN et al., 2020). Em um estudo de Shi et al. 

(2020) foi retratado que a ECA2, por sua potencial funcionalidade de receptor viral, pode contribuir 

para o aumento da morbimortalidade por SARS-CoV-2 em pacientes adultos com uma variedade 

de doenças cardíacas, ou seja, está associada com a infecciosidade assim como a gravidade da 

doença. Esse vírus pode danificar a integridade vascular e causar as anormalidades do miocárdio 

observadas na ST (ROCA et al., 2020). 

A COVID-19 apresenta desde sinais e sintomas leves a sinais e sintomas mais severos. 

Zhu et al. (2020), relatou o novo coronavírus, identificando-o em pacientes hospitalizados em 

Wuhan, China, em dezembro de 2019 e janeiro de 2020 e constatou que os pacientes mais graves 

podem evoluir para Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), e essa pode progredir 

para um diagnóstico de ST, como é evidenciado no caso clínico de Moderato et al. (2020), uma 

mulher hospitalizada por pneumonia e insuficiência respiratória por SARS-CoV-2, progrediu para 

ST. Corroborando a ideia da presença de complicações cardíacas em quadros graves da doença. 

Os pacientes afetados pela COVID-19 apresentam prevalência de fatores de risco 

cardiovascular e condições cardiovasculares crônicas (LANG et al., 2020). Relatos de casos 
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emergentes vêm mostrando que os pacientes estão manifestando-se sem sintomas respiratórios 

e, em vez disso, com dor no peito, pressão, fadiga e outros, e, posteriormente, sendo 

considerados positivos para COVID-19 com miocardite (BABAPOOR-FARROKHRAN et al., 2020). 

Fato esse que pode ser exemplificado pelo descrito de Inciyildirim e Karaagac (2020), no qual a 

paciente não apresentava febre, não foi relatado exposição a uma pessoa infectada, mas era 

diagnosticada com cardiomiopatia restritiva e doença pulmonar crônica que sugeriria uma 

exacerbação de sua doença na admissão, e não houve suspeita de infecção por COVID-19 devido 

à sua deterioração progressiva, o resultado positivo para COVID-19 só foi relatado após intubação 

e subsequente óbito da paciente. 

Analisando os relatos clínicos mostrados nos resultados, percebe-se que o percentual dos 

pacientes que foram diagnosticados com ST são em sua maioria mulheres. Estudos publicados 

sugerem que a cardiomiopatia do estresse ocorre principalmente em mulheres, cerca de 90% dos 

casos, e pode ser precedida por gatilhos emocionais ou físicos (TEMPLIN et al., 2015; MINHAS; 

HUGHEY; KOLIAS, 2015). Exemplos de aspectos emocionais são o luto e a síndrome de 

ansiedade, condições conhecidas que predispõe à ST (SHI et al., 2020; ZHU et al., 2020), e são 

frequentemente observados no cenário de pandemia por COVID-19, já que é uma infecção que 

pode levar pacientes a óbito, somado também a impossibilidade de se comunicar com familiares e 

amigos, fatores ocasionados pela quarentena, levando ao estresse com mais facilidade. 

Foi observada na maioria dos casos, pelo ecocardiograma, alterações no ventrículo 

esquerdo: expansão acinética apical (balão apical) e hipocinesia. O balão apical pode ter sido 

resultado da vasoconstrição microvascular causada pelo dano direto de SARS-CoV-2 com 

disfunção endotelial (ROCA et al., 2020). Embora a patogênese da miocardiopatia ou miocardite 

associada à COVID-19 permaneça incerta, estudos sugerem que a disfunção endotelial pode ter 

um papel importante na patogênese da miocardite e da miocardiopatia (HUYUT, 2020). 

Outro achado para facilitar o diagnóstico da síndrome em pacientes com COVID-19 é a 

elevação dos níveis de troponina, embora não seja um marcador exclusivo do coronavírus, foi 

observado que pacientes com histórico de doença cardiovascular tinham maior probabilidade de 

apresentar níveis elevados de enzimas cardíacas, como Troponina T (TnT), o que sugere a 

possibilidade de maior susceptibilidade desses pacientes a lesões cardíacas por SARS-CoV-2 

(GUO et al., 2020). Foi descrito por Dabbagh et al., 2020, um relato de caso em que a elevação da 

troponina e a hipocinesia apical ocorreram somente após a intubação e pericardiocentese, sendo 

um possível procedimento causador de estresse. 

Ademais, as pessoas que apresentavam maior taxa de TnT, eram predominantemente 

homens mais velhos e possuíam outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, doenças 

coronarianas e outras, e apresentaram uma maior taxa de mortalidade, uma vez que quando 

hospitalizados poderiam desenvolver complicações mais frequentes incluindo a SDRA e a ST 

(GUO et al., 2020). De acordo com esses achados, fica evidente a importância de identificar 

prontamente pacientes que fazem parte do grupo crítico e tratá-los o mais rápido possível, afim de 
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evitar complicações fatais (HUYUT, 2020), tentando ao máximo também evitar sua exposição ao 

estresse, seja esse físico ou psicoemocional. 

 
CONCLUSÃO 

 

Mediante a investigação na literatura disponível, pode-se observar uma frequência nos 

relatos de casos em que pacientes acometidos pela COVID-19 apresentam manifestações 

cardíacas características da síndrome de Takotsubo. Em suma, o contexto pandêmico, o 

isolamento social, a ansiedade e a pré-existência de doenças cardíacas são fatores favoráveis e 

oportunos à cardiomiopatia por estresse em pacientes acometidos pelo coronavírus. Em pacientes 

gestantes infectadas, a realização de ecocardiograma, mesmo que por precaução, pode favorecer 

o diagnóstico da síndrome e indicar a melhor conduta médica no tratamento. Ademais, 

investigações mais profundas se fazem necessárias para elucidar os mecanismos de ação pelos 

quais o SARS-CoV-2 age no sistema cardíaco. 
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CAPÍTULO 103 

ALTERAÇÕES DERMATOLÓGICAS EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 

DERMATOLOGICAL CHANGES IN PATIENTS AFFECTED BY COVID-19 
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Antônio Kleiton de Sousa4 

John Arlley Sousa Pinho de Lira5 

Daniel Penha dos Santos6 

Aldenora Maria Ximenes Rodrigues7 

 

RESUMO: A COVID-19 é uma doença provocada pelo SARS-CoV-2, vírus que está se 
espalhando por todo o mundo e provocando significativo número de mortes. Dentre os principais 
sintomas da doença estão a febre, tosse e fadiga, no entanto, diversos estudos têm relatado a 
presença de manifestações cutâneas em alguns pacientes com COVID-19. O objetivo do presente 
estudo foi realizar uma revisão sistemática da literatura através das publicações que relataram 
manifestações cutâneas em pacientes acometidos pela doença. As buscas foram realizadas nas 
bases de dados PubMed, Scopus e Bireme, empregando os descritores: “COVID-19”, “Skin” e 
“Cutaneous”, de forma combinada. Vinte e dois artigos foram selecionados, onde foi possível 
concluir que o novo coronavírus pode causar vários sinais dermatológicos, como eritema pérnio, 
ardência, exantema maculopapular e prurido. Contudo, a fisiopatologia das manifestações 
cutâneas causadas pelo vírus permanece desconhecida. 
Palavras-chave: COVID-19. Manifestações cutâneas. Pele. 

 
ABSTRACT: COVID-19 is a disease caused by SARS-CoV-2, a virus that is spreading worldwide 
and causing a significant number of deaths. Among the main symptoms of the disease are fever, 
cough and fatigue, however, several studies have reported the presence of cutaneous 
manifestations in some patients with COVID-19. The aim of this present study was to conduct a 
systematic review of the literature through publications that reported cutaneous manifestations in 
patients affected by the disease. The searches were performed in the PubMed, Scopus and 
Bireme databases, using the descriptors: “COVID-19”, “Skin” and “Cutaneous”, in a combined way. 
Twenty-two articles were selected, where it was possible to conclude that the new coranavirus can 
cause several dermatological signs, such as chilblains, burning, maculopapular rash and itching. 
However, the pathophysiology of skin manifestations caused by the virus remains unknown. 
Keywords: COVID-19. Cutaneous manifestations. Skin. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Em Dezembro de 2019 ocorreram os primeiros registros de casos de pneumonia grave 

em Wuhan, na China, sendo identificado e denominado posteriormente o agente causador da 

doença como Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda – 2 (SARS-CoV-2), e a doença 

causada como COVID-19 (Coronavirus Disease-19) (WANG; TANG; WEI, 2020). Pertencente à 

família Coronaviridae, este é um coronavírus de RNA de fita simples, envelopado e que tem 
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afinidade ao receptor da enzima de conversão da angiotensina 2 (ECA2) (SACHDEVA et al., 

2020). 

Apesar de em humanos seus sintomas se apresentarem de forma branda, os coronavírus 

foram responsáveis pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) em 2002 na China e 

pela Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) em 2012 na Arábia Saudita, sendo que 

ambas epidemias tomaram grandes proporções e tiveram significativo número de mortes (LU et 

al., 2020). 

Devido ao rápido aumento no número de casos, em diversos países de diferentes 

continentes, foi declarada em 11 de março de 2020 pela OMS a pandemia da COVID-19 

(RECALTI, 2020). Acumula cerca de 10 milhões e 100 mil casos notificados em todo o mundo até 

30 de junho de 2020 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). Dentre os principais sinais e 

sintomas descritos no início da doença estão a febre, tosse e fadiga, sendo também comuns dor 

de cabeça, hemoptise, produção de escarro, diarreia, dispneia, linfopenia e plaquetopenia 

(HUANG    et    al.,    2020;    REN    et    al.,    2020;    WANG;    TANG;     WEI,     2020;   

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

Embora os pulmões sejam o principal local de infecção pelo SARS-CoV-2, diversos 

estudos têm relatado a presença de manifestações cutâneas em uma parcela de pacientes com 

COVID-19, sendo as mais recorrentes exantema maculopapular, erupção cutânea 

papulovesicular, urticária, petéquias, pápulas acrais e lesões de livedo reticular (BOSCH-AMATE 

et al., 2020; ELMAS et al., 2020; FERNANDEZ-NIETO et al., 2020; SACHDEVA et al., 2020; 

WANG et al., 2020). Sendo assim, o presente trabalho visa analisar, por meio de uma revisão, os 

estudos que apontam manifestações cutâneas em pacientes da COVID-19, oferecendo assim um 

panorama geral. 

 
MÉTODOS 

 

Uma revisão sistemática da literatura foi constituída a partir de pesquisas bibliográficas 

utilizando PubMed, Scopus e Bireme, empregando os descritores: “COVID-19”, “Skin” e 

“Cutaneous”, de forma combinada. Para seleção dos trabalhos, foram utilizados critérios de 

inclusão: restrição a artigos publicados na íntegra com recorte temporal de dezembro de 2019 a 

junho de 2020 e que se relacionassem de alguma forma com o tema em questão. Foram incluídos 

no estudo apenas trabalhos no idioma inglês. Artigos que não apresentavam informações 

relevantes em relação ao tema e que não obedeciam aos critérios de inclusão, foram excluídos 

deste estudo. 

Foram extraídas as seguintes informações contidas nos trabalhos incluídos para o estudo: 

autor, data de publicação, região, número de participantes com sinais na pele, idade, sexo, status 

suspeito ou confirmado de COVID-19, sinais cutâneos e suas localizações, além status óbito ou 

recuperado. Após extrair as informações, os resultados foram comparados. 

RESULTADOS 
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Ao todo, 22 artigos que atendiam aos critérios de inclusão foram resumidos nesta revisão. 

Todos os estudos foram publicados entre dezembro de 2019 e junho de 2020. Do total de 804 

casos descritos, a idade de 96,64% foi relatada, contabilizando uma idade média de 52,6 anos. 

Quanto ao gênero, 43,41% são pacientes do sexo masculino e 53,98% são do sexo feminino, 

enquanto que 2,61% dos casos não tiveram o sexo relatado. Em relação ao diagnóstico de 

COVID-19, os casos confirmados representaram 43,91%, ao passo que os casos suspeitos 

totalizaram 56,09%. Os dados resumidos dos casos com manifestações cutâneas com relação 

com a COVID-19 inclusos neste trabalho estão explicitados na tabela 1. 

 
Tabela 1: Características e manifestações cutâneas de casos suspeitos e confirmados de COVID- 

19. 
 

Autor Região Nº de 
pacient 
es 

Idad 
e 

Médi 
a 

Sexo Caso 
Suspeito 
ou 
confirmad 
o de 
COVID-19 

Sinais 
cutâneos 

Localiza 
ção do 
sinal 
cutâneo 

Óbito/re 
cuperad 
o 

RECALCATI, 
2020 

Lombardi 
a, Itália 

18 NR NR C Erupção 
cutânea 
eritematosa 
(14), 

urticária 
generalizada 
(3), vesículas 
tipo varicela 
(1) 

Tronco NR 

CALVÃO et al., 
2020 

Coimbra, 

Portugal 

1 81 
anos 

M C Lesões 
petequiais, 
bolhas 
hemorrágica 
s e placas 
necróticas 

Mãos e 
pés 

Óbito 

DOCAMPO-SIM 
ÓN et al., 2020 

Espanha 1 85 
anos 

M C Úlcera Pé NR 

   32,5 48 (F) 42 (S) e 29 Pseudo- NR Óbitos 
   anos e 23 (C) frieira (71)  (7) 

 
GALVÁN CASAS 
et al., 2020 

 
Espanha 

 
375 

45 
anos 

48 
anos 

(M) 

19 (F) 
e 15 
(M) 

17 (S) e 17 
(C) 

24 (S) e 49 
(C) 

Erupções 
cutâneas 
vesiculares 
(34) 

 Recupera 
dos (368) 

   
55 

anos 

63 
anos 

47 (F) 
e 26 
(M) 

98 (F) 
e 78 
(M) 

54 (S) e 
122 (C) 

4 (S) e 17 
(C) 

Urticária (73) 

Exantema 
maculopapa 
pular (176) 

Livedo (21) 

  

    10 (F)     

    e 11     

    (M)     

FERNANDEZ-NI Madri, 24 40,5 18 (F) 24 (C) Erupções Tronco Recupera 
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ETO et al., 2020 Espanha  anos e 6 (M)  cutâneas 
vesiculares, 
com prurido 
(20) e sem 
prurido (4), 
além de 
pápulas (18), 
erupções 
cutâneas 
vesiculares 
(18) 

(23) 

 

 
pés e 
mãos (2) 

dos (24) 

CORDORO et 
al., 2020 

Califórnia 
, 

Estados 
Unidos 
da 
América 
(EUA) 

6 12-17 
anos 

1 (F) e 
5 (M) 

6 (S) Erupções 
cutâneas 
eritematosas 
, prurido, 
máculas 
vermelhas a 
violáceas e 
placas 
purpúricas 
escuras (6) 

Mãos e 
pés 

Recupera 
dos (6) 

FERNANDEZ-NI 
ETO et al., 2020b 

Madri, 
Espanha 

1 32 
anos 

M C Erupção 
cutânea 
eritematosas 
com urticária 

Tronco Recupera 
do 

MAGRO et al., 
2020 

Nova 
York, 
EUA 

3 46 
anos 

(32- 
66) 

1 (M) 

2 (F) 

3 (C) Erupção 
cutânea 
livedoide (2); 
púrpura 
retiforme 
cercada de 
extensa 
inflamação 
(1); 

Máculas 
purpúricas 
escuras, 

Livedo 
racemosa (1) 

Nádegas 
(1); 
palmas e 
solas de 
ambos 
os 
membro 
s (1); 
peito, 
pernas e 
braços 
(1). 

Óbitos 
(3) 

MUNGMUNGPU 
NTIPANTIP; 
WIWANITKIT, 
2020 

Bangkok, 
Tailândia. 

1 64 
anos 

F C Erupção 
cutânea 
eritematosa 

Ambas 
as 
fossas 
cubitais. 

Recupera 
da 

GIANOTTI et al., 
2020 

Milão, 
Itália 

3 68,3 
anos 

2 (F) 

1 (M) 

3 (C) Máculas 
eritematosas 
(1); 

Exantema 
(1); 

Erupção 
cutânea 
generalizada 
, prurido, 
máculas 
eritematosas 
e pápulas (1) 

Braços 
(3), 
tronco 
(3) e 
membro 
s 
inferiore 
s (1) 

Recupera 
dos 

AHOUACH et al., 
2020 

Pontoise, 
França. 

1 57 
anos 

F C Lesões 
maculopapul 
ares 

Membro 
s e 
tronco. 

Recupera 
da 
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      embranqueci 
das, 
eritematosas 
e difusas 

  

ESTÉBANEZ et 
al., 2020 

Valência, 
Espanha. 

1 28 
anos 

F C Pápulas 
eritematosas 
amareladas 

Calcanh 
ares 

Recupera 
da 

CEPEDA-VALDE 
S et al., 2020 

Monterre 
y, 
México. 

2 50 
anos 

20 
anos 

2 (F) 2 (C) Urticária 
eritematosa 
anular e 
irregular (2) 

Ombros, 
cotovelo 
s, 
joelhos e 
nádegas 

Recupera 
das 

TAMMARO et al., 
2020 

Roma, 
Itália; 

Barcelon 
a, 
Espanha. 

3 NR NR 3 (C) Lesões 
herpetiforme 
s isoladas; 

Erupções 
cutâneas 
vesiculares 
(3) 

Tronco; 

Costas 

NR 

SACHDEVA et 
al., 2020 

Milão, 
Espanha. 

3 73,3 
anos 

(71- 
77) 

3 (F) 3 (C) Erupção 
cutânea 
maculopapul 
ar com 
comichão 
(1); 

Exantema 
maculopapul 
ar difuso (1); 
erupção 
hemorrágica 
macular, 

Erupção 
papular- 
versicular 
(1); prurido 
(1) 

Tronco 
(3); 

Pernas 
(1); 
Dobras 
sub- 
mamária 
s e 
quadris 
(1) 

NR 

JIMENEZ-CAUH 
E et al., 2020 

Madri, 
Espanha. 

4 66.75 
anos 
(58- 
77) 

4 (F) 4 (C) Pápulas 
eritematosas 
(4) 

Tronco 
superior 

NR 

ZENGARINI et 
al., 2020 

Bolonha, 

Itália 

1 67 
anos 

M C Erupção 
cutânea 
eritematosa; 
prurido 

Tronco e 
porções 
proximai 
s de 
membro 
s 
superior 
es e 
inferiore 
s 

NR 

FREEMAN et al., 
2020 

EUA 

Canadá 

França 

Reino 
Unido 

318 25 
anos 

(17- 
38) 

155 (F) 
e 163 
(M) 

23 (C) e 
295 (S) 

Eritema 
pérnio (318); 
dor/ardência 
(211) e 
prurido (137) 

Mãos 
(48) e 
pés 
(298) 

Recupera 
dos (316) 
e óbitos 
(2) 
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 Itália 

Holanda 

Irã 

México 

       

KLIMACH et al., 
2020 

Reino 
Unido 

1 13 
anos 

M C Erupção 
papular 
eritematosa; 
petéquias 

Axilas e 
pés 

Recupera 
do 

BOSCH-AMATE 
et al., 2020 

Barcelon 
a, 

Espanha 

1 79 
anos 

F C Púrpura 
retiforme 

Membro 
s 
Inferiore 
s 

Recupera 
do 

RUBIO-MUNIZ et 
al., 2020 

Madri, 

Espanha 

34 54.5 
anos 

(31- 
66) 

20 (F) 
14 (M) 

9 (S) 25 (C) Exantema 
maculopapul 
ar (10); 

pseudo- 
frieiras (10); 
livedo (10); 
Lesões 
targetoides 
(5); púrpura 
palpável (4); 
urticária (4) 

Mãos, 
pés e 
tronco 

NR 

LLAMAS-VELAS 
CO et al., 2020 

Madri, 

Espanha 

1 61 
anos 

M C Pseudo- 
frieiras; 
livedo 

Pé Recupera 
do 

HENRY et al., 
2020 

Orléans, 

França 

1 27 
anos 

F C Erupção de 
placas 
eritematosas 
disseminada 
s; prurido 

Face, 
pés e 
mãos 

Recupera 
da 

NR: não relatado; M: masculino; F: feminino; S: caso suspeito; C: caso confirmado. 

 
 

Fonte: Autoria Própria, com base nos dados de (AHOUACH et al., 2020; BOSCH-AMATE et al., 2020; CALVÃO 

et al., 2020; CEPEDA-VALDES et al., 2020; CORDORO et al., 2020; DOCAMPO-SIMÓN et al., 2020; ESTÉBANEZ et al., 

2020; FERNANDEZ-NIETO et al., 2020a, 2020b; FREEMAN et al., 2020; GALVÁN CASAS et al., 2020; GIANOTTI et al., 

2020; HENRY et al., 2020; JIMENEZ-CAUHE et al., 2020; KLIMACH et al., 2020; LLAMAS-VELASCO et al., 2020; 

MAGRO et al., 2020; MUNGMUNGPUNTIPANTIP; WIWANITKIT, 2020; RECALCATI, 2020; RUBIO-MUNIZ et al., 2020; 

SACHDEVA et al., 2020; TAMMARO et al., 2020; ZENGARINI et al., 2020). 

Dentre as manifestações cutâneas relatadas, eritema pérnio foi a mais recorrente, estando 

presente em 39,55% dos pacientes, seguida de dor e/ou ardência, evidenciada em 26,24% dos 

casos. Foi observado exantema maculopapular em um total de 23,38%, e prurido em 20,77% dos 

pacientes descritos. Tanto pseudo-frieira quanto urticária estavam presentes em 10,2% dos casos 

expostos. Por fim, erupções cutâneas vesiculares foram encontradas em 9,83%, enquanto que 

erupções cutâneas eritematosas estiveram presentes em 3,36%. Em relação a localização das 

lesões, em 46,64% dos pacientes essa informação não foi relatada. As regiões mais afetadas 

foram as mãos e os pés, em 49,06% dos casos, e tronco, presente em 11,19% dos casos. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     904  
 

 

 

DISCUSSÃO 

 

O SARS-CoV-2, mais novo integrante da família Coronaviridae, é responsável pelo 

contexto pandêmico em que estamos vivendo. Além de seus sinais e sintomas mais comuns, 

manifestações cutâneas também estão sendo relatadas na literatura em vários países 

(RECALCATI, 2020; GALVÁN CASAS et al., 2020; CORDORO et al., 2020; CRIADO et al., 2020; 

AHOUACH et al., 2020) sugerindo que o vírus também pode afetar a pele, até mesmo antes do 

aparecimento dos sintomas e sinais comuns à COVID-19 (YOUNG; FERNANDEZ, 2020). As 

reações mais observadas são eritema pérnio, lesões de livedo, urticárias, erupções 

maculopapulares e vesiculares (ELMAS et al., 2020;). Os mecanismos dessas manifestações 

ainda não são bem conhecidos, mas já há algumas teorias predominantes (SACHDEVA et al., 

2020). 

Eritema pérnio foi a manifestação cutânea mais recorrente (FREEMAN et al., 2020). 

Freeman et al. destaca que tais lesões geralmente possuem caráter idiopático ou subjacente a 

outras condições patológicas. A caracterização dessas geralmente é feita por meio de exame 

histopatológico (BOADA et al., 2010). Nesse estudo, dentre os pacientes que tiveram exame 

histopatológico realizado, alguns possuíram ausência de danos vasculares, sugerindo que tais 

lesões tenham origem essencialmente inflamatória. No entanto, alterações vasculares como 

vasculite linfocítica, foram relatadas em uma segunda parcela de casos. Isso reforça o caráter 

idiopático dessas lesões e ratifica a importância da caracterização histopatológica em pacientes 

da COVID-19 por estudos futuros. 

Lesões de livedo também são relatadas em pacientes acometidos pela COVID-19 

(CRIADO et al., 2020; RUBIO-MUNIZ et al., 2020; LLAMAS-VELASCO et al., 2020). Essas 

manifestações são decorrentes da oclusão de pequenos vasos da derme – coagulopatias – que 

também podem ocorrer devido a ativação do sistema de coagulação decorrente da carga viral ou 

da pré-existência de trombofilia (CRIADO et al., 2020). Llamas-Velasco e colaboradores (2020) 

relataram um paciente com COVID-19 heterozigoto com mutação no fator V de Leiden e a 

presença de vasculopatia oclusiva trombótica em biópsia de pele. A mutação nesse fator favorece 

a ocorrência de trombose venosa. Em ambos os casos, e concordando com Young e Fernandez 

(2020), tais manifestações são secundárias à infecção pela COVID-19. 

Além dessas, observa-se a presença de lesão urticariforme, generalizada ou não, na pele 

de pacientes com COVID-19 (HENRY et al., 2020; FERNANDEZ-NIETO et al., 2020; GALVÁN 

CASAS et al., 2020; RECALCATI, 2020; RUBIO-MUNIZ, et al., 2020). A urtica é uma elevação 

cutânea pruriginosa que possui forma, extensão e cor variadas. É consequência do 

extravasamento de plasma e aparecimento de edema dérmico delimitado (RIVITTI, 2014). Em 

relato de caso, mulher de 27 anos, sem comorbidades e com ausência, até então, de febre e 

tosse, apresentou urticária. Realizou-se o teste sorológico para detecção de anticorpos para 

SARS-CoV-2, com resultado inicialmente negativo, sendo tratada com anti-histamínico. Após 

quarenta e oito horas, houve o surgimento dos sintomas típicos de COVID-19. Foi acrescido ao 
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tratamento o uso de paracetamol. Nota-se, portanto, a possibilidade de manifestações cutâneas 

que antecedem os demais sintomas característicos de COVID-19 (HENRY et al., 2020). 

Erupções maculopapulares também são relatadas (RUBIO-MUNIZ et al., 2020; 

SACHDEVA et al., 2020; GALVÁN CASAS et al., 2020). Comumente, essas lesões estão 

associadas a infecções bacterianas e virais, principalmente quando acompanhadas por febre, 

cefaléia, dor muscular e dificuldade respiratória (ELMAS et al., 2020). Sachdeva e colaboradores 

(2020) descrevem dois casos de pacientes com COVID-19. Em uma das pacientes (mulher, 71 

anos e sem comorbidades), dias após tratamento e recuperação, uma erupção cutânea com 

comichão maculopapular semelhante a doença de Grover apareceu em seu tronco. No outro caso 

(mulher, 77 anos), paciente foi admitida com febre, tosse e exantema maculopapular 

(morbiliforme) no tronco. Durante a hospitalização, ela desenvolveu erupções cutâneas maculares 

hemorrágicas nas pernas e foi testada positivo para SARS-CoV-2. As lesões cutâneas 

melhoraram gradualmente. Ambas as pacientes receberam terapia antiviral com lopinavir/ritonavir 

e hidroxicloroquina. Ademais, sua revisão mostrou que 12,5% dos pacientes apresentam lesões 

no início. 

É possível notar a apresentação de lesões cutâneas vesiculares em pacientes acometidos 

por COVID-19 (FERNANDEZ-NIETO et al., 2020; GALVÁN CASAS et al., 2020; RUBIO-MUNIZ et 

al., 2020). Vesículas são elevações delimitadas com até 1 cm de tamanho, de conteúdo líquido 

primeiramente claro, podendo vir a ser turvo ou rubro (RIVITTI, 2014). Em estudo observacional 

prospectivo que relacionou o aparecimento de lesões vesiculares cutâneas em 24 pacientes 

acometidos pela COVID-19 e que não possuíam diagnóstico clínico caracterizando alterações na 

pele decorrentes de demais causas. Observou-se que, após aparecimento dos sintomas 

característicos de COVID-19, a erupção cutânea apareceu em 19 pacientes (79,2%). É descrito o 

aparecimento de dois padrões morfológicos: difuso, visto em 18 pacientes (75%) e localizado em 6 

pacientes (25%), com duração média da erupção cutânea de 10 dias (FERNANDEZ-NIETO et al., 

2020). 

Algumas limitações incluem a escassez de testes, o número de falsos negativos para 

COVID-19 e a deficiente caracterização de quadros clínicos e histológicos em alguns estudos. 

Grande parte dos testes para diagnóstico da COVID-19 são reservados para pacientes com 

sintomatologia crítica, o que pode implicar em um viés de subnotificação de casos com 

manifestações dermatológicas (DOCAMPO-SIMÓN et al., 2020). Além disso, devido a alta 

demanda de equipamentos individuais de proteção e consequente escassez desses, o diagnóstico 

de lesões cutâneas pode ser prejudicado, visto que este exige um contato mais vicinal do paciente 

pelos profissionais da saúde (CRIADO et al., 2020; FREEMAN et al., 2020). 

 
CONCLUSÃO 

 
É possível afirmar que o novo coranavírus pode causar alterações dermatológicas com 

diversos aspectos clínicos em pacientes acometidos com a SARS-CoV-2. De acordo com o 

levantamento de dados, as manifestações cutâneas mais características da infecção pelo vírus 
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são apresentadas como eritema pérnio, ardência, exantema maculopapular e prurido. No entanto, 

a fisiopatologia das manifestações cutâneas causadas por SARS-CoV-2 permanece 

desconhecida, sendo necessário mais estudos para elucidar o envolvimento cutâneo durante o 

quadro infeccioso da COVID-19. 
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CAPÍTULO 104 

ANÁLISE DA PROTEÍNA S DO SARS-COV-2 E DEMAIS CORONAVÍRUS RELEVANTES A 

SAÚDE PÚBLICA: UMA INVESTIGAÇÃO PILOTO DE POSSÍVEIS RESERVATÓRIOS PARA O 

AGENTE ETIOLÓGICO DE COVID-1 

ANALYSIS OF ANALYSIS OF SPYKE PROTEIN OF SARS-COV-2 AND OTHER CORONAVIRUSES RELEVANT TO 
PUBLIC HEALTH: A PILOT INVESTIGATION OF POSSIBLE RESERVOIRS FOR THE ETIOLOGICAL AGENT OF 

COVID-19 

Vinicius Gabriel Martins1 

Thiago Silva Messias2 

Kaique Cesar de Paula Silva3 

 

RESUMO: O SARS-CoV-2 é o agente etiológico da pandemia de COVID-19, doença respiratória 
que deixou as autoridade de saúde em alerta máximo. Considerando as características 
moleculares desafiadoras desses vírus, nosso estudo utilizou a proteína S de adsorção dos 
coronavírus para inferir possibilidade de saltos entre espécies por meio de sua história evolutiva 
(filogenética). Dentro das sequências utilizadas podemos inferir a possibilidade de salto do SARS- 
CoV-2 a bovinos. O que poderia significar um novo reservatório ambiental para o vírus e um novo 
problema para saúde pública animal. Considerando o cenário imprevisível em que vivemos toda 
hipótese baseada em método científico deve ser analisada de forma ponderada por estarmos 
lidando com um agente etiológico dinâmico. 
Palavras-chave: SARS-CoV-2, Coronavírus, Glicoproteína S. 

 

ABSTRACT: SARS-CoV-2 is the etiologic agent of the COVID-19 pandemic, a respiratory disease 
that has left health authorities on high alert. Considering the challenging molecular characteristics 
of these viruses, our study used the coronavirus adsorption Spyke (S) protein to infer the possibility 
of emerging between species through their evolutionary history (phylogenetic). Within the 
sequences used, we can infer the possibility of emerging SARS-CoV-2 to cattle. Which could mean 
a new environmental reservoir for the virus and a new problem for animal public health. 
Considering the unpredictable scenario in which we live, every hypothesis based on a scientific 
method must be carefully analyzed because we are dealing with a dynamic etiological agent. 
Keywords: SARS-CoV-2, Coronavirus, Spike Glicoprotein. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Vírus são organismos infecciosos acelulares, caracterizados como parasitas intracelulares 

compostos pelo material genético (ácido desoxirribonucleico - DNA ou ácido ribonucleico - RNA), 

envoltório proteico que favorece economia energética de acordo com a forma geométrica 

chamada de capsídeo e podem apresentar envelope glicofosfolipídico derivado de membranas da 

célula hospedeira (DIMMOCK; EASTON; LEPPARD, 2007; FERREIRA et al, 2013). Teoricamente 

todos os seres vivos podem ser infectados por vírus, desde células procarióticas a eucarióticas, 

geralmente seguindo o padrão de infecção de espécie específica (dependentes da interação entre 
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Souza Lima (ILSL). Mestre em Doenças Tropicais na área de virologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu - 
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Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação de Anomalias Craniofaciais do Hospital de Reabilitação de Anomalias 
Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP). E-mail: tsilvamessias@gmail.com. 
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proteínas virais e receptores celulares específicos). As Infecções virais ocorrem naturalmente, 

porém o desenvolvimento de sinais clínicos, ou seja, a manifestação da doença varia de acordo 

com as características do hospedeiro e do vírion. Com baixa frequência ocorre infecção entre 

espécies (“salto” entre espécies), o que pode causar a emergência de novas doenças (DIMMOCK; 

EASTON; LEPPARD, 2007; ENQUIST; RACANIELLO, 2013). 

 
Os Coronavírus 

 

Os Coronavírus foram nomeados dessa forma devido a aparência de suas projeções 

proteicas (Proteínas S do inglês spike) que se assemelham a uma coroa solar quando vista em 

micrografia eletrônica. Esse grupo de vírus são classificados dentro da família Coronaviridae qual 

se divide na subfamília Orthocoronavirinae, contendo os gêneros Alphacoronavirus, 

Betacoronavirus, Deltacoronavirus e Gammacoronavirus (Figura 1) (ICTV, 2020). 

 
Figura 1. Taxonomia, hospedeiros e principais sítios de infecção de espécies de Coronavírus 
relevantes para Saúde Pública. 

 

 
Fonte: Imagem própria, baseada em Perlman; Masters (2020) e ICTV (2020). 

 
 

 
Os vírions possuem diâmetro variável de 50-200 nanômetros e são compostos por 

envelope viral que envolve um nucleocapsídeo helicoidal. Seu genoma de RNA possui padrão 

eucariótico clássico de 26-32 kb (PERLMAN; MASTERS, 2020). Dentre suas diversas proteínas 

com funções estruturais e não estruturais destaca-se nessa pesquisa a proteína S com a 

essencial função de adsorção em células susceptíveis (Figura 2) (COLLINS et al. 1982). 
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Figura 2. Estrutura de um vírion da família Coronaviridae. 
 

Fonte: CASTRO et al, 2011. 

 
 

 
A biossíntese viral ocorre a partir da adsorção da glicoproteína S e endocitose mediada 

por receptor. Após fusão membranar o vírion sofre acidificação no endossomo ocasionando a 

liberação do ácido ribonucleico de fita simples e polaridade positiva (RNAfs+) no citoplasma 

celular. O RNAfs+ é então traduzido em uma poliproteína posteriormente clivada por enzimas 

virais e celulares. Uma cópia genômica molde em sentido 3’-5’ (ácido ribonucleico de fita simples e 

polaridade negativa - RNAfs-) é criada pela RNA polimerase RNA dependente (RpRd) para central 

de produção de fitas complementares positivas sendo os genes transcritos e traduzidos conforme 

a necessidade da biossíntese viral (CASTRO et al, 2011). Os genes S, E, M, N traduzem as 

proteínas estruturais S (Spike), Envelope, Membrana e Nucleocapsídeo respectivamente, e estas 

irão compor o vírion (PERLMAN; MASTERS, 2020). Além dos genes principais os coronavírus 

podem apresentar genes acessórios com seus produtos, podendo exercer atividade estrutural 

como a Hemaglutinina (HE) e não estrutural (FISCHER et al, 1997; MASTERS, 2006). Para 

maturação e liberação é utilizado o retículo endoplasmático e o transporte vesicular do aparelho 

de golgi, liberando-os por exocitose e assim podem recomeçar o ciclo infectando novas células 

(CASTRO et al, 2011). 

 

COVID-19 

 
Membro da família Coronaviridae, o SARS-CoV-2, agente etiológico do COVID-19 

(Coronavirus disease 2019), emergiu junto com diversas incógnitas, considerado uma emergência 

de saúde pública a nível pandêmico (WHO, 2020). 

O SARS-CoV-2 é um vírus respiratório transmitido por contato com pessoas infectadas 

sintomáticas ou assintomáticas, sendo que superfícies contaminadas também podem ser fontes 
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de infecção. Após um período de incubação de 2-14 dias os infectados sintomáticos podem 

apresentar desde quadro gripal, sintomas gastrointestinais a Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(sigla em inglês SARS) caracterizada por insuficiência respiratória (Figura 3) (CDC, 2020). 

 
 

Figura 3. Sintomas associados em casos de COVID-19. 
 

Fonte: Imagem própria desenvolvida utilizando o modelo de vetores Freepik, conteúdo baseado 

no CDC (2020). 

 

 
Para reafirmar a relevância da pandemia de COVID-19 segundo o Situation Report - 154 

de 22 de junho de 2020 possuímos a nível global 8.860.331 casos com 465.740 mortes. A nível 

nacional há 1.067.579 casos confirmados com 49.976 óbitos (WHO,2020). Considerando os 

dados apresentados anteriormente é necessário realizar estudos de história evolutiva do SARS- 

CoV-2 e sua família relevantes a saúde pública humana e de demais animais. Utilizando a 

proteína S de adsorção viral como base de nossa investigação é possível inferir possíveis saltos 

entre espécies e consequentemente identificar potenciais reservatórios ambientais. Portanto 

nosso objetivo foi utilizar a filogenética viral para inferir quais outras espécies poderiam ser 

infectadas e assim colaborar com a epidemiologia do COVID-19. Porque quanto mais 

conhecimento tivermos sobre o agente etiológico melhor estratégias de combate podem ser 

planejadas. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
Seleção de Sequências 

Foi utilizado para a seleção de sequências de proteínas S o National Center for 

Biotechnology Information Virus - NCBI Virus (HATCHER et al, 2017). Foram selecionadas as 

seguintes sequências considerando proximidade geográfica e disponibilidade no banco de dados: 

Bovine coronavirus (BCoV - MH043953.1 - Estados Unidos); Canine coronavirus (CCoV - 

KC175340.1 - Estados Unidos); Feline coronavirus (FCoV - KC461237.1 - Estados Unidos); 

Human coronavirus 229E (HCoV-229E - MN369046.1 - Estados Unidos); Human coronavirus 

HKU1 (HCoV-HKU1 - MK167038.1 - Estados Unidos); Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63 - 

MN306040.1 - Estados Unidos); Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43 - MN306041.1 - Estados 

Unidos); Avian coronavirus (IBV - MF421319.1 - Uruguai); Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV 

- MK071625.1 - Colombia); Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-CoV - 

AY714217.1 - Estados Unidos) e Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS- 

CoV-2 - MT126808.1 - Brasil). 

 
Alinhamento de Sequências 

Foi utilizada a base Virus Pathogen Resource – ViPR (PICKETT et al, 2012) para upload 

das sequências selecionadas no item anterior. Essas sequências foram alinhadas pelo Multiple 

Sequence Comparison by Log-Expectation – MUSCLE com o parâmetro Uclust. 

 
Filogenética 

Para as análises filogenéticas foi utilizado o Molecular Evolutionary Genetics Analisys - 

MEGA X.1.7 (KUMAR et al, 2018). Antes da seleção de algoritmos, foi realizado o teste de melhor 

modelo com base nas sequências recuperadas (considerando os parâmetros de menor Bayesian 

Information Criterion - BIC score). Foi então escolhido para a árvore de máxima verossimilhança o 

algoritmo de Whelan And Goldman (WAG) (WHELAN; GOLDMAN, 2001), com os adicionais de 

modelo de frequência e discreta distribuição gama em cinco categorias. A pesquisa heurística foi 

obtida automaticamente aplicando algoritmos Neighbor-Join e BioNJ a uma matriz de distâncias 

pareadas estimadas usando o modelo JTT. Como teste de filogenia foi aplicado o método de 

Bootstrap em 1000 replicatas (FELSENSTEIN, 1985). 

 
 

Ponto de vista ético 

 
Por não utilizarmos amostra humana e/ou animal de forma direta ou indireta, e segundo a 

Resolução Nº 510/2016, a presente pesquisa não necessitou de avaliação do CEP/CONEP por se 

tratar de utilização de dados de domínio público (BRASIL, 2016). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Segundo estudo recente o SARS-CoV-2 é produto da seleção natural compartilhando 

semelhanças com os coronavírus de morcegos e do pangolim excluindo as teorias de conspiração 

de que o vírus seria produto de engenharia viral (ANDERSEN et al, 2020). A proteína estrutural 

transmembranar S é dividida em subunidades proteicas, S1 com alta variabilidade e S2 com alta 

conservação em relação aos seus parentes evolutivos (de GROOT et al, 1987; PARKER; 

GALLAGHER; BUCHMEIER, 1989). A proteína S medeia os primeiros passos da infecção 

(COLOGNA; SPAGNOLO; HOGUE, 2000), por tal motivo é interessante seu uso em estudos de 

saltos entre espécies como o estudo de Andersen et al. (2020) demonstrou com eficácia. 

Nossos resultados demonstrados no dendograma (Figura 4) inferem a história evolutiva 

da proteína S de representantes de coronavírus que infectam variadas espécies relevantes a 

saúde pública. O teste da filogenia demonstrou bons resultados Bootstrap apresentando 56 como 

o menor resultado de replicata, sendo os demais 100% replicáveis estatisticamente. 

 
 

Figura 4. Dendograma de proteínas S de Coronavírus de importância em saúde pública. 
 

 

 

 
Legenda: Dendograma utilizando sequências de aminoácido de proteínas S dos coronavírus: Bovine 

coronavirus (BCoV - MH043953.1 - Estados Unidos); Canine coronavirus (CCoV - KC175340.1 - Estados 

Unidos); Feline coronavirus (FCoV - KC461237.1 - Estados Unidos); Human coronavirus 229E (HCoV-229E 

- MN369046.1 - Estados Unidos); Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1 - MK167038.1 - Estados 

Unidos); Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63 - MN306040.1 - Estados Unidos); Human coronavirus 

OC43 (HCoV-OC43 - MN306041.1 - Estados Unidos); Avian coronavirus (IBV - MF421319.1 - Uruguai); 

Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV - MK071625.1 - Colombia); Severe acute respiratory syndrome- 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     914  
 

 

 

related coronavirus (SARS-CoV - AY714217.1 - Estados Unidos) e Severe acute respiratory syndrome- 

related coronavirus 2 (SARS-CoV-2 - MT126808.1 - Brasil). Os hospedeiros relacionados a esses 

coronavírus estão apresentados nas cores: azul (humanos), vermelho (suínos), roxo (caninos), verde 

(felinos), rosa (aves) e cinza (bovinos). O teste Bootstrap (1000 replicatas) está representado em 

porcentagem abaixo de seu respectivo nó. 

Fonte: Imagem própria gerada a partir do software MEGA X.1.7 (descrito no item filogenética). 

 
 

 
Nossa primeira evidência infere que o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV compartilham a 

mesma ancestralidade, isso não é surpresa em vista de que o SARS-CoV-2 é uma variante da 

espécie Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-CoV) (GORBALENYA et 

al, 2020). 

Também apontamos o compartilhamento de ancestralidade entre o ancestral do SARS- 

CoV-2 e o ancestral do grupo dos táxons HCoV-HKU1, BCoV e HCoV-OC43 (representado por 

um círculo branco na Figura 4). O que pode significar maior semelhança entre a estrutura proteica 

destes. Ao analisarmos a Figura 5 que demonstra a região de Domínio do Ligante do Receptor 

(DLR) na proteína S é possível notar aminoácidos em comum do SARS-CoV-2 com os táxons 

HCoV-HKU1, BCoV e HCoV-OC43. 

 
 
 

Figura 5. Imagem comparativa da região Domínio do Ligante do Receptor (DLR) da proteína S. 
 

Legenda: DLR (Domínio do Ligante do Receptor). 

 
Fonte: Imagem própria. 

 
 

 
Considerando que no grupo discutido acima o BCoV é o único que não infecta humanos 

não devemos descartar a possibilidade de “salto” do SARS-CoV-2 entre o Homo sapiens e 

bovinos. A ocorrência desse “salto” entre humano e bovino não seria inédito em relação aos 

coronavírus se analisarmos nossa inferência de que o HCoV-OC43 e o BCoV compartilham o 

mesmo ancestral, o que pode ser corroborado com os achados de VIJGEN et al. (2006) que 
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também evidenciou a mesma ancestralidade e acrescentou uma análise de relógio molecular 

apontando que essa divergência pode ter ocorrido há aproximadamente 200 anos. 

Os coronavírus que infectam outras espécies por mais que estejam distantes em nossa 

inferência evolutiva não devem ser negligenciados ao considerarmos que existem vírus que 

infectam nossa espécie em mais de um gênero da família Coronaviridae compartilhando 

classificação com coronavírus que infectam outras espécies (ICTV, 2020). É necessário 

ressaltarmos o quanto a genética dos coronavírus é dinâmica apresentando diversas estratégias 

como transferência horizontal e/ou ablação de genes (TANGUDU et al, 2007), o que torna o 

cenário pandêmico atual causado pelo SARS-CoV-2 no mínimo imprevisível. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro das sequências utilizadas podemos inferir a possibilidade de salto do SARS-CoV-2 

e bovinos. O que poderia significar um novo reservatório ambiental para o vírus e um novo 

problema para saúde pública animal. Considerando o cenário imprevisível em que vivemos toda 

hipótese baseada em método científico deve ser analisada de forma ponderada por estarmos 

lidando com um agente etiológico dinâmico. Como perspectiva nosso grupo está desenvolvendo 

análises evolutivas mais robustas visando a elucidação em relação ao patógeno, tal conhecimento 

pode gerar melhores estratégias de controle. 
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RESUMO: A nutrição é parte integrante do cuidado com a vida das pessoas e também deve ser 
integrada ao atendimento ao paciente sob a pandemia de COVID-19. O objetivo do estudo foi 
analisar os documentos publicados acerca dos aspectos nutricionais que devem ser considerados 
nos pacientes diagnosticados com COVID-19. Trata-se de uma revisão bibliográfica onde foram 
incluídas referências publicadas no ano de 2020, disponibilizadas na íntegra, nos idiomas 
português e inglês, obtidas nas bases de dados Medline, LILACS e literatura cinzenta, utilizando 
os descritores COVID-19, infecções por coronavírus, nutrição, necessidades nutricionais e 
recomendações nutricionais. Foram selecionados vinte e quatro (24) estudos relacionados ao 
tema e após análise dos critérios de exclusão e inclusão, resultaram em nove (09) artigos que 
foram analisados por completo. De acordo com os resultados do estudo pacientes com alto risco 
de infecção devem manter seu estado nutricional que garantam níveis adequados de nutrientes 
associados a função imunológica. 
Palavras-chave: COVID-19; Infecções por coronavírus; Necessidades nutricionais; 
Recomendações nutricionais; Nutrição. 

 

ABSTRACT: Nutrition is an integral part of caring for people's lives and should also be integrated 
into patient care under the COVID-19 pandemic. The aim of this study was to analyze the 
published documents on the nutritional aspects that should be considered in patients diagnosed 
with COVID-19. This is a bibliographic review that included references published in 2020, made 
available in full, in the languages portuguese and english, obtained in Medline, LILACS and gray 
literature databases, using the descriptors COVID-19, coronavirus infections, nutrition, nutritional 
needs and nutritional recommendations. Twenty-four (24) studies related to the theme were 
selected and after analyzing the exclusion and inclusion criteria, resulted in nine (09) articles that 
were completely analyzed. According to the results of the study patients at high risk of infection 
should maintain their nutritional status to ensure adequate levels of nutrients associated with 
immune function. 
Keywords: COVID-19; Coronavirus infections; Nutritional needs; Nutritional recommendations; 
Nutrition. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A Corona Virus Disease – 2019 (COVID-19 ou Coronavírus), doença identificada 

inicialmente em Wuhan, província de Hubei na China, em dezembro de 2019, e disseminada 

rapidamente pelo mundo (pandemia), desencadeou um enorme impacto nos cuidados de saúde, 
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recessão econômica e muitos eventos adversos associados (RIBEIRO et al, 2020). De forma geral 

os recursos foram temporariamente direcionados para lidar com a pandemia, e isso inclui os 

financeiros, materiais e humanos. 

Dentro dessa uniformidade, as áreas da saúde tem se empenhado no que tange a 

prevenção e tratamento da COVID-19, buscando o fortalecimento do sistema imunitário de forma 

que cause menos danos possíveis à saúde. Para isso, é importante trazer a relevância da nutrição 

como aliada como reforço da imunidade por meio de uma alimentação adequada. 

O atendimento nutricional visa a promoção da saúde do indivíduo por meio da 

recuperação ou manutenção do estado nutricional. Para isto, o nutricionista necessita ter em mãos 

o diagnóstico nutricional, pois quanto mais preciso ele for, mais coerente é a prescrição dietética 

diante dos objetivos pretendidos (BEHRMANN, LIMA, 2019). 

De acordo com Piovacari e colaboradores (2020), pacientes internados com suspeita de 

COVID-19 ou com confirmação do diagnóstico devem receber assistência nutricional, 

considerando critérios de elegibilidade de risco nutricional e que possam estar referentes ao pior 

prognóstico relacionados à desnutrição, o que segundo Behrmann e Lima (2019), pode ser um 

fator decisivo para a sobrevida do indivíduo. Isso ocorre porque a desnutr ição pode enfraquecer o 

sistema imunológico e pode ser mais vulnerável à aquisição da COVID-19 (PANTHI et al, 2020). 

A nutrição adequada é parte integrante do cuidado de todas as pessoas e deve ser 

integrada ao atendimento de pacientes que sofrem de Covid-19. É crucial entender como a 

doença se desenvolve e quais fatores de risco estão associados a resultados negativos e morte 

(CORREIA, 2020). Portanto, para se ter um bom prognóstico nutricional é de extrema importância 

a orientação e confiabilidade de consensos e diretrizes que respeitem esses princípios. 

Alguns nutrientes foram relatados como potencialmente relevantes para a prevenção e o 

tratamento com COVID-19. Entre eles estão as vitaminas A, D e E, minerais zinco e selênio, fibras 

e ácidos graxos essenciais, pois promovem um efeito no sistema imunológico (ZHANG e LIU, 

2020; MESSINA et al, 2020; GRANT et al, 2020). O que segundo Calder e colaboradores (2020), 

a ingestão inadequada e o status desses nutrientes podem levar a uma diminuição da resistência 

a infecções e a um aumento da carga de doenças. 

A partir desse contexto, o objetivo desta revisão foi analisar os documentos publicados 

acerca dos aspectos nutricionais que devem ser considerados nos pacientes diagnosticados com 

COVID-19, uma vez que tais aspectos podem influenciar no estado de saúde deste grupo. 

 
METODOLOGIA 

 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa, norteada pela seguinte questão: “Quais 

os aspectos nutricionais devem ser considerados nos pacientes com diagnóstico com COVID- 

19?”. 

Os estudos foram selecionados através das bases de dados: Literature Analysis and 

Retrieval System online/PubMed (Medline), Literatura Científica e Técnica da América Latina e 
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Caribe/BVS-Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS) e a literatura cinzenta (busca manual); 

utilizando os descritores COVID-19, infecções por coronavírus, nutrição, necessidades nutricionais 

e recomendações nutricionais. 

Para os critérios de inclusão foram utilizados artigos redigidos nos idiomas português e 

inglês, limitados a humanos, publicados até 31 de maio de 2020. Os critérios de exclusão dos 

estudos compreenderam: artigos não disponíveis na versão completa, não concernentes a 

aspectos nutricionais em pacientes com infecções por coronavírus e que não se referissem aos 

critérios definidos para inclusão. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os artigos foram analisados quanto 

à questão norteadora e todos os que se enquadravam com o desenho do estudo, foram incluídos 

na avaliação. 

 
RESULTADOS 

 

O levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados resultou em quinze (15) 

artigos do Medline, cinco (05) do LILACS e quatro (04) da literatura cinzenta. Após triagem através 

da leitura do título e resumo foram excluídos quinze (15) artigos, por estarem enquadrados nos 

critérios de exclusão. Deste modo, nove artigos (09) integram esta revisão (37,5%) e foram 

analisados por completo. O Quadro 01 mostra, de forma sucinta, algumas informações sobre os 

manuscritos selecionados. 

 
Quadro 01: Síntese dos artigos selecionados 

 

 
Potential interventions for 

novel coronavirus in China: 

A systematic review 

Fluxo de assistência 

nutricional para pacientes 

admitidos com COVID-19 

e SCOVID-19 em unidade 

hospitalar 

ESPEN expert statements 

and practical guidance for 

nutritional 

management of individuals 

with SARS-CoV-2 infection 

 
Providing nutritional 

support for the patient with 

COVID-19 

 
Optimal Nutritional Status 

for aWell-Functioning 

Immune System Is an 

Important Factor to Protect 

 

Zhang L, Liu Y 13/02/2020 

 
 
 

Piovacari SMF et al 02/04/2020 

 
 
 
 
 

Barazzoni R et al 04/04/2020 

 
 
 

 
Anderson L 23/04/2020 

 
 

 
Calder et al 23/04/2020 

Resumir e propor opções 

terapêuticas disponíveis para o 

tratamento do coronavírus. 

Fornecer critérios de elegibilidade de 

risco nutricional com base nas 

comorbidades relacionadas ao pior 

prognóstico, indicadores e sintomas 

associados à desnutrição. 

Fornecer declarações concisas de 

especialistas e orientações práticas 

para o manejo nutricional de 

pacientes com COVID-19. 

 

 
Orientar profissionais de saúde que 

não sejam nutricionistas no 

fornecimento de suporte nutricional 

ao paciente com COVID-19. 

 
Destacar a necessidade de 

estratégias para apoiar o sistema 

imunológico, a fim de reduzir o 

Título Autor(es) 
Data de 

publicação 
Objetivo 
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against Viral Infections impacto de infecções respiratórias. 

Short Report – Medical 

nutrition therapy for 

critically ill patients with 

COVID-19 

Nutritional management 

and support in COVID-19: 

Emerging nutrivigilance 

 
 

 
COVID-19: The 

Inflammation Link and the 

Role of Nutrition in 

Potential Mitigation 

 
 

 
Strengthening the Immune 

System and Reducing 

Inflammation and 

Oxidative Stress through 

Diet and Nutrition: 

Considerations during the 

COVID-19 Crisis 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Romano L et al 25/04/2020 

 
 

Gupta L, Jalang’o GA, 
01/05/2020 

Gupta P 

 
 
 
 

 
Zabetakis I et al 19/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 

Iddir M et al 27/05/2020 
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Dos estudos analisados, todos destacam o estado nutricional como impacto significativo 

na saúde geral do indivíduo no prognóstico da infecção por COVID-19. Entretanto, seis estudos 

(66,7%) abordam a desnutrição, e quatro (44,4%) referem-se as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNTs). 

Da amostra bibliográfica analisada cinco (05) artigos (55,6%) incluíram análise de 

macronutrientes e, sete (07) quanto aos micronutrientes (77,8%). Os estudos variaram quanto ao 

risco de imunidade e infecção particularmente relevantes dos micronutrientes, durante a crise do 

COVID-19 (QUADRO 02). 

 
Quadro 02: Micronutrientes analisados 

 

Zhang L, Liu Y Vitaminas A, Complexo B, C, D e E, Ômega-3, Ferro, Selênio e Zinco. 

Piovacari SMF et al *não destaca micronutrientes específicos. 

Barazzoni R et al 
Vitaminas A, Complexo B, C, D e E, Ômega-3, Cobre, Ferro, Selênio e 

Zinco. 

Anderson L *não destaca micronutrientes específicos. 

Calder et al Vitaminas A, Complexo B, C, D e E, Ômega-3, Zinco. 

Romano L et al Vitaminas do Complexo B, vitamina C, Selênio e Zinco. 

Gupta L, Jalang’o GA, Gupta 

P 
Vitaminas A, Complexo B, C e D, Ômega-3, Ferro, Selênio e Zinco. 

Autor(es) Micronutrientes analisados 
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Zabetakis I et al Vitaminas C, D e E, Ômega-3, Cobre, Zinco. 

Iddir M et al 
Vitaminas A, Complexo B, C, D e E, Ômega-3, Cobre, Ferro, Selênio e 

Zinco. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

No Gráfico 01 é possível observar que dos micronutrientes analisados, a Vitamina C e o 

Zinco foram os mais prevalentes nos achados e o Cobre o menos prevalente. 

 
Gráfico 01: Prevalência dos micronutrientes analisados 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 

DISCUSSÃO 

 

Mesmo ainda não existindo terapias baseadas em evidências ou estratégias  de 

tratamento disponíveis para prevenir a incidência ou gravidade da infecção por COVID-19, a 

literatura analisada para compor este estudo destaca aspectos nutricionais conforme o papel de 

nutrientes específicos no fortalecimento do sistema imunológico e na contribuição positiva para 

redução da inflamação e estresse oxidativo. Alguns micronutrientes foram relatados como 

potencialmente relevantes para o tratamento com COVID-19; entre eles estão: as vitaminas A, C, 

D e E e vitaminas do Complexo B, Ômega-3 e os minerais Cobre, Ferro, Selênio e Zinco. 

A vitamina A atua na morfologia do epitélio, desempenhando um papel na sua 

queratinização, estratificação, diferenciação e maturação funcional, constituindo uma linha de 

frente de defesa contra patógenos, além disso, está envolvida na formação de camadas saudáveis 

de muco, como as do trato respiratório e do intestino, necessárias para a secreção de mucina e 
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para melhorar as funções imunes não específicas do antígeno (MCCULLOUGH, NORTHROP- 

CLEWES, THURNHAM, 1999; WANG et al, 1997) 

Segundo Zhang e Liu (2020), as vitaminas do complexo B são hidrossolúveis e funcionam 

como parte das coenzimas, tendo cada uma delas funções especiais, que podem ser escolhidas 

como uma opção básica para o tratamento de COVID-19. 

Dentre os aspectos nutricionais analisados neste estudo, a vitamina C é um consenso 

entre os estudos que relatam os micronutrientes. Conhecida por seu papel na síntese de colágeno 

nos tecidos conjuntivos e atuação como antioxidante, fato confirmado pelos estudos de Calder e 

colaboradores (2020) acrescentam que a vitamina C afeta vários aspectos da imunidade, incluindo 

suporte à função da barreira epitelial, crescimento e função de células imunes inatas e 

adaptativas, migração de glóbulos brancos para locais de infecção, fagócitos e morte microbiana e 

produção de anticorpos. Hemila (2003) destaca a vitamina C como suporte de funções 

imunológicas e proteção contra infecções causadas por coronavírus. 

Os estudos sugerem que a vitamina D desempenha um papel importante na regulação do 

sistema imunológico, talvez incluindo respostas imunes à infecção viral, o que os artigos de Beard, 

Bearden e Striker (2011) e Calder e colaboradores (2020) fornecem evidências de que a 

deficiência de vitamina D pode conferir maior risco de influenza e infecção do trato respiratório. 

Iddir e colaboradores (2020) destaca o trabalho da vitamina E em conjunto com a vitamina 

C, enfatizando os seus efeitos antioxidantes e ações nos sistemas imunológicos inatos e 

adaptativos para orquestrar a resposta imune. Esse estudo, assim como o de Calder e 

colaboradores (2020) relatam também o papel do cobre na resposta imune inata a infecções 

bacterianas e tem sido associado à produção de anticorpos e imunidade celular. 

A inflamação, de acordo com Calder e colaboradores (2020), é um componente essencial 

da resposta imune. Essa resposta é causada por uma variedade de mediadores pró-inflamatórios, 

produzidos por vários tipos diferentes de células, resultando no fluxo de líquidos, células imunes e 

outros mediadores que funcionam para eliminar a infecção. A inflamação normalmente se resolve 

rapidamente no final da resposta imune, devido à ativação de mecanismos específicos de 

feedback negativo. Entre esses, os ácidos graxos ômega-3 presentes no local da inflamação são 

enzimaticamente convertidos em mediadores pró-resolução (SPMs) e que ajudam a orquestrar a 

resolução da inflamação no trato respiratório, situação que ocorre em pacientes diagnosticados 

com coronavírus. 

Zhang e Liu (2020) ressaltam o uso de ômega-3 como mediador da inflamação e 

respostas imunes adaptativas, além de considerar que esse nutriente poderia intervir no 

coronavírus. Destacam também, o ferro como um micronutriente capaz de propagar mutações 

virais prejudiciais quando em níveis deficientes, prejudicando a imunidade, o que 

consequentemente, torna-se fator de risco para o desenvolvimento de infecções do trato 

respiratório, como a COVID-19. 
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De acordo com Iddir e colaboradores (2020), as deficiências de selênio têm sido 

associadas a infecções virais, como a gripe, influenciando as respostas da imunidade adaptativa e 

inata e levando a um alto nível de patogenicidade relacionada ao vírus. 

O zinco destacou-se nos estudos como um mineral importante para a manutenção e 

desenvolvimento das células imunes do sistema imunológico inato e adaptativo e sua deficiência 

poderia resultar em disfunção da imunidade humoral e mediada por células e aumentar a 

suscetibilidade a doenças infecciosas, processo descrito nos estudos de Zhang e Liu (2020) e de 

Calder e colaboradores (2020). 

Barazzoni e colaboradores (2020) afirmam que, em geral, baixos níveis ou ingestão de 

micronutrientes, como vitaminas A, E, B6 e B12, Zn e Se, foram associados a resultados clínicos 

adversos durante infecções virais. A maioria dos micronutrientes possuem papeis que atuam na 

função imune e funcionam no desenvolvimento e na manutenção de barreiras físicas para 

promoção e recuperação de infecções. 

Gupta, Jalang’o e Gupta (2020) abordam que as recomendações são planejadas a fim de 

atender as necessidades nutricionais e se adequar de acordo as condições do metabolismo e de 

estágio da doença, o que de acordo com Rogero (2016) os nutrientes modulam sistemas de 

defesa celular e humoral pela alteração da formação de mediadores inflamatórios ou pela 

interferência nas vias de transdução de sinais celulares. 

O estudo de Romano e colaboradores (2020) inclui indicações e recomendações de 

energia, proteína, carboidratos, gordura, micronutrientes, e nutrientes imunomoduladores e como 

a nutrição adequada favorece a diminuição do tempo de internamento e melhora no processo de 

recuperação dos pacientes. 

Apesar de Anderson (2020) não apresentar valores específicos para macro e 

micronutrientes, o estudo orienta acerca do suporte nutricional abordando maneiras de garantir 

uma nutrição e hidratação adequada. Seguindo uma linha de estudo semelhante, o estudo de 

Piovacari e colaboradores (2020) fez orientações sobre o suporte nutricional, mas mesmo não 

destacando os micronutrientes, estabelece observações sobre os macronutrientes. 

É válido destacar que as literaturas que compõem o desenho deste estudo e que 

abordaram os macronutrientes, trouxeram recomendações que variaram não somente quanto aos 

valores de aporte calórico, proteínas, carboidratos e lipídeos, mas também quanto a população, 

grupos de risco e estágios de infecção pela COVID-19, o que justifica estas recomendações não 

terem sido descritas neste estudo. 

Quanto a análise das fibras, os estudos de Zabetakis e colaboradores (2020) e Iddir e 

colaboradores (2020) destacam a relevância do assunto a partir da análise das fibras como um 

aspecto nutricional nos pacientes com COVID-19, embora sejam escassos, estudos em humanos 

que relacionem dieta, microbiota intestinal e infecção. Iddir e colaboradores afirmam que 

diferentes tipos de fibra alimentar não são os únicos influenciadores da saúde intestinal, mas têm 

um efeito importante. 
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De forma geral, a orientação nos manuscritos é aumentar a ingestão de antioxidantes e 

nutrientes associados para apoiar a função imunológica e atender aos requisitos nutricionais de 

forma que aumente a diversidade da dieta. De acordo com Calder e colaboradores (2020) 

dependendo do(s) nutriente(s) deficiente(s), pode haver diminuição do número de linfócitos, 

comprometimento da fagocitose e morte microbiana pelas células inatas, produção alterada de 

citocinas e resposta reduzida de anticorpos e consequentemente, um quadro de desnutrição. 

As DCNTs e a desnutrição são condições abordadas na maioria dos estudos analisados, 

visto que aumenta o risco de mortalidade, infecções e eventos adversos, prolongando o tempo de 

estadia no hospital e afetando negativamente o sistema de saúde como um todo. Gupta, Jalang’o 

e Gupta (2020) afirmam que estratégias nutricionais adequadas têm um papel preventivo para o 

COVID-19 e estão associadas a melhores chances de sobrevivência, o que se evitaria quadros de 

desnutrição, assim como agravos em pacientes com DCNTs, quando planejadas e combinadas 

com o tratamento médico, coincidindo com as necessidades fisiológicas, as condições do 

metabolismo, a triagem nutricional e as metas de tratamento para recuperação ideal e redução da 

mortalidade. 

Uma dieta diversificada aumenta a probabilidade da ingestão de micronutrientes 

(vitaminas e minerais) presentes em alimentos que possuem características atuantes no sistema 

imunológico estabelecendo um melhor prognóstico para os pacientes com infecção por COVID-19. 

E essa ingestão ideal dos nutrientes avaliados e destacados nesta revisão pode ser alcançada 

através do consumo de uma dieta equilibrada e diversificada orientada por um (a) profissional de 

Nutrição. 

 
CONCLUSÃO 

 

No contexto da pandemia de Covid-19, a maioria dos pacientes com sinais e sintomas 

leves é tratada em casa, requer terapias sintomáticas e recomenda-se uma boa dieta saudável, 

pois deve ser uma prática comum para qualquer indivíduo com base nas percepções de hábitos 

de vida saudáveis. 

Pacientes com alto risco de infecção devem pelo menos manter seu estado nutricional 

que garantam níveis adequados dos nutrientes potencialmente benéficos descritos nesta revisão. 

Certamente é preciso incentivar ativamente a alimentação saudável em conjunto com orientações 

sobre higienização e distanciamento físico. 

A nutrição deve ser inserida como um componente central do plano de resposta à COVID- 

19, integrando prevenção, tratamento e recuperação. 
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CAPÍTULO 106 

ANÁLISE SITUACIONAL DA COVID-19 NA PARAÍBA 

 
Felipe Lima de Medeiros1 

Elma Maria da Silva Abrantes2 

 

RESUMO: A COVID-19 é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, que gerou uma pandemia, na 
qual as autoridades e sanitaristas do mundo estão em constante preocupação. Considerando as 
fragilidades econômicas, políticas e sociais diante da emergência da pandemia, o artigo objetiva 
analisar a evolução dos indicadores de COVID-19 na Paraíba, até a 24ª semana epidemiológica, 
para avaliação situacional. Por meio do estudo descritivo, foi realizada uma abordagem do tipo 
quanti-qualitativa, utilizando a bioestatística para uma melhor compreensão da realidade em que o 
estado se encontra. A presença de um único laboratório público de referência para COVID-19, 
dificultando a logística de exames, concentrando o diagnóstico tardio por testes rápidos, associado 
a baixa testagem e flexibilização da economia, poderá comprometer e causar, ulteriormente, o 
descontrole sobre a doença e colapsar o sistema de saúde. Portanto, a conscientização da 
sociedade e atuação mais rígida do governo se faz necessário. 
Palavras-chave: coronavírus; pandemia; Paraíba. 

 

ABSTRACT: COVID-19 is a disease caused by SARS-CoV-2, which has generated a pandemic, in 
which authorities and health workers in the world are in constant concern. Considering the 
economic, political and social weaknesses in the face of the pandemic's emergence, the article 
aims to analyze the evolution of the COVID-19 indicators in Paraíba, up to the 24th epidemiological 
week, for situational assessment. Through the descriptive study, a quantitative-qualitative 
approach was carried out, using biostatistics for a better understanding of the reality in which the 
state is. The presence of a single public reference laboratory for COVID-19, hampering the 
logistics of examinations, concentrating the late diagnosis by rapid tests, associated with low 
testing and flexibility of the economy, may compromise and cause, subsequently, the lack of 
control over the disease and collapse the health system. Therefore, awareness of society and 
more rigid government action is necessary. 
Keyword: coronavirus; pandemic; Paraíba. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 é uma doença respiratória aguda grave causada por um vírus pertencente à 

família Coronaviridae, denominado SARS-CoV-2 (Brasil, 2020a), responsável por uma pandemia 

que está gerando preocupações às autoridades e sanitaristas de diversos países, por conta do 

colapso gradativo ao sistema de saúde. 

O primeiro país a identificar o vírus foi a China, na cidade de Wuhan. Em poucos dias, o 

vírus se disseminou rapidamente por todas as regiões do mundo. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, classificando 

em seguida como pandemia, no mês de março do ano de 2020 (OPAS,2020). 

O espectro clínico da doença infectocontagiosa é bastante amplo, podendo ter pacientes 

assintomáticos ou sintomáticos. O quadro mais complicado é o que afeta gravemente a 
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respiração, necessitando de suporte ventilatório para manutenção das condições vitais (BRASIL, 

2020b). 

O vírus possui uma alta transmissibilidade e durabilidade no meio externo ao corpo, 

podendo permanecer mais de um dia em superfícies ambientais. Ademais, o contágio se dá pelo 

contato físico, mediante os fômites, e manejo incorreto de equipamentos de saúde contaminados 

(BRASIL, 2020c). 

O Brasil é considerado o país com mais casos e óbitos por COVID-19 na América Latina, 

além de possuir uma das maiores taxas de transmissão viral. A desigualdade social é um fator 

marcante, haja vista que as dificuldades de se manter um isolamento social rigoroso, com 

medidas de higienização adequadas, afeta principalmente os que se encontram em situação de 

vulnerabilidade (THE LANCET, 2020). 

Por meio da epidemiologia, é possível analisar e compreender a evolução da COVID-19 

em uma determinada região, dando suporte as tomadas de decisões do governo. Porém, há 

muitos empecilhos na quantificação de pessoas infectadas no Brasil, gerando dados distantes da 

situação real. A subnotificação está vinculada a baixa testagem e diagnóstico, tendo como um dos 

motivos a alta demanda internacional e pequena disponibilidade de fornecedores de insumos, o 

que deixa uma grande incógnita sobre a logística na distribuição nacional e gerenciamento 

oportuno dos casos em um país com dimensão continental (ALVES et al., 2020; RIBEIRO; 

BERNARDES, 2020). 

Dentre os estados federativos, a Paraíba se encontra entre os 10 principais estados a 

terem os maiores números de casos acumulados por COVID-19 (BRASIL, 2020d). De fato, a 

pandemia está expondo as diversas fragilidades que o sistema de saúde possui, e a expansão da 

doença está gerando um esgotamento dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), 

podendo faltar futuramente para aqueles que demandam. 

Dessa forma, o presente estudo objetivou analisar a evolução dos indicadores de COVID- 

19 na Paraíba, até a 24ª semana epidemiológica, para avaliação situacional. 

 
METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, cuja função segundo Gil (2008), é apresentar as 

características de um determinado fenômeno ou população, partindo da utilização de técnicas 

padronizadas referentes a coleta de dados. A abordagem escolhida foi do tipo quanti-qualitativa, 

sendo para Souza e Kerbauy (2017), o uso da estatística para explicação dos dados e concepção 

da realidade que a sociedade se encontra. 

A pesquisa foi realizada por meio dos bancos de dados disponibilizados pelo Ministério da 

Saúde e pelo boletim epidemiológico do estado da Paraíba (BRASIL, 2020d; BRASIL, 2020e; 

BRASIL,2020f; BRASIL, 2020g), para acompanhamento dos leitos, casos e óbitos por COVID-19 

até a 24ª semana do calendário epidemiológico. Além disso, a construção da tabela presente 

neste trabalho foi feita por meio do programa Microsoft Excel 2016. 
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As variáveis analisadas foram os casos confirmados e descartados; óbitos por COVID-19 

e sua estratificação quanto ao sexo, idade e principais doenças preexistentes; quantidade de 

óbitos em investigação; taxa de incidência e letalidade; taxa de leitos ocupados na UTI e 

enfermaria; total de exames por proteína C-reativa (PCR) e testes rápidos utilizados; e os 

principais municípios acometidos quanto ao número de casos e óbitos confirmados. 

Como critério de inclusão, os dados necessários para este trabalho tiveram como limite a 

24ª semana epidemiológica, ou seja, até o dia 13 de junho de 2020. Já os dados que estiveram 

fora dessa margem estabelecida como limite de análise, ficaram como critério de exclusão. 

 
RESULTADOS 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2019, a 

população da Paraíba estava estimada em 4.018.127. Além disso, o estado é dividido em 223 

municípios (IBGE, 2020). 

O primeiro óbito registrado por COVID-19 no estado, ocorreu no dia 23 de março. Até o 

final da 24ª semana do calendário epidemiológico, correspondendo ao dia 13 de junho de 2020, a 

Paraíba passou a ocupar a 9ª posição de casos acumulados (27.454) e a 11ª posição por óbitos 

acumulados (623) por unidade federativa do Brasil (BRASIL, 2020d). Das 223 cidades, 209 

tiveram casos confirmados. Com relação ao número de casos descartados e óbitos em 

investigação, o estado possui 23.915 casos e 55 óbitos, respectivamente. Dos casos recuperados 

foram 6.477, já dos casos descartados, foram notificados 23.915 (BRASIL, 2020e; BRASIL, 

2020f). 

Realizando uma estratificação dos 623 óbitos por COVID-19, quanto ao sexo, faixa etária 

e doenças preexistentes, pode-se observar que 60% representam o sexo masculino (374), 

enquanto 40% são do feminino (249); os idosos representam a maioria dos óbitos, 

correspondendo a 68,86% dos óbitos (429); e as principais doenças preexistentes, referentes aos 

óbitos, foram a diabetes mellitus (198), hipertensão (176) e cardiopatia (110) na Paraíba (BRASIL, 

2020f). 

O número de óbitos dividido pelo número de casos confirmados da doença, multiplicado 

por 100, representa a taxa de letalidade. A Paraíba possui uma taxa de 2,3% de letalidade. Já a 

taxa de incidência por 100 mil habitantes é feita a partir do número de casos novos de uma 

doença, em um intervalo de tempo pré-determinado, dividido pela população de uma dada região. 

O estado tem 683,25 como taxa de incidência (BRASIL, 2020f). 

Os municípios que mais possuem casos confirmados são João Pessoa (7610), Campina 

Grande (4089) e Cabedelo (1395). Já com relação aos óbitos são João Pessoa (221), Santa Rita 

(83) e Campina Grande (53), em ordem decrescente (BRASIL, 2020f). 

Com relação ao número de exames de Proteína C-Reativa (PCR) e testes rápidos para 

casos confirmados, foram utilizados 5.429 exames de PCR e 22.025 testes rápidos. Ou seja, a 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     931  
 

 

 

Paraíba realiza aproximadamente 4 vezes mais testes rápidos do que exame por PCR (BRASIL, 

2020f). 

A Paraíba adquiriu 413.915 testes rápidos, utilizando 69.775. Isso significa dizer que a 

taxa de utilização de testes rápidos é de 16,86%, tendo uma reserva de 83,14%. As cidades que 

mais realizaram testes rápidos foram João Pessoa (18.183), Campina Grande (7.458) e Guarabira 

(2.759), descensionalmente (BRASIL, 2020f). 

O estado dispõe de 920 leitos ativos, sendo 589 leitos de enfermarias e 331 leitos de 

UTIs. Desses leitos, 52% das enfermarias estão ocupados, correspondendo a 309, enquanto 66% 

dos leitos de UTIs estão ocupados, equivalendo a 217. No total, 57,17% estão ocupados. A 

Paraíba possui 394 leitos disponíveis até o momento, sendo 280 das enfermarias e 114 de UTIs 

(BRASIL, 2020g). 

Na tabela 1 abaixo estão os principais indicadores presentes no resultado para melhor 

compreensão dos dados registrados nos sistemas de informação, até a 24ª semana 

epidemiológica. 

Tabela 1: Indicadores da COVID-19, no estado da Paraíba, até a 24ª semana epidemiológica 

 

Estado População 

estimada 

Casos 

confirmados 

Óbitos Taxa de 

incidência 

Taxa de 

letalidade 

Taxa de 

leitos 

 (2019)     ocupados 

Paraíba 4.018.127 27.454 623 683,25 2,3% 57,17% 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

 
 

DISCUSSÃO 

 

O monitoramento epidemiológico gera informações para determinar as estratégias a 

serem empregadas, de acordo com as necessidades da população. Além desse dispositivo, o 

Ministério da Saúde elaborou protocolos e plano de contingência para dar governabilidade aos 

gestores e possibilitar mais informação, aos profissionais de saúde, sobre o controle e prevenção 

da doença (MARINELLI et al., 2020). 

A existente desigualdade social é uma das principais rupturas de qualquer plano de 

contingência para COVID-19 que se possa adotar. As medidas não farmacológicas, como o 

distanciamento social, o uso de máscara e lavagem das mãos com frequência, necessitam de 

atitudes políticas para amenizar as problemáticas existentes no Brasil e concretizar, com mais 

rigor, o controle da doença infectocontagiosa. 

As condições sociais estão diretamente relacionadas sobre a distribuição da incidência. 

Porventura, o Brasil se encontra dividido. De um lado, pessoas mais abastardas, que conseguem 

seguir as recomendações das autoridades sanitárias com mais facilidade. Do outro, uma parcela 

da população desassistida há anos pelo Estado, com poucas condições financeiras e de 

adaptação à situação pandêmica (SANTOS, 2020). 
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As pessoas mais fragilizadas são as que vivem com baixo acesso à informação; que estão 

em lugares de maior densidade demográfica; que vivem em casas pequenas e com poucos 

cômodos; que necessitam transitar em transportes coletivos; e que possuem empregos informais 

ou se encontram desempregadas. 

Diante do contexto social presente no Brasil, foi possível criar um auxílio emergencial para 

amenizar a conjuntura insalubre. Ainda assim, é observável o quanto a política neoliberal afeta e 

reifica o ser humano. A maior parte dos óbitos são de idosos, de pessoas em condições de 

pobreza ou possuindo doenças crônicas preexistentes. E mesmo com o avanço no número de 

contaminados, muitos gestores se sentem pressionados para flexibilizar, de forma inviável, a 

economia, devido ao crescente desemprego. 

No Brasil, a taxa de letalidade é de 5%, enquanto a da Paraíba é de 2.3%, sendo inferior à 

média correspondente ao país, de acordo com o painel de transparência de COVID-19, criado 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2020d). 

A logística para diagnóstico dificulta muito a detecção de pessoas contaminadas. Como o 

estado possui apenas um único laboratório público referenciado para diagnóstico de COVID-19, 

localizado no município de João Pessoa, os demais municípios distantes ficam sem condições de 

manter um envio diário de amostras para realização de exames por PCR, devido os gastos que 

teriam com combustível. Consequentemente, a Paraíba realiza quatro vezes mais testes rápidos 

do que PCR, que são feitos depois de 8 dias após início dos sintomas suspeitos para validação 

dos casos, segundo protocolo estabelecido (BRASIL, 2020h; BRASIL, 2020i). 

Outro ponto crítico é a subnotificação dos casos, na qual está presente em todo o país. As 

autoridades sanitárias recomendam uma testagem em massa, porém a grande demanda 

internacional limitou a aquisição de insumos para o Brasil. No momento, a Paraíba utilizou 69.775 

dos 413.915 testes que possui no estoque. Como esse está sendo o principal meio para 

diagnóstico, é necessário que a testagem seja mais ampliada no estado. 

O tempo tardio para diagnóstico, associado as possíveis medidas de flexibilização, podem 

comprometer a saúde pública do estado, afetando também os diversos condicionantes sociais. 

Com 57,17% dos leitos ocupados, a perca do controle da disseminação viral pode gerar uma 

grande demanda e complicar ainda mais a assistência aos pacientes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O coronavírus está causando uma série de problemas políticos, econômicos e sociais, 

saturando o sistema único de saúde (SUS). Com a baixa notificação de casos confirmados, em 

consequência do número reduzido de diagnóstico laboratorial, a bioestatística se encontra distante 

da realidade. 

A pesquisa buscou proporcionar uma visão, ainda que distante, da situação que o estado 

da Paraíba se encontra quanto a incidência da COVID-19. Por meio dos diferentes indicadores 
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epidemiológicos, é possível analisar os pontos mais críticos no estado e compará-los com as 

demais unidades federativas do Brasil, para posterior intervenção. 

A presença do único laboratório público de referência para COVID-19, em João Pessoa, 

dificulta a logística de exames, concentrando o diagnóstico tardio por testes laboratoriais, já que o 

mesmo é feito 8 dias após os primeiros sintomas. Isso, associado a baixa testagem e flexibilização 

da economia, poderá comprometer e causar, ulteriormente, o descontrole da doença no estado. 

Percebe-se então que é necessário que medidas mais rigorosas sejam tomadas para evitar 

exposição exacerbada ao vírus, como: intensificação do isolamento social; distribuição de 

máscaras e produtos de higiene para a população; mais capacitações, de prevenção e controle, 

para os profissionais de saúde; e extensão dos auxílios para os trabalhadores. Dessa forma, as 

atividades econômicas poderão coexistir com maior estabilidade e segurança. 

Com relação a temática exposta, novas pesquisas poderão ser desenvolvidas, 

comparando a Paraíba com os demais estados do Nordeste e com o Brasil, ou trazendo uma 

análise mais detalhada da situação de todos os 223 municípios da Paraíba. 
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CAPÍTULO 107 

APRESENTAÇÕES NEUROLÓGICAS NA COVID-19: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 
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RESUMO: Em dezembro de 2019 a Covid-19 emergiu. Os sintomas variam de infecção 
assintomática a pneumonia grave que pode levar síndrome respiratória aguda grave e várias 
complicações clínicas. Os sintomas neurológicos associados foram descritos recentemente na 
literatura. A relação entre o coronavirus e o sistema nervoso central (SNC) ainda não está clara. 
Nesse intuito, realizou-se uma investigação bibliográfica, investigando a associação da Covid-19 e 
de possíveis manifestações neurológicas em pacientes infectados. Para realizar o mapeamento 
científico, utilizou-se como fonte o banco de dados da base PubMed®, as palavras-chave 
utilizadas para as buscas no presente trabalho são: Covid-19 e neurology com a especificação dos 
termos utilizados em inglês. Algumas apresentações neurológicas incluem cefaleia, delirium, 
anosmia, encefalopatia, encefalite, meningite, acidente vascular cerebral isquêmico e 
hemorrágico, dentre outras. A revisão mostrou que, embora cada vez mais relatos sendo 
descritos, muitos itens permanecem incertos. 
Palavras-chave: Covid-19. Neurologia. Manifestações. 

 
ABSTRACT: In December 2019 Covid-19 emerged. Symptoms range from asymptomatic infection 
to severe pneumonia that can lead to severe acute respiratory syndrome and several clinical 
complications. Associated neurological symptoms have recently been described in the literature. 
The relationship between the coronavirus and the central nervous system (CNS) is still unclear. To 
this end, a bibliographic investigation was carried out, investigating the association of Covid-19 and 
possible neurological manifestations in infected patients. To carry out the scientific mapping, the 
PubMed® database was used as source, the keywords used for searches in the present work are: 
Covid-19 and neurology with the specification of terms used in English. Some neurological 
presentations include headache, delirium, anosmia, encephalopathy, encephalitis, meningitis, 
ischemic and hemorrhagic stroke, among others. The review showed that, although more and 
more reports are being described, many items remain uncertain. 
Keywords: Covid-19. Neurology. Manifestations. 

 
INTRODUÇÃO 

 

SARS-CoV-2, causador da Covid-19, emergiu em dezembro de 2019 na China e 

rapidamente e tornou uma Pandemia. Desde o início do atual surto, houve uma grande 

preocupação diante de uma doença que se espalhou rapidamente em várias regiões do mundo, 

com diferentes impactos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 22 de 

junho de 2020, os casos confirmados da Covid-19 já haviam ultrapassado nove milhões em todo o 

mundo. Não existiam planos estratégicos prontos para serem aplicados - tudo é novo. 

Recomendações da OMS, do Ministério da Saúde do Brasil, do Centro de Controle e Prevenção 
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de Doenças (CDC, Estados Unidos) e outras organizações nacionais e internacionais têm 

sugerido a aplicação de planos de contingência de influenza e suas ferramentas. 

Um estudo pioneiro conduzido na cidade de Shenzhen, da Universidade de Hong Kong, 

providenciou a primeira evidência concreta da transmissão da SARS-CoV-2 humano a humano. 

Uma taxa de ataque de 83% no contexto familiar é assustadoramente alta, indicando a alta 

transmissibilidade da SARS-CoV-2, associado a manifestações clínicas em diversões órgãos e 

sistemas, podendo variar desde leves a graves, além de anormalidades radiológicas mais graves 

vistas em pacientes mais idosos (Chan et al., 2020). 

Os coronavírus são agentes causadores de patologias respiratórias, hepáticas, intestinais 

e, ocasionalmente, neurológicas. Eles têm uma ampla distribuição na natureza e podem afetar 

seres humanos e outras espécies (aves e mamíferos, incluindo morcegos, gatos e roedores) e 

porcos (Cui et al., 2019). Além do SARS-CoV-2, seis outros coronavírus infectam seres humanos: 

alfacoronavírus 229E e NL63 e betacoronavírus HKU1, OC43, corona vírus associado à síndrome 

respiratória aguda grave (SARS-CoV) e coronavírus associado à síndrome sistema respiratório do 

Oriente Médio (MERS-CoV). Os coronavírus têm uma diversidade genética notável e uma alta 

capacidade de recombinar. Isso pode explicar o salto interespécies dos coronavírus emergentes 

que afetaram os seres humanos nas últimas décadas (Xu et al., 2020). 

A interação com o ser humano e sua infectividade se dá ao se ligar ao receptor da enzima 

conversora da angiotensina II (ACE2) que está presente nos pneumócitos do trato respiratório 

inferior, que é o alvo principal, células endoteliais vasculares, rim e músculo liso e em células do 

sistema nervoso central (Yan et al., 2020). Uma vez dentro da célula, é ativado um processo de 

tradução de poliproteínas, que, por sua vez, se divide por proteólise em proteínas menores até 

formar uma série de proteínas não estruturais do complexo da transcriptase-replicase viral. Este é 

um processo muito dinâmico, no qual as RNA polimerases subsequentemente sintetizam o RNA 

mensageiro subgenômico, que por sua vez será traduzido em proteínas virais. A montagem final 

do RNA genômico e das proteínas virais essenciais nos virus é feita no retículo endoplasmático e 

no aparelho de Golgi. Os vírus são transportados em vesículas e finalmente liberados para infectar 

outras células em um novo ciclo (Guo et al., 2020). 

O coronavirus pode penetrar no sistema nervoso central (SNC) (neuroinvasão), afetar os 

neurônios e as células da glia (uma propriedade conhecida como neurotropismo) e induzir várias 

patologias neurológicas (neurovirulência) (Desforges et al., 2020). Diversos outros vírus 

respiratórios foram associados a várias manifestações neurológicas em pessoas que sofriam de 

doença respiratória grave. O vírus sincicial respiratório pode causar encefalite, convulsões, 

cerebelite e ataxia, já sendo foi detectado no líquido cefalorraquidiano. Os vírus Hendra e Nepah, 

da família Paramyxoviridae, são agentes que causam pneumonia grave e podem causar 

encefalite. O vírus influenza pode gerar ampla variedade de manifestações neurológicas, incluindo 

meningite, encefalite, encefalopatia necrosante, mielite e síndrome de Guillain-Barré (GBS), entre 

outros (Bohmwald et al., 2018). 
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Nesse intuito, este trabalho realizou uma investigação bibliográfica, do tipo revisão 

narrativa, a respeito do Covid-19 e de possíveis manifestações neurológicas em pacientes 

infectados. 

 
METODOLOGIA 

 

Para realizar o mapeamento científico, utilizou-se como fonte o banco de dados da base 

PubMed®, os acessos foram realizados por meio do Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no canal de acesso da Comunidade 

Acadêmica Federada (CAFe). As palavras-chave utilizadas para as buscas no presente trabalho 

são: Covid-19 e neurology com a especificação dos termos utilizados em inglês. 

Os operadores booleanos “and” e “or” foram utilizados para a limitação das buscas aos 

termos inseridos conjuntamente e para inclusão dos termos equivalentes, respectivamente. O 

operador coringa “*” foi usado para a recuperação de resultados com as possíveis variações do 

termo pesquisado. Todas as buscas foram realizadas no campo de pesquisa avançada, com a 

seleção da opção de busca no título e no resumo. 

Ao utilizar todas as palavras-chave foram encontrados 660 artigos publicados, sendo 

analisados as principais revisões sistemáticas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O acometimento respiratório é o mais comum em pacientes com infecção por Covid-19, 

no entanto, cerca de até 14% dos pacientes apresentam alterações neurológicas na admissão. O 

caminho exato pelo qual o SARS-CoV-2 infecta o SNC ainda não está claro. Uma via está 

associada à disseminação hematogênica de leucócitos infectados através de células endoteliais 

comprometidas da barreira hematoencefálica; a invasão através da placa cribriforme e bulbo 

olfativo e a transferência transsináptica retrógrada são algumas propostas de atuação (Wilson e 

Jack, 2020). 

Os distúrbios neurológicos que ocorrem com Covid-19 podem ter muitos fundamentos 

fisiopatológicos. Alguns parecem ser a consequência da invasão viral direta do tecido do sistema 

nervoso, outros surgem como um processo autoimune pós-viral e outros são o resultado de 

manifestações metabólicas e sistêmicas devido à doença crítica associada (Avula et al., 2020). 

Ahmad e Rathore (2020); Koralnik e Tyler, 2020, demonstraram possíveis acometimentos 

neurológicos da SARS-CoV-2 e outros coronavírus, incluindo vias de transmissão, mecanismos de 

invasão no sistema nervoso e mecanismos de doenças neurológicas. 

Os sintomas relatados com frequência podem ser divididos conforme localização afetada: 

1. Acometimento do sistema nervoso central - hiposmia, cefaleia, alteração do nível de 

consciência, delirium, encefalite e meningite, convulsão, acidente vascular encefálico; 
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2. Acometimento do sistema nervoso periférico- Síndrome de Guillian Barré, mielite 

transversa; 

3. Acometimento de musculatura- mialgia 

 
A perda do olfato e do paladar são sintomas bastante comum, mas não específicos da 

Covid-19. Esse acometimento encontra-se em consonância com o possível acometimento do 

nervo olfatório como porta de entrada para o SNC. Observa-se a anosmia e ageusia sem 

sintomatologia de coriza e obstrução nasal Zhou et al. (2020). 

O Covid-19 pode predispor a doenças tromboembólicas por levar a um estado de 

hipercoagulabilidade, a inflamação excessiva, hipóxia e coagulação intravascular difusa. Assim, 

embolia pulmonar aguda, trombose venosa profunda, acidente vascular cerebral isquêmico, infarto 

do miocárdio ou embolia arterial sistêmica são manifestações de Covid-19 já descritas. Paybast et 

al. (2020) A incidência de acidente vascular cerebral isquêmico foi associada a uma maior 

prevalência de fatores de risco cardiovasculares como diabetes, hipertensão, doença arterial 

coronariana, doença maligna e doença cerebrovascular anterior. Já descritas apresentações de 

AVC isquêmico e hemorrágico associados a infecção por SARS-CoV-2 confirmada por PCR 

(Lahiri e Ardila, 2020) 

A elevação de marcadores sanguíneos de inflamação exacerbada como dímero D da 

Proteína C reativa também teve associação com derrames em pacientes com Covid-19. O tempo 

médio de duração dos primeiros sintomas da infecção por SARS-CoV-2 até o evento 

cerebrovascular foi de 10 dias (Leonardi et al., 2020). A Tabela 1 mostra as principais 

anormalidades neurológicas encontradas em pacientes com Covid-19. 

Tabela 1 - Anormalidades neurológicas encontradas em pacientes com Covid-19. 
 

Sistema Nervoso Central 

Mediação: inflamação 

- Cefaleia 

- Alteração do estado mental 

- Alteração cerobrovascular (isquêmica e 

hemorrágica) 

- Convulsões 

- Encefalopatia infecciosa tóxica 

- Encefalite aguda 

-Meningite 

- Síndrome disexecutiva 

- Mielite aguda 

Sistema Nervoso Periférico 

Mediação: imunológica 

- Disosmia/anosmia 

- Disgeusia/ageusia 

- SGB 

- Síndrome Miller Fisher 

- Polineurite cranial 

- Linfohistiocitose hematofagocítica 
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Musculoesquelético 

Mediação: mista 

- Atonia 

- Paresia 

 
Fonte: Adaptado de Sheraton et al., 2020 e Bridwell et al., 2020. 

 

A avaliação oportuna e o tratamento hiperagudo são a chave para minimizar a mortalidade 

e morbidade dos pacientes com AVC agudo. As equipes de AVC devem ter cuidado com o fato de 

que os pacientes com Covid-19 podem apresentar acidentes vasculares cerebrais e devem dispor 

de equipamento de proteção individual adequado em todos os pacientes suspeitos (Needham et 

al., 2020). 

Outras manifestações neurológicas mais graves e raras como síndrome de Guillain-Barré 

e suas variantes, encefalites e meningites já foram associadas Covid-19. Tendo o prognóstico 

ainda incerto (P. Alberti et al., 2020). 

Clínicos e especialmente internistas, neurologistas e especialistas em doenças infecciosas 

devem estar cientes desses sintomas e reconhecê-los precocemente. O diagnóstico e o manejo 

imediato das manifestações neurológicas do novo coronavírus não apenas melhorarão o 

prognóstico dos pacientes com Covid-19, mas também impedirão a disseminação da doença 

(Abdulkadir et al., 2020). O tratamento de pacientes com Covid-19 deve incluir avaliação clínica, 

radiológica e neurológica laboratorial precoce, com acompanhamento próximo, principalmente em 

formas graves (Gklinos, 2020). 

A importância de um rigoroso diagnóstico e coleta de dados sobre manifestações 

neurológicas do Covid-19 é necessária; tendo cautela no diagnóstico excessivo de doenças 

neurológicas onde elas não existem, incentivando fortemente a vigilância correta de tais 

condições. Além das manifestações neurológicas diretas da infecção por Covid-19, os pacientes 

neurológicos correm risco de sofrer danos tanto pelas limitações estruturais (como número de 

leitos de terapia intensiva) quanto pela hesitação em tratar com certos medicamentos necessários, 

devido ao risco de infecção nosocomial por Covid-19 (Mao et al., 2020). 

 
CONCLUSÃO 

 
 

O impacto da Covid-19 no sistema de saúde exige a busca por o conhecimento sobre 

diagnóstico e tratamento adequados. Os pacientes mais graves do ponto de vista respiratório são 

os que mais sofrem com o acometimento neurológico, necessitando cada vez mais entendermos a 

fisiopatologia, manifestações clínicas, prognóstico de fatores, diagnóstico e tratamento sobre esse 

agravo. 

Conclui-se, então, que a Covid-19 não é uma doença restrita do trato respiratório, 

devendo os profissionais de saúde atentarem-se aos possíveis sintomas neurológicos, como 

doenças cerebrovasculares aguda, rebaixamento do nível de consciência, manifestações dos 
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nervos cranianos e dos nervos periféricos, como a Síndrome de Guillian Barré. À exceção da 

ageusia e anosmia, sintomas extremamente frequentes do coronavírus, outras apresentações 

neurológicas são menos frequentes. 

Observamos que muitos itens permanecem incertos e essa incerteza exige uma ação 

global que exija uma coordenação estreita e compartilhamento de dados abertos entre hospitais, 

instituições acadêmicas e o rápido estabelecimento de prioridades harmonizadas de pesquisa e 

consórcios de pesquisa para enfrentar as manifestações neurológicas. 
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CAPÍTULO 108 

AS CONSEQUÊNCIAS DA COVID-19 NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

THE CONSEQUENCES OF COVID-19 ON FOOD BEHAVIOR 

Wanessa Santos Caldeira6 

 
RESUMO: A COVID-19 é uma pandemia mundial que exigiu medidas de prevenção e controle 
que alteraram muitos hábitos e comportamentos. As medidas de isolamento, a quarentena, o 
medo da doença, o luto e a mudança na rotina são fatores que podem aumentar o estresse, 
exacerbando maus hábitos alimentares como o comer emocional. Além disso, a busca por 
praticidade, baixo preço e longa vida de prateleira são estímulos para o consumo de produtos 
ultraprocessados, representando piora na qualidade alimentar. Nesse período também é 
preocupante a diminuição drástica da atividade física, recorrente do isolamento e quarentena, que, 
juntamente com a piora do comportamento alimentar, pode levar à deterioração da saúde da 
população. Ademais, a crise econômica pode prejudicar o acesso de indivíduos em 
vulnerabilidade social aos alimentos. Dessa forma, a pandemia pode trazer sérias consequências 
à saúde geral dos indivíduos, e também ao comportamento alimentar. 
Palavras-chave: Comportamento alimentar; estresse e hábito alimentar; COVID-19 

 
ABSTRACT: COVID-19 is a worldwide pandemic that required preventive and control measures 
that changed many habits and behaviors. Isolation measures, quarantine, fear of illness, grief and 
change in routine are factors that can increase stress, exacerbating bad eating habits such as 
emotional eating. In addition, the search for practicality, low price and long shelf life are incentives 
for the consumption of ultra-processed products, representing a deterioration in food quality. 
During this period, the drastic decrease in physical activity, recurring isolation and quarantine, 
which, together with the worsening of eating behavior, can lead to the deterioration of the 
population's health, is also worrying. In addition, the economic crisis can hamper the access of 
individuals in social vulnerability to food. Thus, the pandemic can have serious consequences for 
the general health of individuals, as well as for eating behavior. 
Keywords: Feeding behavior; stress and eating habits; COVID-19 

 
INTRODUÇÃO 

 

No início de dezembro de 2019, um paciente foi diagnosticado com uma pneumonia de 

origem não identificada, na cidade de Wuhan, China. Em 31 de dezembro, o escritório da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em Beijing havia recebido várias notificações de pacientes 

com essa forma desconhecida de pneumonia. Em 4 de fevereiro de 2020, havia 20 mil casos 

dessa doença, chamada de Corona Virus Disease (COVID-19), na China, e aproximadamente 180 

casos em outros 26 países (DEL RIO, MALANI, 2020). Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 

caracterizada pela OMS como uma pandemia, constituindo uma emergência de saúde pública de 

importância internacional (OPAS, 2020). 

Assim que a doença começou a se espalhar, os países adotaram diferentes medidas de 

prevenção, alguns mais rígidos do que outros. Como a transmissão ocorre pelo contato 

interpessoal próximo, como aperto de mão, gotículas de saliva, espirro e tosse, as medidas de 

prevenção adotadas objetivaram evitar a entrada do vírus pelos olhos, boca ou nariz. Dessa 

forma, utilizar máscaras, lavar sempre as mãos ou utilizar álcool em gel e manter um 
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distanciamento mínimo de 2 metros de outras pessoas foram as orientações mais divulgadas para 

evitar a contaminação pelo coronavírus (BRASIL, 2020a). 

Além disso, com o crescente número de casos e temendo um colapso dos sistemas de 

saúde, vários países adotaram a quarentena, ou o lockdown, esperando, assim, diminuir a 

aglomeração de pessoas e, consequentemente, a transmissão do vírus. No Brasil, no mês de 

março, Estados e Municípios estabeleceram diversas medidas e normas para funcionamento de 

serviços não essenciais, como diminuição do horário de funcionamento, limitando o número de 

clientes em um estabelecimento e incentivando o rodízio de funcionários. Alguns Municípios 

decretaram quarentena, com fechamento de todo comércio considerado não essencial, 

cancelamento de eventos que pudessem causar aglomeração, alteração no transporte público e 

suspensão das aulas, tanto da rede pública quanto privada (BRASIL, 2020b). 

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA (2017), 

quarentena é definida como a separação e restrição de movimentação de pessoas que foram 

potencialmente expostas a uma doença contagiosa para verificar se desenvolvem a doença, 

diminuindo, dessa forma, o risco de infectar outras pessoas. Até o surgimento de uma vacina, o 

isolamento ou distanciamento social é a melhor estratégia para diminuir a transmissão do 

coronavírus, entretanto, a quarentena é, frequentemente, uma experiência desagradável para 

aqueles que precisam passar por ela (BROOKS, et al., 2020). 

Aumento do número de suicídios, de casos de violência doméstica e de sentimentos como 

raiva e tristeza são consequências já relatadas em quarentenas anteriores (MATTIOLI, PUVIANI, 

2020). Em 2013, no surto da síndrome respiratória aguda grave (SARS), 35% das pessoas 

experimentaram depressão de moderada à grave ou sintomas de ansiedade depois de 1 mês de 

pandemia (SOCKALINGAM, LEUNG, CASSIN, 2020) e um estudo comparando sintomas de 

estresse pós-traumático em crianças em quarentena, encontrou esses sintomas 4 vezes mais 

presentes nas crianças que ficaram em quarentena quando comparadas às que não passaram por 

essa experiência (SPRANG, SILMAN, 2013). 

No cenário da COVID-19, uma pesquisa na China encontrou nível moderado à severo de 

estresse psicológico em 54% dos entrevistados (BROOKS, et al., 2020). O isolamento social é 

recomendado para o combate à doença, porém pode acarretar estresse adicional, ansiedade e 

depressão, principalmente se for prolongado. A restrição em casa tem impactos fisiopatológicos, 

psicológicos e metabólicos nas pessoas (NARICI, et al., 2020) e o distanciamento social e a 

quarentena impactam fortemente a vida dos indivíduos, afetando em particular os hábitos diários, 

entre eles o comportamento alimentar (DI RENZO, et al., 2020). 85% dos americanos relataram 

alguma mudança no comportamento alimentar durante a quarentena em decorrência da COVID- 

19, seja no tipo de alimento, na quantidade consumida, na forma de comprar ou de preparar 

(DANLEY, 2020). 

Dessa forma, considerando o impacto mundial da crise sanitária que representa a COVID- 

19, os efeitos que tanto a doença quanto as medidas de prevenção podem causar no dia a dia da 

população, e compreendendo que o comportamento alimentar pode ser influenciado por essas 
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questões, esse trabalho é relevante, pois analisa as possíveis mudanças que o hábito alimentar 

pode sofrer durante esse período, visto que a alimentação é um dos principais hábitos na vida de 

um ser humano, e alterações nesse hábito causam reflexos em vários outros aspectos diários. 

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar as mudanças no hábito alimentar causadas pela 

COVID-19. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa apresenta uma revisão de literatura científica sobre o comportamento 

alimentar, seus determinantes e como alterações nesses fatores impactam no hábito alimentar, 

em especial em situações similares à atual, como situações de estresse e de quarentena. Além 

disso, foram utilizadas pesquisas já realizadas avaliando as mudanças alimentares durante a 

pandemia atual, apesar de ainda ser escassas, visto que muitas pesquisas que avaliam essa 

questão ainda estão em andamento. Foram consultados artigos científicos originais e de revisão, 

buscados nas bases de dados Scielo, Pubmed, e Google Acadêmico, com os descritores: 

comportamento alimentar, alterações no comportamento alimentar, quarentena e efeitos da 

COVID-19 sobre os hábitos. Foram excluídos artigos com data anterior a 1999. Também foram 

utilizados documentos oficiais do governo federal e de órgãos internacionais (Ministério da Saúde, 

OMS/OPAS, ONU e PNAE). Além desses, também foram consultados livros de nutrição e 

comportamento alimentar e da área da saúde de forma geral. 

 
Comportamento alimentar 

Segundo Phillip (1999), hábito, prática ou comportamento alimentar são todas as formas 

de convívio com o alimento. Dessa forma, a prática alimentar não está resumida apenas nos 

alimentos que são ingeridos e naqueles deixados de ingerir, mas também inclui as regras, 

significados e valores que permeiam os diferentes aspectos relativos às práticas de consumo 

alimentar. O comportamento alimentar é algo muito complexo, pois a comida tem diversos 

significados, englobando aspectos culturais, religiosos, políticos, familiares, relacionando-se 

também às questões de status, memórias afetivas, gênero e relacionamentos (ALVARENGA, et 

al., 2019). 

A complexidade do ato de comer não está relacionada apenas aos muitos significados 

que a comida tem, mas também aos diversos fatores que influenciam as escolhas alimentares. 

Diversos aspectos, de natureza física, econômica, política, cultural e social, podem influenciar 

positiva ou negativamente o padrão de alimentação das pessoas (BRASIL, 2014). Os 

determinantes alimentares são usualmente divididos entre externos e internos. Os fatores internos 

se relacionam às questões biológicas (fisiológica, patológica, genética) e psicológicas, enquanto 

os fatores externos estão relacionados às questões ambientais, econômicas e sócio-culturais 

(TORRES, NOWSON, 2007) (JOMORI, PROENÇA, CALVO, 2008). 
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Dessa forma, percebe-se que a escolha alimentar é um conjunto de decisões conscientes 

e inconscientes, e podem ser tomadas no momento da compra, do preparo ou do consumo. Além 

disso, essa escolha varia de acordo com o indivíduo e conforme a situação (SILVA, PAIS- 

RIBEIRO, CARDOSO, 2008). 

No cenário da pandemia da COVID-19, todos os fatores citados sofreram, em algum grau, 

alterações, variando de indivíduo para indivíduo e de realidade para realidade. A quarentena e o 

isolamento social, a crise econômica que acompanha a crise sanitária, o novo modo de vida online 

e os sentimentos de medo, dúvida, ansiedade e luto, causam mudanças na realidade dos 

indivíduos e podem modificar, direta ou indiretamente, o comportamento alimentar. 

 
Mudanças alimentares em decorrência da COVID-19 

Em uma pesquisa realizada no início de março no Brasil, 83% dos participantes relataram 

estar em isolamento e 78% estavam preocupados ou muito preocupados com a pandemia. Diante 

disso, 90% estavam evitando comer fora, sendo o modo de preparo dos alimentos (higiene) a 

principal preocupação relatada em relação à compra de alimentos prontos, e, por isso, 93% 

estavam cozinhando em casa durante a pandemia, em comparação aos 45% que já tinham esse 

hábito antes (GALUNION, 2020). De fato, uma pesquisa realizada em abril em 18 países, 

observou que as pessoas estavam mais conscientes da sua saúde e da sua imunidade, e 

planejavam comer e beber de forma mais saudável (73%). Quando perguntados como fariam isso, 

58% planejavam aumentar o consumo de frutas, 45% procurariam diminuir o consumo de açúcar e 

37% aumentariam o consumo de proteínas (FMCG, 2020). 

Porém, apesar da clara intenção de manter uma alimentação mais saudável visando a 

melhora da saúde e imunidade, as pessoas estão expostas também a outros fatores que 

determinam a alimentação, sendo o paladar, o preço, a facilidade de preparo e a publicidade, 

aspectos muitas vezes mais predominantes do que os benefícios à saúde (VIANA, 2002). 

O fator emocional tem sido um dos grandes determinantes alimentares durante a crise da 

COVID-19. 50% dos indivíduos da China relataram impactos moderados a severos na sua saúde 

mental nesse momento (WEISSMAN, BAUER, THOMAS, 2020). O isolamento e a quarentena 

durante semanas ou meses, representam um desafio psicológico com riscos significativos à saúde 

mental (NARICI, et al., 2020). Solidão, medo da doença, incertezas quanto ao futuro, problemas 

financeiros e o luto são sentimentos experimentados durante a pandemia, e podem conduzir os 

indivíduos à situação de estresse e ansiedade. Um estudo que acompanhou pessoas em 

quarentena durante a pandemia de SARS em 2003, encontrou frequentemente os sentimentos de 

medo, nervoso, tristeza e culpa. Outros estudos também encontraram depressão, irritabilidade, 

insônia, transtorno pós-traumático, raiva e exaustão emocional em indivíduos que ficaram em 

quarentena (BROOKS, WEBSTER, RUBIN, 2020). 

A resposta biológica ao estresse é individual e é influenciada pela forma como os 

indivíduos vivenciam as experiências estressoras, variando de acordo com características 

fisiológicas, psicológicas e ambientais que interagem criando diferentes reações entre os 
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indivíduos (PENAFORTE, MATTA, JAPUR, 2016). A resposta ao estresse inclui modificações de 

alguns comportamentos como consumo de álcool, uso de cigarros e consumo alimentar 

(TORRES, NOWSON, 2007). O mecanismo pelo qual o estresse influencia a escolha alimentar 

envolve interações hormonais e processos metabólicos, bem como diferenças individuais nas 

respostas psicológicas e neuroquímicas ao estresse a ao comer (ALMAJWAL, 2016). 

Estudos demonstram que o estresse pode aumentar ou diminuir a ingestão de comida, 

dependendo da pessoa. Uma pesquisa com estudantes encontrou que 50% aumentava o 

consumo de alimentos durante períodos de estresse e a outra metade relatava uma diminuição, 

porém, em ambos os grupos, foi encontrada uma diminuição das refeições e aumento dos snacks 

(lanches rápidos) (OLIVER, WARDLE, 1999). 

Além da variação de indivíduo para indivíduo, a mudança da alimentação em decorrência 

do estresse também depende do tipo de estresse. Situações de estresse agudo estão 

relacionados com a liberação de adrenalina e noradrenalina, causando uma diminuição do apetite. 

Já situações de estresse crônico, com duração de semanas ou meses, estão relacionadas a um 

aumento dos níveis de cortisol, gerando uma resposta que aumenta a ingestão alimentar 

(TORRES, NOWSON, 2020). 

A pandemia de COVID-19 e as medidas para contê-la, oferecem um cenário que pode 

levar ao aumento do estresse. Medo da contaminação, confinamento prolongado, mudanças na 

rotina, luto, preocupação com parentes e amigos hospitalizados e a constante exposição às 

notícia sobre o assunto, podem contribuir para o desequilíbrio emocional (MENGIN, ALLÉ, 

GIERSCH, 2020). 

Um estudo realizado com a população italiana durante o lockdown na COVID-19 

encontrou uma diminuição do apetite em 17,7% dos entrevistados, enquanto 34,4% relataram um 

aumento de apetite. 17,5% relataram pular refeições, enquanto 23,5% adicionaram lanches entre 

as refeições. Vale destacar que a diminuição de apetite e a diminuição no número de refeições foi 

encontrado predominantemente em indivíduos mais velhos. Considerando que a Itália foi um dos 

países mais afetados no início da pandemia, com grande número de mortos, e sendo a população 

mais velha um grupo de risco para a doença, pode-se associar o medo, o luto e o isolamento com 

esses resultados encontrados (DI RENZO, et al., 2020). 

Ainda sobre o efeito do estresse sobre o comportamento alimentar, estudos em animais e 

humanos vêm demonstrando que há um aumento do consumo de alimentos mais palatáveis, ricos 

em gorduras e carboidratos refinados, durante períodos de estresse, independente da fome do 

indivíduo (YAU, POTENZA, 2013). Esse comportamento também pode ser observado durante a 

pandemia de COVID-19. 

Em uma pesquisa realizada em maio pela Food Manufacturing (2020) com 630 

americanos, 47% relataram aumento de doces e 70% relataram aumento de lanches entre as 

refeições, além de diminuição do consumo de vegetais (42%) e de frutas (21%). 69% pediram 

delivery durante esse período, sendo a pizza o tipo de comida mais pedido (79%) e os fast-food’s 
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em segundo lugar (52%), demonstrando uma forte tendência em buscar conforto em alimentos 

mais calóricos e ricos em gordura e carboidrato. 

Sobre a tendência demonstrada do aumento de lanches e produtos industrializados e 

diminuição das frutas e vegetais, além do fator emocional e palatável já mencionado, existe o fato 

de que o acesso limitado aos supermercados pode tornar mais difícil o consumo de alimentos 

frescos como os hortifrútis (DI RENZO, et al., 2020). Além disso, a ansiedade e o medo em 

relação ao abastecimento levou as pessoas, especialmente no início da pandemia, a estocar 

alimentos de longa vida e industrializados (MATTIOLI, PUVIANI, 2020). Na Itália foi identificado 

aumento do estoque de arroz, macarrão e enlatados animais, nos países baixos houve aumento 

no arroz, nos grãos e leite, e na Coréia aumento no estoque de comida instantânea (NILSEN, 

2020). 

Também deve ser levado em conta que os alimentos industrializados se apresentam  

como alternativas mais práticas e rápidas que as frutas, vegetais, cerais e grãos que, 

normalmente, exigem tempo para preparação. Esses alimentos se tornam, portanto, 

extremamente atrativos para aqueles que estão passando de uma reunião online para outra e tem 

pouco tempo para comer, ou para aqueles que precisam distrair os filhos enquanto trabalham, ou 

ainda para aqueles que não sabem cozinhar e que dependiam totalmente de comida pronta antes 

da pandemia e que agora estão isolados em casa. 

Por causa da quarentena e do isolamento social, parques foram interditados e academias 

fechadas. Além disso, com muitas atividades sendo realizadas online, o tempo sentado aumentou, 

e a atividade física diminuiu, exacerbando prévios maus hábitos sedentários (NARICI, et al., 

2020). 

Em indivíduos sedentários saudáveis, a diminuição da atividade física pode levar ao 

aumento do apetite e da vontade de comer, possivelmente relacionado à mudanças nos 

hormônios, neurotransmissores e o padrão do metabolismo de glicose. Além disso, as atividades 

que entram no lugar da atividade física, como televisão, vídeo game e computador, podem prover 

estímulos que contribuem para o aumento do apetite (NARICI, et al., 2020). 

ZACHARY e colaboradores (2020), analisaram através de questionários online alguns 

hábitos relacionados ao ganho de peso durante a pandemia da COVID-19. Eles encontraram 

relação entre o tempo de sono, o tempo de tela (assistindo televisão, jogando vídeo game ou no 

computador e celular) e o ganho de peso. Além disso, nos indivíduos que relataram aumento do 

peso durante esse período, o comportamento de comer pelo estresse, por tédio e por ansiedade 

estava mais presente. 

As respostas psicológicas e emocionais à pandemia de COVID-19 e às medidas tomadas 

para manejá-la, podem aumentar o risco de disfunção dos hábitos alimentares, desenvolvendo o 

chamado comer emocional, que se caracteriza como um comer transtornado, com fundo 

psicológico ou comportamental, procurando na comida uma forma de encontrar sensações 

agradáveis, se livrar de sentimentos ruins, buscar alivio e conforto (DI RENZO, et al., 2020). 
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Já em indivíduos que já possuem transtornos alimentares, a pandemia pode contribuir 

para a piora da sua saúde mental, seja através do estresse ou de restrições, feitas por motivo de 

racionamento ou por medo de engordar durante a pandemia (WEISSMAN, BAUER, THOMAS, 

2020). Em indivíduos obesos, que podem já possuir prejuízos físicos e emocionais, a adição dos 

efeitos da COVID-19 pode impactar na manutenção de mudanças no estilo de vida, podendo 

comprometer, por exemplo, o emagrecimento de um paciente que realizou recentemente uma 

cirurgia bariátrica e está no processo de mudança de hábitos (SOCKALINGAM, LEUNG, CASSIN, 

2020). 

A recomendação de comprar comida para 1 ou 2 semanas, objetivando diminuir as idas 

ao supermercado, pode agir como gatilho para indivíduos com transtornos alimentares, confinados 

em casa pela quarentena e cercados de uma grande quantidade de comida (WEISSMAN, 

BAUER, THOMAS, 2020). E o aumento dos níveis de estresse pode levar, nesses pacientes, ao 

descontrole emocional, podendo contribuir para práticas danosas de alimentação, como o binge 

eating (distúrbio caracterizado por episódios de ingestão descontrolada de comida) 

(SOCKALINGAM, LEUNG, CASSIN, 2020). 

 
Insegurança alimentar 

Como citado anteriormente, a situação socioeconômica também é um fator determinante 

na alimentação. Enquanto as mudanças alimentares decorrentes desse período representam, 

para alguns, aumento no consumo ou piora na qualidade, para outros a pandemia pode resultar 

na diminuição ou falta completa de acesso aos alimentos. A COVID-19 é uma emergência de 

saúde, mas para muitas pessoas ela também representa uma crise econômica (WEISSMAN, 

BAUER, THOMAS, 2020). 

As medidas de isolamento podem repercutir nos negócios e consequentemente na renda 

dos funcionários, o cancelamento de eventos e a suspensão de atividades podem deixar os 

trabalhadores informais sem renda e os custos dos cuidados à saúde podem levar ao estresse 

econômico, especialmente para indivíduos em situação de vulnerabilidade social (MEDIOUNI, 

MADIOUNI, KACZOR-URBANOWICZ, 2020). 

Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2019 mostrava 820 milhões de 

pessoas sem acesso ao Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) (OMS, 2019), e por 

causa da pandemia de COVID-19, a ONU alerta sobre a possibilidade de 49 milhões de pessoas 

caírem na extrema pobreza, resultando em um aumento no número de pessoas expostas à grave 

insegurança alimentar e nutricional (ONU, 2020). 

“A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao 
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis”. (BRASIL, 2006). 

 

A segurança alimentar, bem como o DHAA são direitos constitucionais de todo cidadão, e 

é dever do Estado promover e garantir esses direitos, seja fornecendo os meios para a aquisição 

de alimentos, seja fiscalizando preços abusivos em situações de emergência, como observado 
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durante os estágios iniciais da quarentena em março de 2020, quando alguns fornecedores foram 

notificados pelo aumento exagerado do preço de alimentos como arroz e feijão (VEIGA, 2020) (G1 

– Globo, 2020). 

Outra preocupação durante a pandemia foi a suspensão da merenda escolar, em 

decorrência da suspensão das aulas durante a quarentena. O Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) beneficia cerca de 41 milhões de estudantes no Brasil. Para muitos, a refeição 

realizada na escola é a única refeição do dia, visto o Brasil possui 14 milhões de pessoas com 

menos de 14 anos na extrema pobreza (BRASIL, 2017). 

Diante dessa situação, em abril de 2020 foi publicada a Lei nº 13.987, que autoriza, em 

caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de 

emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 

recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação 

básica. Os alimentos seriam entregues na forma de kits, atendendo às recomendações do PNAE 

quanto à qualidade nutricional, sanitária e respeitando os hábitos alimentares e cultura local 

(BRASIL, 2020c). Dessa forma, se espera que esses estudantes e suas famílias não fiquem 

completamente desassistidos durante a pandemia. 

 
Mudanças positivas no hábito alimentar durante a pandemia de COVID-19 

Diante de tantas contingências (sociais, econômicas e emocionais) que provocam 

mudanças negativas no comportamento é possível aprender e desenvolver hábitos alimentares 

benéficos durante esse período. 

Segundo a pesquisa da Food Manufecturing (2020), 39% dos entrevistados estavam 

tomando um desjejum melhor, visto que tinham mais tempo para comer de manhã. Além disso, 

67% ficaram mais criativos ao usar as sobras dos alimentos. Comportamento semelhante foi 

observado na pesquisa da Hubbub (2020), onde 48% dos entrevistados relataram estar jogando 

menos comida fora nesse período, sendo planejamento das refeições e o melhor uso das sobras 

os principais meios apontados para isso. Também, 47% estão usando esse período para passar 

mais tempo com a família durante as refeições e tem gostado da mudança. 

Utilizar o momento da quarentena, em que as pessoas estão passando mais tempo em 

casa, para cozinhar em família, testar novas receitas, experimentar novos alimentos e desenvolver 

novas habilidades culinárias, tem sido apontado como um bom hábito para se adquirir nesse 

momento e levar para a vida (VEIGA, 2020). A Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN) 

publicou uma cartilha com dicas de alimentação saudável para o período da pandemia, e acredita 

que esse momento propicia a possibilidade de reflexão sobre os hábitos alimentares (ABRASN, 

2020). Ademais, com a preocupação com a transmissão do vírus pelas embalagens dos 

alimentos, muitos adquiriram o hábito de melhor higienizar os produtos comprados, as frutas e os 

vegetais, o que antes era negligenciado por muitos. 
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Conclusão 

A pandemia e também as medidas adotadas para contê-la se apresentam como desafios 

à saúde mental da maioria dos indivíduos. Esse cenário alterou a rotina e os hábitos de todos, e o 

comportamento alimentar também foi afetado. 

A alimentação equilibrada, rica em frutas e vegetais é a mais indicada para o momento, 

para garantir saúde e imunidade, porém, devido a vários fatores, frutas e vegetais não têm sido os 

principais alimentos encolhidos nesse momento. Em destaque, há o fator emocional que leva as 

pessoas a escolherem alimentos mais densos em calorias e ricos em gordura e carboidratos 

refinados, pois são alimentos mais palatáveis e que trazem alívio ao estresse. 

Além disso, fatores ambientais e de mercado podem influenciar nas escolhas alimentares 

nesse momento. Indivíduos com prévios distúrbios alimentares estão em risco neste momento, 

devido aos vários estímulos que podem desencadear práticas danosas de alimentação. O cenário 

atual também propicia o aumento da desigualdade social, trazendo a possiblidade de milhões de 

pessoas passarem fome. É vital que tanto o poder público como a sociedade civil se organizem 

para garantir o direito à alimentação para todos. 

Fica claro que a pandemia é uma condição que pode comprometer a manutenção de uma 

alimentação saudável, porém, também oferece a possiblidade de avaliação dos padrões 

alimentares e de uma mudança positiva. 
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CAPÍTULO 109 

AS POLÍTICAS E OS DIREITOS SOCIAIS EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS: O DESAFIO DO/A 

ASSISTENTE SOCIAL MEDIANTE NOVAS REQUISIÇÕES PROFISSIONAIS EM TEMPOS DE 

PANDEMIA, COMO LIDAR COM UMA GUERRA TANTO BIOLÓGICA QUANTO SOCIAL? 

THE POLITICS AND THE SOCIAL RIGHTS IN TIMES OF CORONAVIRUS: THE SOCIAL WORKER'S CHALLENGE 
UPON NEW PROFESSIONAL REQUESTS IN TIMES OF PANDEMIC, HOW TO DEAL WITH BOTH A BIOLOGICAL 

AND SOCIAL WAR? 
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RESUMO: O presente estudo objetivou problematizar a atual conjuntura, trazendo pontos de 
reflexões e inflexões mediante a uma guerra que é tanto biológica no sentido de afetar a saúde de 
todos, ao passo que também se configura como uma luta social intensificada via expressões da 
questão social imbricadas nas relações sociais no modo de produção capitalista. 
Metodologicamente, este trabalho foi construído por meio pesquisa bibliográfica e documental, de 
caráter exploratória, a fim de embasar as discussões a respeito do sucateamento das políticas 
sociais brasileiras, em especial, no cenário pandêmico de COVID-19, bem como sobre a atuação 
do/a assistente social nesse contexto. Assim, concluiu-se que com a chegada desse vírus, houve 
um aprofundamento nas desigualdades sociais que interferem diretamente na vida de milhares de 
brasileiros, e, portanto, é fundamental reafirmar a atuação do/a assistente social nesse cenário, 
que atua também em equipes multidisciplinares, na intenção de viabilizar e defender os direitos 
sociais. 
Palavras Chaves: Políticas e Direitos Sociais na Sociedade Brasileira. COVID-19. Assistente 
Social. Trabalho Multidisciplinar. Crise Estrutural. 

 

ABSTRACT: The present study has the goal to problematize the current conjuncture, bringing 
points of reflection and inflection towards a war which is both biological, in the sense of affecting 
everyone's health, while configures itself as a social fight intensified through the Social Question 
expressions imbricated in the social relations of capitalist production mode. Methodologically, this 
article was built through bibliographical and documental research, in an exploratory way, aiming to 
base the discussions around the scrapping of the Brazilian social politics, especially in the 
pandemic cenary of COVID-19, as well about the acting of the Social Worker in this context. Lastly, 
it was concluded that with the arrival of the new coronavirus, there was a deepening in the social 
inequalty that interferes, directly, in the life of thousands of Brazilians, and, therefore, it's 
fundamental to reafirm the acting of the Social Worker in this cenario, who also acts in 
multidisciplinary teams, with the intention of facilitating and defend the social rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

Do primeiro paciente brasileiro confirmado, no dia 26 de fevereiro de 2020, até meados do 

mês de junho desse mesmo ano, foram contabilizados pelo Ministério da Saúde mais de 

1.145.906 contaminados pela COVID-19, sendo que destes, mais de 52.645 vieram à óbito8. 

Nesse cenário de pandemia, é notório que se tem um agravamento nos fatores sociais, como o 

aumento no número de desempregados9, crescimento nos casos de denúncias em razão de 

violência doméstica10, intensificação na precarização de condições de moradia e saneamento 

básico, isto é, os mínimos fatores que estão diretamente relacionadas com a condição de saúde 

da população e que afetam, de forma diversificada, a classe trabalhadora. 

Com o objetivo de garantir saúde para toda a população brasileira, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) se encontra na contradição entre o constitucional que na letra da lei é tido como 

universal, equânime e integralizado, e o SUS real, cuja as dificuldades denunciam um processo 

longo e histórico de sucateamento, principalmente com as reformas e contrarreformas do 

Estado11. 

A política de saúde tem encontrado notórias dificuldades para a sua efetivação, como a 
desigualdade de acesso da população aos serviços de saúde, o desafio de construção 
de práticas baseadas na integralidade, os dilemas para alcançar a equidade no 
financiamento do setor, os avanços e recuos nas experiências de controle social, a 
falta de articulação entre os movimentos sociais, entre outras (CFESS, 2010, p.19) 

 

Concomitante a isso, a alocação dos recursos públicos para a iniciativa privada, o 

desgaste da Seguridade Social, que integra as políticas de saúde, assistência e previdência 

social, Boschetti (2009 p.12) afirma que “esses se agravam em países com condições 

socioeconômicas como as do Brasil, de frágil assalariamento, baixos salários e desigualdades 

sociais agudas”. O setor privado passa a articular a saúde ao mercado, passando a 

responsabilidade do Estado de garantir esses direitos apenas aqueles que não possuem 

condições de pagar. 

Em virtude dessas circunstâncias, o presente trabalho tem a intenção de contribuir com as 

discussões em torno das políticas sociais na atualidade, em especial, nesse cenário pandêmico, e 

com a perspectiva de compreender como está ocorrendo o acesso da população brasileira a 

essas políticas, quais as condições em que se encontra a classe trabalhadora diante da pandemia 

e a atuação do/a assistente social nesse contexto, compreendo que este compõem uma categoria 

profissional atuante de forma multidisciplinar e comprometida em viabilizar direitos a população de 

forma geral. Em síntese, o trabalho permeia problemáticas da atual conjuntura trazendo pontos de 

 

8Dados retirados do website ministerial do Governo Federal https://covid.saude.gov.br/, no dia 24 de jun. de 2020. 
Reiteramos que por meio desse link é possível acompanhar os novos dados e informações atualizadas diariamente. 
9Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/06/15/desemprego-pode-passar-de-14- 
em-2020.htm. Acesso em 24 de jun. de 2020. 
10Disponível     em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/05/observatorio-alerta-para-risco-de- 
aumento-da-violencia-domestica-na-pandemia. Acesso em 24 de jun. de 2020. 
11Seguindo as tendências internacionais, a reforma do Estado brasileiro tem sido conduzida sob a pauta do ajuste 
fiscal, com a privatização de empresas públicas e desvinculada da ideia de fortalecimento da proteção social (Oliveira 
2011, p. 2). 
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reflexões e inflexões mediante a uma guerra que é biológica no sentido de afetar a saúde de 

todos, ao passo que também se configura como uma luta social intensificada via expressões da 

questão social12 imbricadas nas relações de sociais. 

 
1. POLÍTICAS E DIREITOS SOCIAIS NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

 
Pouco a pouco a saúde no Brasil vai se desvencilhando da perspectiva caritativa e se 

configurando como uma política de serviços governamentais aos cidadãos. O Estado, a partir da 

década de 1930, redireciona o seu papel de interventor, criando políticas sociais como mecanismo 

de apaziguar as expressões da questão social. Conforme explica Bravo (2009), nesse período a 

política de saúde foi organizada em dois subsetores: o de saúde pública, predominante até os 

anos 1960, centralizado na criação mínima de condições sanitárias para população urbana e, 

restritamente para a do campo; e o da medicina previdenciária que passa a predominar a partir de 

1966. 

A saúde passa a ser entendida como resultado das condições de vida da população 

envolvendo aspectos sociais, culturais, econômicos e biológicos. Essa noção reconhece que as 

formas de vida em sociedade são decorrentes das relações de produção e da inserção das 

pessoas nesse processo. A saúde conforme Freire (2000) assume sua dimensão dialética ao ser 

apreendida como indispensável ao desenvolvimento social e, ao mesmo tempo, fruto dele. 

Essas questões passam a ser palco de discussões centrais para muitos profissionais da 

saúde, pesquisadores, partidos políticos e representantes de organizações e instituições, e são 

esses agentes que proporcionam o Movimento da Reforma Sanitária, responsável por materializar 

o conceito ampliado de saúde na VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 (CAVALCANTI; 

ZUCCO, 2006). Movimento esse que rendeu resultados positivos e possibilitou a saúde como um 

dos tripés da Seguridade Social no Brasil. Consolidada em 1988 a Constituição Federal (CF), 

oriunda do processo de redemocratização, marco legal e fundamental como concretização da 

finalização do período ditatorial, compõe a tríade das políticas públicas indispensáveis a “plena 

cidadania”, sendo: Saúde como direito universal, Assistência Social para quem dela necessitar e 

Previdência como caráter contributivo. 

Todavia, Chaves e Gehlen (2019) destacam que “desde as duas décadas finais do século 

XX as ideias neoliberais dominam as práticas governamentais [...], configurando a política social 

com um perfil assistencialista" (p.290-291). Ao longo do tempo foi intensificado o discurso da 

necessidade da redução do Estado no âmbito da proteção social, nesse sentido, as autoras 

acrescentam que, 

Por intermédio do planejamento de diferentes políticas públicas fragmentadas, o 
discurso neoliberal dos direitos sociais vai construindo o arcabouço, bordando o tecido 

 

12Conjunto das expressões políticas, sociais e econômicas vinculadas ao conflito entre o capital e o trabalho, impostos 
pelo surgimento da classe operária e seu ingresso no cenário político no curso da constituição da sociedade 
capitalista (Netto, 2006, p. 17). NETTO, J. P. Capitalismo monopolista e Serviço Social. 5. ed. São Paulo: Cortez, 
2006b. 
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e configurando o próprio sentido de injustiça, aprofundando as desigualdades sociais, 
precarizando o trabalho e as relações sociais, fundamentado pelo Estado neoliberal 
como contingência histórica e inevitável (2019, p.291). 

 

No Brasil, o modelo de Estado Neoliberal foi fomentado a partir da década de 1990, no 

contexto de redemocratização que ainda estava em andamento. Aliado a esse momento tem-se 

um forte rebatimento na precarização dos serviços públicos em detrimento dos setores privados, 

expressões da crise que, como afirma Boschetti (2016), afetam justamente os Direitos Sociais 

concretizados nas Políticas Sociais. 

O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 define que os Direitos Sociais são: “a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados", 

colocando o Estado como provedor dessas garantias por meio de Políticas Sociais que “[...] 

cumprem funções econômicas, políticas e culturais amplas e diversas, sem cuja realização não 

seria evidente a convivência entre capitalismo e democracia” (CHAVES; GEHLEN, 2019, p.301). 

Em contraponto, a ofensiva neoliberal é direcionada à minimização do Estado com os 

gastos sociais, refletindo da redução dos investimentos nas políticas sociais, e com a utilização de 

práticas e mecanismos, como a focalização na pobreza e a privatização das políticas sociais, 

como abordam os autores Pereira e Siqueira (2011). 

Dentre as consequências da focalização na pobreza destacadas por Pereira e Siqueira 

(2011), podemos citar: a naturalização da pobreza e a responsabilização dos indivíduos pelo seu 

bem-estar. Sob esse conceito, teriam maior liberdade e incentivos para conquistar seu bem-estar 

na medida de seus esforços, haja vista que os teóricos neoliberais pregam a desigualdade social 

como inevitável e isso implica na desresponsabilização do modelo socioeconômico e 

culpabilização do sujeito. 

Sobre a privatização das políticas sociais, ideólogos neoliberais criam argumentos para 

legitimar uma liberdade ao mercado e limitar a interferência estatal para o mínimo possível. Vale 

salientar que a privatização não é resumida somente à esfera mercantil, mas também ao terceiro 

setor, ou seja, que não pertence ao Estado, mas que oferecem respostas às demandas sociais. 

As implicações disso são: direitos sociais não garantidos, já que o terceiro setor não possui tal 

dever e visa a lucratividade. A justiça social deixa de ser prioridade da política social, dando lugar 

para liberdade de consumo, produção e lucratividade privada (PEREIRA; SIQUEIRA, 2011). 

É importante destacar que na atualidade brasileira existem fortes sistemas privados de 

saúde que estão em constante disputa por recursos públicos, repercutindo diretamente no 

sucateamento do SUS. No que concerne ao momento pandêmico ocasionado pela COVID-19, a 

capacidade de resolutividade do SUS referente a leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

por exemplo, não é favorável. Conforme a revista Poli de saúde, educação e trabalho, no ano de 

2020, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) afirma que “53,1% 

dos mais de 5.570 municípios brasileiros não tem leitos de internação pelo SUS” e, “ apenas 23% 

desses municípios tem leitos públicos de UTI” (POLI 2020 p.10). 
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De mesmo modo, ainda de acordo com a revista Poli (2020), a maior parte dos leitos de 

UTI em saúde estão na iniciativa privada, “enquanto o SUS tem cerca de 13,6 leitos de UTI 

disponíveis para cada 100 mil habitantes, a iniciativa privada para esse mesmo número tem 62,6” 

(POLI, 2020, p. 15). Portanto, a luta pela saúde e pela vida não é tão somente biológica, 

fisiológica, mas também humana, e principalmente social, de modo que, ao passo em que ocorre 

a luta pelo fortalecimento do SUS, sua universalidade, equidade, integralidade, conforme prevê a 

CF de 1988, ao mesmo tempo há o crescimento da iniciativa privada e tão logo seu financiamento 

em detrimento do desfinanciamento do SUS. 

Consequentemente, a classe trabalhadora sofre os impactos. As estratégias na "nova" 

gestão estatal, conforme Mota (2007), consiste em: incorporar o processo de precarização como 

inevitável; mercantilização como inabalável e subordinação do público ao privado como parte 

constitutiva de novas experiências. Com isso, transforma os trabalhadores ora em "cidadãos- 

consumidores", ora em "cidadãos pobres" merecedores da assistência social (MOTA, 2007). 

 
2.  AS NOVAS REQUISIÇÕES PARA OS/AS ASSISTENTES SOCIAS NO CONTEXTO DA 

PANDEMIA 

 
A partir da pandemia causada pelo novo coronavírus se faz necessário refletir sobre quais 

os grupos de pessoas dentro da sociedade brasileira que, ao estarem inseridas também nesse 

cenário pandêmico, estão impossibilitados de cumprirem as restrições de isolamento social, pelo 

fato de estarem na linha de frente no enfrentamento à COVID-19. De acordo com o CFESS 

Manifesta13, “muitos/as profissionais não tiveram autorização para se ausentar do trabalho”, pelo 

contrário, “a maioria das secretarias estaduais e municipais, bem como os Ministérios da Saúde e 

da Cidadania, têm emitido orientações para adiamento das férias e licença prêmio dos/as 

trabalhadores/as” (2020). Destacamos, para fins deste trabalho, os/as assistentes sociais, como 

sendo profissionais de saúde que atuam em conjunto às equipes medicas e de enfermagem. Na 

política de saúde, 

[...] o/a assistente social compõe a equipe multiprofissional da referida unidade, sendo 
responsável por conhecer e transmitir a realidade socioeconômica e cultural dos/as 
pacientes/famílias, apontando suas vulnerabilidades sociais e econômicas; formular 
estratégias de intervenção, tendo como base a situação socioeconômica (habitacional, 
trabalhista e previdenciária) e composição familiar dos/as usuários/as, subsidiando a 
prática dos/as demais profissionais de saúde; trabalhar questões relativas à 
humanização na saúde, relações sociais, fortalecimento de vínculos familiares, 
comunitários e orientações sociais à população atendida, quanto aos seus direitos 
sociais e de cidadania14 (CFESS, 2020). 

 

Portanto, estes profissionais possuem um papel crucial frente a esse colapso na saúde, 

pois “é importante demarcar que o Serviço Social é profissão necessária em situações como a que 

se instaura nesse momento histórico, em que a defesa de direitos sociais e previdenciários é 

urgente e imperiosa” (CRESS-SP, 2020, p.7). Em uma entrevista realizada pelo Conselho Federal 

de Serviço Social (CFESS) a um grupo de assistentes sociais que trabalham em um hospital no 

 

13Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/2020CfessManifestaEdEspecialCoronavirus.pdf. Acesso em 18 jun. 
2020. 
14 Disponível em: http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1697. Acesso em 30 de jun. de 2020. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/2020CfessManifestaEdEspecialCoronavirus.pdf
http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1697
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Estado do Ceará, é perceptível notar em suas falas que houve alteração nas demandas 

institucionais com a chegada da COVID-19, dentre outros desafios, elas relatam que 

Nesse momento, trabalhamos com educação em saúde e sensibilização, explicando os 
riscos envolvidos, uma vez que são pessoas contactantes, além de orientar o fluxo e 
rotina da unidade UTI-Covid-19, em que informações clínicas serão passadas por 
médicos e a família terá atendimento multidisciplinar de forma remota, ou seja, por 
telefone. Na admissão, ao preenchermos o Prontuário Social, identificamos possíveis 
encaminhamentos e orientações para acesso a benefícios ou direitos trabalhistas e/ou 
previdenciários. Nesse sentido, outro grande desafio dos/as profissionais que lidam 
diretamente com o Covid-19 é a alta letalidade, o que acontece de forma rápida. Em 
determinado momento, realizamos admissão de um/a paciente pela manhã e, no 
período da tarde, a pessoa foi a óbito. Pela manhã, explicamos às famílias sobre a 
rotina do hospital e, à noite, concedemos o Auxílio-Funeral. Vale destacar a crueldade 
inerente ao novo rito, uma vez que não é possível a despedida do seu familiar, e o 
número de pessoas permitidas no cemitério é extremamente restrito, por motivos 
sanitários. Esse cenário abala profundamente os/as profissionais em termos psíquicos. 
O que também suscita a importância de pensarmos em estratégias voltadas para a 
saúde mental e o nosso autocuidado enquanto trabalhadores/as da saúde15 (CFESS, 
2020). 

 

Assim, percebemos como esses profissionais, juntamente com os demais que integram as 

equipes de saúde, tiveram suas rotinas alteradas completamente e, apesar dessas falas 

retratarem apenas um determinado lugar, acreditamos que elas representam grande parte dos/as 

assistentes sociais de todo o Brasil. É notório também o quanto esse cenário afeta a saúde 

mental, não só das pessoas infectadas e de seus familiares, mas também dos profissionais que 

estão na linha de frente e da sociedade em geral. 

Em virtude desses novos desafios e requisições, o CEFSS publicou algumas orientações 

para que estes profissionais que estão atuando na linha de frente possam ser melhor norteados 

nesse momento, entre estas, podemos citar: obedecer aos direcionamentos das autoridades 

sanitárias, conversar com a equipe sobre a manutenção de atividades essenciais e aquelas que 

podem ficar suspensas para evitar a propagação do coronavírus, como por exemplo visitas 

domiciliares e reuniões com muitas pessoas. Caso essas alterações não sejam cumpridas, os 

profissionais podem e devem acionar os órgãos responsáveis, como Ministério Público, 

Defensoria Pública ou buscar orientação no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) 

responsável pela região em que atua (CFESS, 2020). 

Como sendo uma profissão que atua muito em proximidade de seus usuários, isto é, das 

pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade, no momento delicado em que o país se 

encontra, o trabalho do/a assistente social torna-se cada vez mais necessário, tendo em vista que 

as necessidades da população estão ainda mais latentes. Conforme matéria da revista Radis o 

próprio: 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) alerta sobre a necessidade de especial proteção a 
grupos em situação de vulnerabilidade ou em risco como as pessoas em situação de 
rua, com sofrimento ou transtorno mental, com deficiência, vivendo com HIV/aids, 
LGBTI+, população indígena, negra e ribeirinha e trabalhadores do mercado informal, 
como catadores de lixo, artesãos, camelôs e prostitutas (ROCHA, 2020, p. 3). 

 

É válido mencionar que as principais medidas de prevenção contra a COVID-19 estão 

em grande parte impossibilitadas de serem adotadas, de forma adequada, pelas populações mais 

 
15 Disponível em: http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1697. Acesso em 30 de jun. de 2020. 

http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1697
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vulneráveis, pelo fato destas não terem acesso aos recursos indispensáveis para momentos como 

esses, tais como higienização através de água, sabão ou álcoo l em gel, já que “31,1 milhões de 

brasileiros (16% da população) não têm acesso a água fornecida por meio da rede geral de 

abastecimento; 74,2 milhões (37% da população) vivem em áreas sem coleta de esgoto16”. 

Dessa forma, diante da nova conjuntura em que nos encontramos, torna-se muito mais 

visível a importância e o fortalecimento da luta da sociedade em defesa da saúde pública, ou seja, 

pelo SUS. Está explícito, mais do que nunca, a relevância do investimento econômico em políticas 

públicas, pois, embora “sempre usadas como justificativa do freio nos investimentos sociais” 

(CFESS, 2020, p.2), se não houvesse o SUS, as massas não teriam condições e acesso à saúde 

privada. 

Nesse sentido, é preciso reafirmar a necessidade da revogação da Emenda Constitucional 

95 para “liberar mais recursos orçamentários para o SUS e para todas as políticas públicas, 

trazendo de volta os R$22,48 bilhões retirados da saúde entre 2018 e 2020” (CFESS, 2020, p.2). 

É possível inferir que com o aumento desses recursos, melhoram-se as condições de trabalho dos 

profissionais que se encontram na linha de frente e, consequentemente, os serviços oferecidos à 

população trabalhadora brasileira. 

É assim, em meio a esse contexto, no qual acontece uma guerra biológica contra à 

COVID-19, os/as assistentes sociais são chamados a se posicionarem e a reafirmarem o 

compromisso da categoria em defender e a viabilizar os direitos sociais que são fundamentais e 

garantidos pelo Estado à população brasileira (CFESS, 2020), no intuito de que as consequências 

sociais geradas nesse contexto sejam combatidas como mais eficácia e afetem de forma mínima 

às populações mais vulneráveis. 

Ademais, enfatizamos que para além de um compromisso, é também dever do/a 

assistente social, segundo o código de ética da profissão, “participar de programas de socorro à 

população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e 

necessidade” (CFESS, 1993). Contudo, é necessário que a realização desses serviços essenciais 

seja materializada com todos os cuidados e aparatos necessários, dos quais são direitos dos 

profissionais para poderem realizar de forma adequada suas funções. 

 
3. ORIENTAÇÕES NORMATIVAS E O TRABALHO MULTIDISCIPLINAR NO CONTEXTO DE 

COVID-19 

 
 

O trabalho multidisciplinar é uma estratégia de intervenção da saúde, que busca unir os 

diversos saberes na proteção, cuidado e promoção a saúde como mecanismo de atuação ao 

rompimento com o modelo médico-hospitalar, esse processo “tende a aprofundar verticalmente o 

conhecimento e a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem 

contemplar simultaneamente a articulação das ações e dos saberes” (PEDUZZI, 2001, p.103), 

 

16Disponível em:https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/28/coronavirus-e-desafiosaprevencao-brasil-tem-313- 
milhoes-sem-agua-encanada-e-116-milhoes-em-casassuperlotadas.ghtml. Acesso em 27 de jun. de 2020. 
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saindo do campo de abordagens tecnicistas e fragmentadas, percebendo o sujeito em suas 

singularidades a sua totalidade. 

Esse trabalho propõe a interação dos diversos saberes profissionais, em diálogo 

compartilhado que sobrepõem o modelo biomédico (individualizado e paliativo) investindo “na 

construção conjunta de outro projeto assistencial que abarque a complexidade e a 

multidimensionalidade das necessidades de saúde” (PEDUZZI, 2001, p. 107). Na medida em que 

o trabalho coletivo é construído a atenção integral é fortalecida. As ações de produção ao cuidado 

tal como educativo, preventivo, psicossocial, comunicacional, são indispensáveis para a reiteração 

de práticas autônomas entre a equipe multidisciplinar e seus usuários. Esse trabalho de base é 

simbólico e importante em contextos de epidemias ou pandemias, e serve de meio para 

conscientizar as massas, dando aporte a necessidade de uma educação popular em saúde, sendo 

um dos instrumentos de contenção do vírus. 

É nessa perspectiva que a Resolução CFESS nº 557/2009 de 15 de setembro de 2009, 

dispõe da “emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre o assistente social e 

outros profissionais” (CFESS, 2009), compartilhando premissas técnicas de caráter horizontal, 

buscando alcançar o mais amplo espectro de independência na execução de suas intervenções; o 

Art. 4 da referida resolução expõem que; “ao atuar em equipes multiprofissionais, o/a assistente 

social deverá garantir a especificidade de sua área de atuação” onde desenvolve suas funções, 

conjuntamente com outros profissionais, buscando compreender o indivíduo na sua dimensão de 

totalidade e, assim, contribuindo para o enfrentamento das diferentes expressões da questão 

social, abrangendo os direitos humanos em sua integralidade, não só a partir da ótica meramente 

orgânica, mas a partir de todas as necessidades que estão relacionadas à sua qualidade de vida. 

Foi sobre esse olhar, pensando as relações macroestruturais e de saúde em seus 

condicionantes sociais, culturais e econômicos que intervenções estatais passam a ser projetadas 

na tentativa de contenção da reverberação de doenças contagiosas. Assim, a unificação das 

forças de diversas categorias espraia-se e constrói uma saúde pública, gratuita e de qualidade. 

Todos trabalhando na perspectiva de promoção, proteção e cuidado à saúde. 

No cenário atual vários desafios são impostos as categorias das respectivas áreas 

atuantes na saúde, oriunda do contexto pandêmico de uma doença inesperada como a COVID-19, 

ações estatais rudimentares são bases primárias como mecanismo de contenção do vírus. Nesse 

sentido, as políticas sociais têm um papel fundamental ao enfrentamento da conjuntura 

vivenciada. Por esse caminho e pensando a saúde em seus diversos aspectos e esferas que o 

Ministério da Saúde em suas atribuições institui a Portaria Nº 639, de 31 de março de 2020. 

“Dispõe sobre a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde", voltada à 

capacitação e ao cadastramento de profissionais da área de saúde, para o enfrentamento à 

pandemia do coronavírus”. 

A referida portaria apresenta uma qualificação aos serviços de saúde, a partir de 

capacitações em caráter emergencial para trabalhar pelo SUS no combate ao coronavírus. Em 

nota o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) divulgou orientações no tocante a portaria nº 
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639/2020 reafirmando seu compromisso ético e político como previsto no art.º 3 do código de ética 

do/da assistente social que dispõem os profissionais da categoria na prerrogativa de garantir os 

direitos dos nossos usuários, bem como o direito de dispor de condições de trabalho condignas, 

possibilitando a qualidade do exercício profissional. 

Entendendo as particularidades do momento e avaliando as medidas de proteção e 

prevenção recomendadas pelo Ministério Saúde, o CFESS informou que; os/as assistentes sociais 

devem considerar a qualidade do serviço prestado e a garantia dos preceitos ético-profissionais, 

em especial no que se refere ao sigilo profissional. Assim, a flexibilização dos serviços prestados 

pode ocorrer de maneira que não interfira na autonomia e na qualidade do trabalho dos 

profissionais, mas principalmente que assegure o sigilo do usuário. Seguindo os protocolos 

padrões das instruções sanitaristas apoiando, dentro das condições objetivas, a população com 

orientações e informações adequadas para a prevenção necessária à atual situação. 

É possível aferir a partir das indicações e materiais disponibilizados que a 

multidisciplinariedade tem servido de arcabouço teórico, metodológico e técnico/operativo nas 

práticas de saúde em contexto de COVID-19. A necessidade desse modelo de trabalho 

respaldado pelos diferentes conhecimentos resguarda a emancipação da atuação das diversas 

áreas que compõe o campo da saúde. Residem de um olhar horizontal, compreendendo a 

integralidade e intersetorialidade com mecanismos indispensáveis nesse processo. Abarcando a 

realidade atual nas engrenagens das políticas públicas que tem um papel essencial e resolutivo no 

trabalho multiprofissional. 

 
CONCLUSÕES 

 

A partir do que foi exposto ao longo desse trabalho, compreendemos que as 

desigualdades sociais na sociedade brasileira são inúmeras e atingem parcelas significativas da 

população. Com a chegada da pandemia provocada pelo novo coronavírus, é notório que essas 

desigualdades se intensificaram ainda mais, revelando cada vez mais pessoas inseridas em 

contextos de extrema vulnerabilidade social e em precárias condições de existência. 

Assim, reafirmamos a importância das políticas sociais, em especial para momentos como 

esses, pois estas são conquistas da população brasileira e garantidas pela CF de 1988, como 

sendo a responsabilidade principal do Estado em promove-las. Todavia, com a adoção dos ideais 

e perspectivas neoliberais no Brasil desde a década de 1990, os direitos sociais conquistados 

passaram a ser disputados pela iniciativa privada e cotidianamente sucateados. 

Dentre estes, destacamos que o direito à saúde pública, universal e de qualidade se 

tornou uma das políticas sociais brasileiras mais fragmentadas e desvalorizadas, pois ao mesmo 

tempo em que é tida como direito de todos e dever do Estado, é também uma mercadoria lucrativa 

para o grande capital, impedindo que milhares de pessoas tenham acesso a serviços de saúde de 

forma adequada. No contexto de COVID-19, contudo, percebemos que mesmo com sistema de 

saúde, tanto público como privado, entrando em colapso pela grande demanda de infectados, a 
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forma como o SUS está estruturado revela a importância de um sistema como este, que, se não 

fosse sucateado a cada dia, teria ainda maiores e melhores proporções para atender a população 

brasileira. 

Ademais, com a chegada da pandemia, a rotina dos profissionais de saúde mudou de 

forma rápida e acentuada, com a alteração na forma em como prestar os serviços e ainda atender 

aos infectados pela COVID-19, além de todos os novos cuidados com equipamentos de proteção 

individual. Para este trabalho, evidenciamos a atuação do/a assistente social, pois este é o 

profissional comprometido em viabilizar e defender os direitos sociais garantidos em lei para a 

população, sendo ainda mais necessário nesse momento, no qual as políticas sociais tendem a 

ser reduzidas e minimizadas, a fim de que o capital seja o mínimo possível afetado. 

A atuação do/a assistente social na linha de frente no combate da COVID-19, ainda que 

inserida em inúmeros desafios e restrições, é embasada pela ética e compromisso com os 

serviços prestados aos/as usuários/as, como orienta o projeto ético político da profissão. 

Por fim, no que diz respeito ao trabalho multidisciplinar, reconhecermos ser este 

fundamental para atender aos usuários desses serviços, entendendo que são inúmeras as 

particularidades de cada pessoa e que estas precisam ser respeitadas e levadas em consideração 

por diferentes profissionais. Entretanto, é de fundamental importância que sejam obedecidos os 

limites contidos em cada profissão, compreendendo as limitações de cada formação profissional, 

bem como a relevância que existe nessa atuação conjunta. 
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RESUMO: Introdução: A pandemia do Corona vírus disease ou COVID-19 é uma patologia que 
se inicia com alterações no sistema respiratório, a doença se espalhou rapidamente em vários 
países do mundo em pouco tempo. Objetivo: Descrever e analisar a situação da COVID-19 no 
Brasil. Metodologia: Tratou-se de um estudo transversal, descritivo, retrospectivo e quantitativo, 
com coleta de dados secundários da Universidade Johns Hopkins, EUA, e Ministério da Saúde. 
Resultados: Observou-se que houve uma explosão de casos da doença no Brasil, no mês de 
fevereiro tinha 01 caso confirmado, e em junho já é totalizado mais de 1 milhão de casos. No que 
se refere a mortalidade, por casos confirmados da COVID-19 já são 50.090 óbitos. Conclusão: 
Os casos de COVID-19 se alastraram rápidamente preocupando as autoridades de saúde do 
Brasil. No Brasil o Sistema único de Saúde (SUS) é crucial na assistência a saúde. 
Palavras-chave: Covid-19; Pandemia; Saúde Pública. 

 
ABSTRACT: Introduction: The Corona virus disease or COVID-19 pandemic is a pathology that 
begins with a series of changes in the respiratory system, the disease spread rapidly in several 
countries in the world in a short time. Objective: To describe and analyze the situation of COVID- 
19 in Brazil. Methodology: This was a cross-sectional, descriptive, retrospective and quantitative 
study, with collection of secondary data from Johns Hopkins University, USA, and the Ministry of 
Health. Results: It was observed that there was an explosion of cases of the disease in Brazil, in 
February had 01 confirmed cases, and in June, more than 1 million cases have been reported. 
With regard to mortality, 50,090 deaths from confirmed cases of COVID-19 have already occurred. 
Conclusion: The cases of COVID-19 spread quickly, worrying the Brazilian health authorities. In 
Brazil, the Unified Health System (SUS) is crucial in health care. 
Keywords: Covid-19; Pandemic; Public health. 

 

Introdução 

 
A pandemia do Corona vírus disease (Doença do Corona vírus) ou COVID-19 é uma 

patologia que foi reconhecida em janeiro de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

doença se espalhou rapidamente em vários países do mundo em pouco tempo, deixando as 
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autoridades de saúde em alerta, é considerada uma Pandemia, o surto da doença começou na 

China na cidade de Whuan (WHO, 2020). 

A COVID-19 se inicia com alterações no sistema respiratório superior e inferior, apresenta 

alguns sintomas leves como tosse, espirro, o que pode confundir com sintomas gripais, podendo 

evoluir com febre, poderá apresentar pneumonias e na sua forma grave pode evoluir com óbito o 

indivíduo acometido com a doença, o período de incubação é de 1 a 14 dias após a exposição, 

mas algumas pessoas são assintomáticas o que dificulta o rastreamento e controle da doença 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

O diagnóstico da COVID-19 é realizado com a coleta de materiais respiratórios (aspiração 

de vias aéreas ou indução de escarro). O diagnóstico laboratorial é realizado pela a técnica da 

proteína C reativa em tempo real e sequenciamento parcial ou total do genoma viral, o teste do 

swabs combinado (nasal/oral), é eficiente no diagnostico, poderá ser realizado ainda exames 

sorologicos, por método de imunocromatografia para detecção de anticorpos IGM, e IGG 

(BRASIL,2020). 

No Brasil o primeiro caso confirmado por COVID-19 foi no mês de fevereiro, logo foram 

tomadas todas as medidas de prevenção da doença, pelo o Ministério da Saúde, o Brasil 

atualmente é o segundo país do mundo com mais casos da doença (BRASIL,2020). 

 
Objetivo 

Descrever e analisar a situação da COVID-19 no Brasil. 

 
Metodologia 

 
Tratou-se de um estudo transversal, descritivo, retrospectivo e quantitativo, a coleta de 

dados secundários foi feito a partir do compilado de dados realizado pela Universidade Johns 

Hopkins nos Estados Unidos, e Ministério da Saúde até o dia 21 de junho de 2020. 

A população do estudo foram os dados relativos às confirmações de casos da COVID-19 

no Brasil, A população do estudo foram os dados relativos às confirmações de casos e óbitos da 

COVID-19 no Brasil, Foram incluídos todos os dados dos casos confirmados, e óbitos da doença 

desde o aparecimento até o dia 21 de junho de 2020, 

A coleta de dados foi realizada no dia 21 de junho de 2020. Para obtenção do perfil 

epidemiológico dos casos no Brasil, foram analisadas as seguintes variáveis: total de casos, e 

total de óbitos por COVID-19. 

A organização e análise dos dados ocorreu no dia 21 de junho 2020, através do programa 

Microsoft Excel para realização de análise estatística por meio de números absolutos e 

percentuais e posteriormente a construção de gráficos. Não houve necessidade de submissão ao 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP por se tratar de dados disponibilizados publicamente pela 

Universidade Johns Hopkins, EUA, e pelo o site do Ministério da Saúde do Brasil. 
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Resultados 

 
A partir da coleta de dados realizada, de acordo com a (Figura 1), observou-se que houve 

uma explosão de casos da doença no Brasil no mês de fevereiro tinha 01 caso confirmado da 

doença, no mês seguinte subiu para 5.517 casos, no mês de abril já somava 52.995 casos de 

COVID-19, no mês de maio 498.440 casos, no mês de junho 1.071.085 casos da doença. 

 
Figura 1. Número de casos confirmados por COVID-19 até 21 de junho 2020 por país. 
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Fonte: Universidade Johns Hopkins, Ministério da Saúde 2020. 

 
No que se refere a mortalidade, por casos confirmados da COVID-19 com base na (Figura 

2) no mês de fevereiro não tinha óbitos confirmados da doença, no mês seguinte foram 

registrados 201 óbitos por COVID-19, no mês de abril 5.901 óbitos por COVID-19, no mês de  

maio 28.834 óbitos por COVID, o mês de junho já são 50.090 óbitos, vale ressaltar que o mês 

ainda não terminou e já duplicou em relação ao mês anterior no numero de óbitos por COVID-19. 

Figura 2. Número de óbitos confirmados por COVID-19 até 21 de junho 2020 por país. 
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Discussão 

 
No Brasil diversos protocolos de rastreamento, e manejo clinico foram elaborados para o 

enfrentamento da doença, foi realizado inúmeras mudanças na saúde pública brasileira visando o 

cobertura completa dos casos de corona vírus, os casos graves devem ser encaminhados a um 

hospital de referência para tratamento, em quase todas as capitais Brasileiras foram construídos 

hospitais de campanha, os casos mais leves são acompanhados na atenção primária de saúde, 

os pacientes sem maiores complicações são orientados a cumprir as medidas de isolamento 

domiciliar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

O Ministério da Saúde mediante a explosão de casos da COVID-19 adotou uma diversas 

condutas, anunciou ampliação de medidas para reforçar a assistência hospitalar no Brasil, a 

Atenção Primária recebeu reforços, e recursos financeiros do governo federal, foram convocados 

mais profissionais da saúde principalmente Médicos e Enfermeiros para visando aumentar a 

assistência a saúde da sociedade, a telemedicina é uma medida eficaz e inovadora nessa atual 

crise de saúde publica, foi disponibilizado ainda uma central telefônica para ter uma redução do 

tumulto em hospitais, e acelerar o atendimento aos pacientes (BRASIL, 2020). 

A infecção por coronavírus 2 (SARS-CoV-2) pode ocorrer em qualquer faixa etária, a 

doença pode se apresentar leve, assintomática ou de forma grave, segundo os estudos realizados 

na China, e entrou países existe um grupo de risco que pode ter seu estado de saúde mais 

agravado com a doença: idosos, pessoas com comorbidades, crianças, e gestante, o Ministério  

da Saúde publicou um manual com o manejo clinico para esses pacientes (WHO, 2020). 

O Brasil já ultrapassa mais de 1 milhão de casos de COVID-19, o país chegou a registrar 

mais de 1.250 casos confirmados da doença em 24 H, os estados com mais casos são: São 

Paulo, Rio de Janeiro, e Ceará, ao todo no Brasil já são mais de 50 mil óbitos confirmados, esse 

número pode ser até maior pois pode haver uma subnotificação de casos, e ainda tem aqueles 

óbitos que aguardam a confirmação da causa da morte (BRASIL, 2020). 

Segundo o Ministério da Saúde já são 543.186 mil brasileiros curados da doença COVID- 

19 isso se dá pela a articulação de redes de atenção em saúde, que estão sendo crucias na 

assistência aos pacientes, a rastreabilidade da doença também tem impacto importe já que o 

quanto antes seja feito o diagnostico e tratamento melhor será a evolução para a cura, por isso o 

sistema único de saúde (SUS) é essencial o Brasil é o país que conta com um dos maiores 

sistema público de saúde do mundo, o SUS é uma referencia global de assistência a saúde de 

forma gratuita (CRODA, J. H. R; GARCIA, L. P, 2020; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

As autoridades de saúde adotaram uma medida de isolamento social, a “quarentena ” 

que foi aderida a todos os estados do Brasil, essa medida embora tenha sido criticada por 

empresários se mostra eficaz para redução de casos confirmados, os estados criaram varias 

medidas sanitárias para prevenir a doença, alguns estados aderiram ao “lockdown” para  

incentivar o confinamento das pessoas em casa, a medida proíbe a circulação de pessoas na 

cidade, abertura de comercio, quando o local fica em lockdown só é aberto atividades essências ( 

BRASIL, 2020). 
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Conclusão 

 
A explosão de casos de COVID-19 é algo que preocupa as autoridades de saúde do 

Brasil, a pandemia gerou um verdadeiro caus na saúde publica, trouxe diversas preocupações. No 

Brasil o Sistema único de Saúde (SUS) está sendo crucial na assistência a saúde dos brasileiros, 

foi criada uma series de medidas para enfrentamento da doença. 

Os hospitais de campanha são muito eficazes no combate a doença. As mudanças nas 

redes de atenção as urgências é outro fator importante no atendimento adequado a pacientes em 

suspeita, e confirmados com a COVID-19. 
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CAPÍTULO 111 

ASSOCIAÇÃO ENTRE SUICÍDIO E ISOLAMENTO SOCIAL 

EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19 

ASSOCIATION BETWEEN SUICIDE AND SOCIAL ISOLATION DURING COVID-19 PANDEMIC TIMES 
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RESUMO: A pandemia COVID-19 instalada nos anos de 2019-2020 foi um marco na história da 
saúde mundial. O isolamento social como meio de combate a sua propagação evidenciou 
mudanças intrínsecas na sociedade, como fator diretamente ligado ao aumento de distúrbios 
mentais, entre eles a relação com o suicídio. É importante, portanto, elucidar a associação entre o 
suicídio com o período de isolamento social, além de apresentar os fatores de risco e protetores 
para para ideação suicida, bem como expor estratégias para minimizar os gatilhos. Realizou-se 
uma revisão integrativa de literatura nas bases de dados PubMed e SciELO utilizando a estratégia 
“coronavirus and suicide or suicide attempt and social isolation”, totalizando 11 artigos 
selecionados. Conclui-se que entre os diversos fatores de risco para eventos suicidas, como crise 
econômica e afastamento social, ainda existem alternativas para prevenção e conscientização por 
meio da utilização da tecnologia e comunicação virtual no combate ao suicídio. 
Palavras-chave: Suicídio; Coronavírus; Isolamento social. 

 

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic installed in the years of 2019-2020 was a milestone in the 
history of global health. Social isolation as a way of facing its dissemination evidences intrinsic 
changes in society, an element directly connected to the increase of mental disorders, and the 
association with suicide is among them. It’s important, therefore, to elucidate the association 
between suicide and social isolation times, in addition to presenting the risk and protective factors 
for suicide ideation, as well as exposing strategies to minimize the triggers associated. An 
integrative literature review was conducted in the PubMed and SciELO databases using the 
strategy “coronavirus and suicide or suicide attempt and social isolation”, selecting 11 articles. In 
conclusion, among the several risk factors for suicidal events, such as economic crisis and social 
exclusion, there are still alternatives for prevention and awareness through the use of technology 
and virtual communication to face suicide. 
Keywords: Suicide; Coronavirus; Social isolation. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Um surto pandêmico de coronavírus (COVID-19) assolou o mundo nos últimos meses de 

2019 e nos primeiros meses de 2020 (BRIETZKE et al., 2020), consolidando-se como uma 

síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) altamente contagiosa que pode cursar com 

pneumonia grave, desconforto respiratório aguda e morte. Apesar da conscientização global 

acerca do vírus, a doença atinge, principalmente, a população mais vulnerável, como idosos e 
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doentes crônicos (BANSAL et al., 2020), e pode ser associada a sintomas psiquiátricos como o 

resultado da infecção viral no cérebro pelo neurotropismo do vírus, o que ativa uma resposta 

imune-inflamatória cerebral propícia para desenvolver o início de psicose, de depressão maior e 

de bipolaridade (BRIETZKE et al., 2020). 

Na literatura, há discussões que englobam a existência de uma sobreposição entre o pico 

de infecções respiratórias virais e de taxas de suicídio. No entanto, ainda não existem conclusões 

definitivas acerca da causa e do efeito implicados nesta associação devido à necessidade de 

metodologias com maiores níveis de evidência científica. Apesar disso, sabe-se que a depressão 

e alguns domínios da psicopatologia depressiva, como anedonia e comportamento suicida, variam 

de acordo com a estação do ano e exacerbam-se em períodos de menor exposição solar, 

coincidindo, assim, com os períodos de maior incidência viral (BRIETZKE et al., 2020). 

Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que, a curto prazo, a 

depressão se tornaria uma das principais causas incapacitantes dos indivíduos. Associado a teoria 

interpessoal do suicídio de Joiner, a ideação suicida está relacionada simultaneamente ao 

indivíduo que possui a ideia de pertencimento frustrado e de falta de reciprocidade afetiva, ou 

seja, o sentimento de que pessoas próximas estariam melhores sem aquele indivíduo (COURTET 

et al., 2020). 

Quanto ao distanciamento social, sabe-se que já é uma prática comum dentro da saúde 

para evitar propagação de doenças (BROWN et al., 2020). Nos últimos anos, a OMS declarou que 

a desconexão social havia se tornado um grande novo desafio à saúde pública. Embora a solidão 

já seja altamente prevalente na população em geral, teme-se que seja mais pronunciada durante a 

quarentena de surtos de COVID-19, principalmente na parcela mais vulnerável da população, e 

isso pode levar a consequências graves a curto e a longo prazo (COURTET et al., 2020). 

Desse modo, é evidente que a quarentena devido ao COVID-19 eleva a possibilidade 

distúrbios psicológicos e mentais. O impacto psicológico do distanciamento social imposto deve 

ser considerado com o risco suicida associado. De fato, alguns casos de atos suicidas 

relacionados à quarentena já foram relatados. Fatores como morar sozinho e solidão geram um 

sentimento angustiante decorrente da perda de contato social, logo, são fortes contribuintes para o 

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

Nessa lógica, existem fatores de riscos que podem desencadear o ato e a ideação 

suicida. Entre eles, pode-se citar distúrbios econômicos, problemas de relacionamento 

interpessoal, uso indevido de álcool e drogas, distanciamento social (BROWN et al., 2020), 

ansiedade, sofrimento psíquico, depressão, irritabilidade e raiva, insônia e sintomas de estresse 

pós-traumático (COURTET et al., 2020). Já entre os fatores protetores, as mídias sociais 

desempenham um importante papel, permitindo que as pessoas em quarentena atualizem seus 

entes queridos sobre sua situação e garantam que estão bem. Como estratégias para lidar com o 

isolamento social, pode-se citar a prática de meditação e ioga em casa, assistir filmes por serviços 

de stream e aprender uma nova habilidade – como tocar violão e pintar (COURTET et al., 2020). 
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Portanto, o objetivo primário deste trabalho é elucidar a associação entre suicídio com o 

período de isolamento social pela COVID-19, uma vez que é importante entender o 

comportamento da sociedade em tempos de pandemia com longos espaços de distanciamento 

social. Secundariamente, objetiva-se discorrer acerca dos fatores de risco e dos fatores protetores 

de suicídio e de ideação suicida durante a pandemia da COVID-19 e apresentar estratégias para 

minimizar gatilhos encontrados em meio ao isolamento social, a fim de compreender as melhores 

formas para lidar com as adversidades vivenciadas no momento. 

 
METODOLOGIA 

 

Realizou-se uma revisão integrativa de literatura em junho de 2020 com a estratégia de 

busca “coronavirus and suicide or suicide attempt and social isolation” na base de dados PubMed 

e SciELO, com a seleção de filtros correspondentes a artigos publicados há 1 ano e títulos 

gratuitos, obtendo um total de 48 artigos. Desses, excluiu-se 15 trabalhos pela análise do título e 

descartou-se 19 após a leitura do resumo e do texto completo. Além disso, 2 artigos foram 

retirados por apresentar sua metodologia pautada em relato de caso. Dessa forma, 11 artigos 

restaram para elaboração do resumo expandido. 

 
RESULTADOS 

 

A nível biológico, as vias neurais envolvidas no suicídio são descritas no aumento da 

atividade adrenocortical hipotalâmica da hipófise e na inflamação, ambas exacerbadas com a 

solidão e a exclusão social (COURTET et al., 2020). No entanto, enquanto não há uma cura ou 

uma vacina contra a COVID-19, a resposta imune-inflamatória cerebral causada pelo 

neurotropismo do vírus pode ser evitada ao impedir a própria infecção viral, englobando 

estratégias de isolamento social, quarentena e interação limitada da comunidade (HAO et al., 

2020). 

Nessa lógica, para combater a pandemia de forma eficaz, o isolamento social deve ser 

adotado rápido e universalmente por toda sociedade, sendo essencial a existência de uma rede 

de aconselhamento sobre medidas de proteção individual e coletiva (BANSAL et al., 2020). Sabe- 

se que uma grande proporção da população está experimentando um aumento significativo na 

solidão autorreferida no meio dos mandatos de auto-isolamento durante a pandemia do COVID- 

19. Desse modo, os esforços prolongados de ficar em casa, promulgados durante a pandemia, 

provavelmente crescem em conjunto com a solidão e a desconexão social entre muitas pessoas 

(KILLGORE et al., 2020). 

Os principais fatores de risco para o suicídio incluem não ter filhos, ser solteiro, abuso de 

substâncias e estresse com burnout associado (BANSAL et al., 2020) que podem ser 

desencadeados por emoções negativas, como ansiedade, depressão e raiva, aumentadas com o 

isolamento pelo COVID-19 (SHER, 2020). A pandemia por COVID-19, por sua vez, proporciona 
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efeitos adversos, como exacerbação do medo, auto isolamento e distanciamento físico, podendo 

aumentar o risco de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e suicídio (GUNNELL et al., 

2020). Ainda, aqueles com distúrbios psiquiátricos podem agravar os sintomas (HAO et al., 2020). 

Uma má compreensão e uma falta de informação quanto ao vírus e aos mecanismos de 

disseminação gera ansiedade, que podem promover sintomas de estresse pós-traumático. Esses 

indivíduos possuem maior ideação suicida, tentativas de suicídio e mortes por suicídio, justamente 

por estes sintomas que envolvem ansiedade e pela revivência de evento traumático. Assim, o 

transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) seria efeito secundário à pandemia do SARS-CoV-2 

tanto para a população em geral, quanto para os pacientes e os servidores da saúde (DUTHEIL et 

al., 2020) 

Também, o vício com os meios de comunicação e mídias sociais já era conhecido como 

problema crescente e contribuinte para a ansiedade social, o transtorno de déficit de atenção e a 

hiperatividade, por exemplo, e sabe-se que pode se intensificar durante esse período de 

isolamento. No entanto, essas mídias podem também ser positivas, com informações necessárias 

de cuidados pessoais e práticas que devem ser seguidas para evitar o contágio, além de conectar 

os médicos e pacientes aos seus familiares (BANSAL et al., 2020) 

Além disso, a COVID-19 introduziu restrições sociais que afetam significativamente a 

economia mundial, resultando no aumento do desemprego. Com isso, a Organização 

Internacional do Trabalho relatou um possível declínio em empregos no ano de 2020, o que pode 

estar associado a um aumento de suicídios. Nessa linha, muitas empresas tiveram que fechar 

suas lojas e, com isso, o aumento da taxa de desemprego consolidou-se. Estudos realizados em 

63 países demonstraram que o efeito do suicídio no desemprego, sem associação com depressão 

prévia, estaria em torno dos 20% a 30%, levando em conta que quase 800.000 pessoas morrem 

por suicídio anualmente (KAWOHL, 2020). 

Ainda, sabe-se que que o uso de álcool e de outras substâncias é um fator 

frequentemente associado às causas de morte por suicídio, sendo o consumo aumentado durante 

crises econômicas e desastres naturais. No mais, o álcool pode ser utilizado como uma 

ferramenta de escape quando não existe mais acesso aos pontos positivos de enfrentamento de 

crises, como igrejas e academias, contribuindo para seu uso indevido no curso da pandemia 

(BROWN et al., 2020). 

Por isso, torna-se fundamental a identificação desses gatilhos (PRUITT et al., 2020), 

traduzida em estratégias protetoras para evitar as mazelas do isolamento social, como meditação, 

artesanato, leitura de livros e desenvolvimento de novos passatempos (COURTET et al., 2020). 

Dessa maneira, sugere-se a criação de uma rede de apoio social composta por profissionais de 

saúde especificamente para pessoas que estão passando pela quarentena e pelo isolamento, com 

o objetivo de afastá-las dos fatores de riscos desencadeantes do suicídio (COURTET et al., 2020). 
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DISCUSSÃO 

 
É evidente que a pandemia COVID 19 contribuiu para efeitos devastadores dentro da 

saúde pública, tal qual para desenvolvimento e/ou agravamento de transtornos psicológicos e 

mentais. Entre eles, a repercussão do suicídio tornou-se ainda maior, com vista na deturpação do 

cotidiano e do convívio social, e o isolamento representou uma barreira grave ao diálogo e à 

visualização de sinais e consequente procura por ajuda, que ocorre muitas vezes por iniciativa das 

pessoas que cercam o indivíduo com ideação suicida. 

A associação psicopatológica da COVID-19 com a inflamação cerebral, que influencia na 

via neural do suicídio, evidencia a importância de evitar a contaminação a todo custo, uma vez 

que já existe alguma ativação dessas vias devido à solidão gerada pelo distanciamento social nas 

pessoas com predisposição. Torna-se claro, portanto, a eficácia do distanciamento social nesses 

indivíduos, a fim de evitar desencadear os eventos adversos. 

Por isso, é essencial entender a influência dos fatores de risco no desenvolvimento de 

situações que propiciam um ambiente favorável ao comportamento suicida. Dessa forma, atentar- 

se nas consequências do isolamento social em massa corrobora para um melhor resultado na 

saúde mental da população geral durante e após a pandemia, como o sentimento de exclusão 

social gerado pelo distanciamento social e a ansiedade resultante do medo de contaminação e de 

morte. Sabe-se que esses sintomas negativos são gatilhos para um comportamento danoso, 

sendo ainda mais exacerbado nas pessoas com alguma comorbidade psiquiátrica pré-existente. 

Em muitos estudos, os transtornos relacionados ao uso de substâncias são citados como 

um fator importante nas causas de morte por suicídio, especialmente em momentos de crise 

econômica e sanitária. A maior disponibilidade do álcool e das drogas neste momento, em 

conjunto com o tempo livre em casa, resulta numa maior predisposição a eventos suicidas. Além 

disso, cita-se a correlação da crise econômica durante a pandemia com o desemprego em massa, 

também sendo uma alavanca para ideação suicida por estimular ansiedade, raiva, estresse e 

medo. 

A relação do isolamento social com sintomas de estresse pós-traumático é estudada pela 

associação de eventos traumáticos, como a morte de entes queridos de forma perturbadora pelo 

vírus, com o manejo inadequado da ansiedade gerada pelo distanciamento social. Uma vez que 

estas pessoas não são amparadas em uma rede de apoio funcional, o risco de ideação e de 

suicídio aumenta exponencialmente. Nesse sentido, o preparado dos profissionais de saúde para 

lidar com a morte e para manejar os pacientes em sofrimento torna-se imprescindível na proteção 

ao suicídio. 

É importante ressaltar as formas de combate ao suicídio em meio às adversidades 

contemporâneas. O uso do teleatendimento, das mídias sociais como fonte de informação e 

encurtamento das distâncias entre seus entes, bem como a procura por ajuda, são canais de 

comunicação que aproximam o ser humano e criam uma sensação de sociabilidade e afeto. O uso 

desses meios com fonte de propagação de arte e cultura elabora uma condição do direito do ser 

sociável baseada no lazer e na procura pelo preenchimento do seu tempo livre. Em meio ao 
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mundo de informações, é possível compreender que, quando bem utilizados e direcionados, esses 

canais contribuem para o bem-estar social. 

CONCLUSÃO 

 

Em suma, a compreensão da associação do suicídio com o isolamento social em tempos 

de pandemia da COVID-19 é o ponto de partida na prevenção de possíveis eventos suicidas, visto 

que o distanciamento social e a situação de crise econômico-sanitária agregam fatores de riscos 

que culminam em um estado psicológico favorável ao suicídio. Portanto, introduzir fatores de 

proteção à saúde mental da população torna-se vital no combate ao agravamento do estado 

psicológico do indivíduo que já possui problemas mentais e daqueles fragilizados com as 

adversidades do cenário atual. 
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RESUMO: Introdução: Com o advento da pandemia causada pelo novo coronavírus, o 
comportamento sedentário cresceu em razão das alterações ocorridas na sociedade. Objetivo: 
Avaliar a importância e os efeitos fisiológicos da atividade física (AF) e da inatividade física (IF) 
durante o período de isolamento decorrente da pandemia do novo coronavírus. Métodos: Trata-se 
de uma revisão narrativa utilizando a base de dados PubMed, BVS e Cochrane através dos 
termos: "COVID-19" e "physical activity". Limitou-se a artigos publicados nos últimos cinco anos e 
com disponibilidade de texto completo. Resultados: os artigos foram selecionados após aplicados 
critérios de inclusão e exclusão, extraindo-se dados relativos AF e IF durante isolamento social 
somados às suas consequências. Conclusão: A pandemia alterou significativamente as AF 
diárias e atividades que demandam algum gasto calórico. Logo, é necessário preparar as pessoas 
para hábitos de vida saudáveis a fim de torná-las autônomas. 
Palavras-chave: COVID-19; Exercício Físico; Inatividade física. 

ABSTRACT: Introduction: With the advante of the pandemic caused by the new coronavirus, 
sedentary behavior has grown due to changes in society. Objective: To evaluate the importance 
and the physiological effects of physical activity (AF) and physical inactivity (IF) during the isolation 
period resulting from the pandemic of the new coronavirus. Methods: This is a narrative review 
using the PubMed, BVS and Cochrane database through the terms: "COVID-19" and "physical 
activity". It was limited to articles published in the last five years and with full text availability. 
Results: the articles were selected after applying inclusion and exclusion criteria, extracting data 
relating to AF and FI during social isolation added to their consequences. Conclusion: The 
pandemic significantly altered daily AF and activities that require some caloric expenditure. 
Therefore, it is necessary to prepare people for healthy lifestyle habits in order to make them 
autonomous. 

Keywords: COVID-19; Physical exercise; Physical inactivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o primeiro surto de SARS-CoV-2 

(novo coronavírus) ocorreu na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, no final de 2019. 

Devido ao crescimento exponencial do vírus, a OMS declarou, no primeiro mês de 2020, estado 

de emergência internacional em saúde pública. Posteriormente, em março, decretou a pandemia 

do COVID-19, doença proveniente do SARS-CoV-2. O Brasil foi o primeiro país latino-americano a 

registrar um caso da doença, na cidade de São Paulo, no final de fevereiro. Desde então, o 

número de pessoas contaminadas vêm aumentando drasticamente, categorizando o Brasil como 

um dos países com maiores números de casos subnotificados, notificados e óbitos. (BEZERRA et 

al., 2020) 

Em decorrência da pandemia, houve a necessidade, por parte dos diferentes setores 

políticos, da implementação de uma série de medidas de saúde pública como o isolamento social, 

para conter, não somente a propagação do vírus, como também o impacto da sua virulência no 

organismo humano. Entretanto, o isolamento social, sendo a principal medida adotada, 

proporcionou modificações no estilo de vida das pessoas, como o home office (trabalho em casa), 

aulas virtuais, fechamento de academias e dentre outras situações que deixaram os indivíduos 

mais inativos fisicamente. Por conseguinte, expondo a população a um risco aumentado e uma 

oportunidade de deterioração nas condições crônicas de saúde. (NOGUEIRA et al., 2020) 

Tendo em vista os impactos da inatividade física (IF) na saúde das pessoas decorrente do 

cenário pandêmico, este estudo busca analisar, na literatura, a importância da atividade física 

nesse contexto, bem como as consequências fisiológicas que a IF pode ocasionar no indivíduo. 

 
2. DESENVOLVIMENTO DO TEXTO 

2.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A estratégia de pesquisa foi desenvolvida para identificar estudos que avaliaram as 

práticas de atividade física e os efeitos da inatividade física durante o período de isolamento 

decorrente da pandemia do novo coronavírus.Trata-se de uma revisão narrativa da literatura 

disponível, utilizando os bancos de dados PubMed, BVS e Cochrane, no intervalo de tempo entre 

2015 e 2020. 

A pesquisa nas bases de dados foi realizada usando usando as seguintes palavras-chave: 

"COVID-19", "Physical activity", "Physical inactivity " ou "Sedentary behavior". Posteriormente, 

para cada tópico, palavras-chave específicas ("physiological echanisms", "cognitive dysfunction", 

"depression", "metabolic syndrome", "musculoskeletal system", " cardiovascular system") foram 

associados à palavra “Physical inactivity” para acessar a literatura específica adequada. Os artigos 

eram limitados aos últimos cinco anos e à disponibilidade de texto completo e eram excluídos se 

fossem redundantes ou não fossem pertinentes. As referências de todos os artigos relevantes 

também foram avaliadas e os estudos publicados antes de 2015 foram citados, se considerados 
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pertinentes. Os resultados foram resumidos criticamente nos seguintes tópicos: (1) “Exercício 

físico em tempos de isolamento” (2) “Inatividade física e suas consequências". 

Os artigos foram avaliados em termos de critérios de inclusão. No caso de atender aos 

critérios de inclusão, o artigo foi revisado e os conteúdos relacionados ao assunto foram extraídos. 

Assim, foram observados os principais resultados de cada estudo com as especificações do artigo 

sob o título relevante. Após a coleta, o material e o conteúdo foram categorizados com base no 

conteúdo científico em seus respectivos subconjuntos de áreas. 

 
2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.2.1 EXERCÍCIO FÍSICO EM TEMPOS DE ISOLAMENTO 

A literatura vem evidenciando constantemente a importância da manutenção de hábitos 

saudáveis, através da prática de atividades físicas (AF), como meio de combate ao COVID-19. 

Com isso, Nogueira et al. (2020) afirmam que “a prática de exercícios físicos atua como medida 

benéfica para a melhora da imunidade na prevenção e tratamento complementar para doenças 

crônicas e infecções virais tais como o novo coronavírus”. 

Ademais, de acordo com Hall et al. (2020), o isolamento social contribuirá para acentuar o 

que denominam por “pandemia do comportamento sedentário”, também chamada de “pandemia 

da inatividade física (IF)”, cuja principal característica é a diminuição dos níveis de AF. Como 

consequência disso, concomitantemente, ocorrerá o aparecimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT’s), que prejudicará a imunidade dos indivíduos, deixando-os mais 

propensos a contrair o vírus e sofrer suas consequências. Dessarte, busca-se, não apenas 

ressaltar a importância de manter uma rotina de treinamento físico, como também alertar a 

população sobre os possíveis riscos causados pela IF, como por exemplo o sedentarismo e a 

obesidade - haja vista que indivíduos acometidos com essas comorbidades e contaminados pelo 

vírus, sofrem maior risco de óbito. 

Levando em consideração o cenário global caótico vivido por conta da pandemia pela 

COVID-19, e a necessidade emergente do isolamento social, tornou-se inevitável o uso de 

ferramentas remotas (aplicativos de videoconferência, materiais instrucionais, etc) como forma de 

manutenção das atividades cotidianas. Nesse sentido, vale ressaltar a importância de que as 

pessoas mantenham uma rotina ativa, com a realização de exercícios, contactando o profissional 

de educação física. (SOUZA FILHO et al., 2020) 

Ademais, o Ministério da Saúde (MS) considera que a prática de atividades físicas no 

período de quarentena, deve ser averiguada por profissionais da área, haja vista que esses terão 

maior controle sobre as demandas físicas de cada indivíduo e poderão, assim, transcrever 

exercícios que atendam determinados critérios técnicos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) 

Ainda, Souza Filho et al. (2020), orientam que: 

“Programas de atividades físicas domiciliares são considerados eficazes, seguros e de 
baixo custo, e quando realizados de forma direcionada, de acordo com a 
especificidade de cada indivíduo, promovem ganhos nos componentes da aptidão 
física relacionados à saúde e habilidades, impactando positivamente na funcionalidade 
global e qualidade de vida destes” (SOUZA FILHO et al., 2020) 
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Deste modo, de acordo com Hammami et al. (2020, apud NOGUEIRA et al., 2020) “as 

crianças e jovens (5 a 17 anos) deverão realizar 60 min/semana de AF diária com exercícios 

aeróbicos de intensidade moderada a vigorosa além de fortalecimento muscular e ósseo três 

vezes por semana”. Outrossim, o Ministério da Saúde (2020) recomenda para as crianças, de 

maneira geral, AF como: dança, caminhada, brincadeiras, jogos, manipulação de objetos e etc, 

podendo aumentar ou diminuir a intensidade de acordo com a faixa etária. 

Para os adultos, orienta-se que sejam feitos exercícios ou AF domésticas de intensidade 

moderada a vigorosa, sendo que, para os iniciantes são aconselhados exercícios leves, como 

caminhada pela casa, alongamento e entre outros; já para aqueles que estão em home office, 

recomenda-se que, a cada trinta minutos, devam levantar-se para realizar atividades domésticas 

simples, tais quais: tomar água, falar ao telefone se deslocando pela casa, etc; para aqueles que 

já praticam AF regularmente, orienta-se que os exercícios sejam adaptados ou diversificados. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Por fim, os idosos, por serem o principal grupo de risco, necessitam de maior atenção por 

parte dos familiares e profissionais de educação física. Portanto, para idosos com 65 anos ou 

mais, recomenda-se 150 minutos (semanais) de exercícios aeróbicos de intensidade moderada 

ou, ainda, 75 minutos (semanais) do mesmo tipo de exercício, porém, com intensidade vigorosa, 

com treinos cuja duração mínima deva ser de 10 minutos. Para aqueles idosos que possuem 

problemas de mobilidade, o ideal são exercícios que trabalhem a coordenação motora e o 

equilíbrio, privilegiando aqueles que utilizam o peso corporal. Ainda, faz-se necessário fortalecer 

certos grupamentos musculares, de maneira intervalada, por dois dias na semana. (ROSCHEL et 

al., 2020) 

No que se refere a indivíduos que foram contaminados com o SARS-CoV-2, sejam eles 

assintomáticos ou sintomáticos, o indicado é a prática de AF, de maneira, paulatina, sob indicação 

médica e orientação do profissional em educação física. Sendo assim, na perspectiva de Nogueira 

et al., a AF deve ser retomada: 

“começando com curtos períodos de atividades mais atraentes para crianças e jovens 
e aumentando gradualmente o número de dias e a quantidade de tempo de 
participação, para que eventualmente seja suficiente para atender às diretrizes, 
minimizando o risco de lesão após o confinamento” (NOGUEIRA et al., 2020) 

 

2.2.2 INATIVIDADE FÍSICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Há uma forte relação entre o aumento da inatividade física e o surgimento de doenças 

crônicas modernas nas sociedades industrializadas do século XX, dados epidemiológicos revelam 

que a inatividade física aumenta a incidência de pelo menos 17 condições insalubres, quase todas 

doenças crônicas ou consideradas fatores de risco para doenças crônicas (BOOTH et al., 2000). 

No atual contexto, o isolamento social proporcionou uma estadia prolongada em casa associada a 

mudanças comportamentais que causam efeitos danosos à saúde como o ganho de peso e a 

inatividade física (LEE et al., 2012). 
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Existem três milênios de evidências para indicar o reconhecimento histórico de que a 

inatividade física é prejudicial à saúde, reduzindo a capacidade funcional da maioria dos sistemas 

orgânicos em humanos, mamíferos e roedores. (BOOTH; ROBERTS; LAYE, 2012). Estão 

envolvidos mecanismos bioquímicos e moleculares subjacentes da inatividade física que não são 

apenas o inverso da atividade física, pois etapas unidirecionais ocorrem frequentemente em vias 

bioquímicas para vias anabólicas e catabólicas (BOOTH et al., 2017). Não se pode supor, por 

exemplo, que a hipertrofia é simplesmente resultado da síntese de proteínas enquanto a atrofia é 

consequência exclusiva da degradação proteica. Dessa forma, atividade física e a inatividade 

residem em diferentes planos mecanicistas e alguns dos mecanismos pelos quais a inatividade 

causa doenças se opõem aos mecanismos pelos quais o exercício atua como prevenção primária 

das mesmas doenças. 

 
2.2.2.1 EFEITOS METABÓLICOS 

 

Diabetes tipo 2 (DT2), doenças cardiovasculares, câncer de cólon, câncer de mama, 

demência e depressão constituem um aglomerado de doenças, que define “um desastre da 

inatividade física”, ela é um forte fator para o acúmulo de gordura visceral, que por sua vez é uma 

fonte de inflamação sistêmica. A inflamação crônica está envolvida na patogênese da resistência à 

insulina, aterosclerose, neurodegeneração e crescimento tumoral. Então, a prevenção da 

inatividade física melhora os marcadores inflamatórios, reduzindo a proteína C reativa (PCR) em 

repouso, a interleucina-6 (IL-6) e a concentração do fator de necrose tumoral-α (PEDERSEN, 

2009). O potencial mecanismo possível é relacionado ao envolvimento de miocinas na mediação 

de alguns dos efeitos à saúde do exercício físico regular, em particular doenças crônicas 

associadas à inflamação de baixo grau e comprometimento da função cognitiva. (BOOTH; 

ROBERTS; LAYE, 2012). Além disso, podem estar envolvidos, no repouso contínuo, dois 

mecanismos fisiológicos: a capilarização diminuída (não determinada) sugerida pela diminuição do 

mRNA de VEGFα e mRNA de PGC1α ou pelo aumento da acumulação de gordura devido à 

diminuição do mRNA de CPT1B e, portanto, à oxidação de ácidos graxos (ALIBEGOVIC et al., 

2010). 

Um estudo investigou a influência da inatividade física em indivíduos saudáveis e 

indivíduos saudáveis com risco aumentado de desenvolver DT2, revelando mudanças notáveis na 

expressão de genes candidatos associados à resistência à insulina ou DT2, bem como mudanças 

sutis na metilação do DNA do gene PPARGC1A em resposta a 9 dias de repouso de homens 

jovens saudáveis. Esses resultados sugerem que alterações transcricionais relativamente 

duradouras, possivelmente modificadas por fatores epigenéticos, somadas ao aumento da 

geração de espécies reativas de oxigênio e estresse no retículo endoplasmático provavelmente 

estão envolvidas no desenvolvimento da resistência à insulina associada à inatividade física, 

aumentando o risco de desenvolvimento de DT2 (ALIBEGOVIC et al., 2010). Curiosamente, Osen 

et al. evidenciou o desenvolvimento de alterações metabólicas sugestivas de diminuição da 
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sensibilidade à insulina e atenuação do metabolismo lipídico pós-prandial nos jovens saudáveis 

instruídos a reduzir as etapas diárias, optando por elevadores em vez de escadas e andando de 

carro em vez de caminhar ou andar de bicicleta (OSEN et al, 2008). 

 
2.2.2.2 EFEITOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

Evidências preliminares sugerem o potencial aumento da inatividade física induzida pela 

pandemia, semelhante ao observado em outras condições confinadas, como a voos aéreos e 

encarceramento (PEÇANHA et al., 2020). Então, com o estilo de vida totalmente modificado e a 

alta tendência a um comportamento sedentário, aumentam-se os riscos de impactos 

musculoesqueléticos ou cognitivos em pessoas isoladas. 

A descoberta recente de que os músculos produzem e liberam miocinas fornece uma 

base conceitual para entender os mecanismos pelos quais o exercício influencia o metabolismo e 

exerce efeitos anti-inflamatórios. Segundo essa teoria, a contração dos músculos esqueléticos 

libera miocinas, as quais funcionam de forma semelhante aos hormônios, exercendo efeitos 

endócrinos específicos na gordura visceral, enquanto outras, através de mecanismos parácrinos, 

trabalham localmente dentro do músculo exercendo seus efeitos nas vias de sinalização 

envolvidas na oxidação da gordura (PEDERSEN, 2009). Por exemplo, a interleucina IL-15 

expressa no músculo esquelético humano foi identificada como um fator anabólico no crescimento 

muscular, além de desempenhar um papel no metabolismo lipídico, os resultados sugerem que a 

secreção de IL-15 do tecido muscular pode modular a massa visceral de gordura, em particular 

por meio de um mecanismo endócrino (PEDERSEN, 2009). 

A inatividade física contínua acelera o declínio da massa muscular esquelética e da 

capacidade funcional de força da infância à senilidade, condição conhecida com sarcopenia, em 

razão da quebra excessiva de proteínas, geralmente, acompanhada por uma síntese proteica 

reduzida sendo o exercício a única abordagem aceita para prevenir ou retardar a atrofia (COHEN; 

NATHAN; GOLDBERG, 2015). Assim, o exercício físico não é um mecanismo causal real de 

doenças crônicas, mas atua como uma medida preventiva ou uma terapia para doenças e 

condições causadas por inatividade física (BOOTH et al., 2000). 

A principal causa de perda óssea é a inatividade física, pois ela causa a redução da 

contração mecânica, gravitacional e muscular, forças indutoras de reabsorção, promovendo a 

osteoclastogênese. Somente a atividade física aumenta a tensão no osso em, aproximadamente, 

0,1%, essa carga mecânica ocorre em resposta a forças compressivas da gravidade durante a 

caminhada, corrida ou em resposta a forças musculares nos anexos ósseos durante as 

contrações. Logo, a atividade física resulta em carga gravitacional e de contração muscular sendo 

a prevenção primária da osteoporose (BOOTH; ROBERTS; LAYE, 2012). 
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2.2.2.3 EFEITOS CARDIOVASCULARES 

 

Recentemente, ensaios clínicos e estudos mecanísticos demonstraram que a inatividade 

física pode levar a anormalidades cardiovasculares e seus mecanismos moleculares. Dados de 

estudos envolvendo algumas semanas de imobilização revelaram o desenvolvimento de atrofia e 

disfunção cardíaca, estreitamento luminal dos vasos periféricos, enrijecimento arterial e 

comprometimento da função dependente do endotélio nas microcirculações (PEÇANHA et al., 

2020). 

Credeur et al. evidenciaram mudanças na complacência e na rigidez da artéria femoral na 

hiperglicemia aguda após 5 dias de atividade reduzida e diminuição da sensibilidade à insulina. De 

forma semelhante, Boyle et al. observaram redução no diâmetro da artéria braquial e aumento de 

marcadores de apoptose vascular entre três a cinco dias após atividade física diária reduzida. 

Esses dados fornecem evidências do impacto deletério precoce e robusto da atividade diária 

reduzida na função vascular e destacam a vulnerabilidade da vasculatura a um estilo de vida 

sedentário (BOYLE et al., 2013). 

Mecanismos subjacentes à disfunção cardiovascular induzida pela inatividade física 

podem envolver alterações relacionadas ao aumento da autofagia e à redução das taxas de 

renovação das proteínas musculares cardíacas, levando à atrofia das células do miocárdio. É 

importante ressaltar que os aumentos induzidos por inatividade no risco cardiovascular podem ser 

exacerbados por outras alterações induzidas por inatividade, como perda de massa muscular, 

aumento da gordura visceral, hiperglicemia e dislipidemia. (PEÇANHA et al., 2020) Ademais, por 

meio medição de níveis de PCR, WBCs, IL-6, TNF-a, GCSF e F2-isoprostanos, constatou-se que 

a redução de atividade física se correlaciona com o aumento de estresse oxidativo e da 

inflamação (SHANELY et al., 2013). 

Em tempos de confinamento em casa, é natural que as pessoas permaneçam sentadas 

por tempo prolongado eximindo um comportamento sedentário associado a alterações referentes 

a desconforto, fadiga muscular, movimentos e estado mental. Baker et al. avaliaram pessoas 

trabalhando por duas horas sentadas em frente ao computador e encontraram o aumento de 

desconforto em todas as áreas do corpo atingindo níveis clinicamente significativos nas áreas 

lombar, quadril, coxa e nádega. Os efeitos prejudiciais da tempo prolongado sentado podem ser 

em decorrência da diminuição do fluxo sanguíneo do músculo esquelético, diminuição do estresse 

de cisalhamento nas células endoteliais vasculares e diminuição da expressão da óxido nítrico 

sintetase endotelial (NOS) (BOOTH; ROBERTS; LAYE, 2012). 

 
2.2.2.4 EFEITOS COGNITIVOS 

 

Estudos que examinaram a associação direta entre inatividade física e comprometimento 

cognitivo relatam estimativas de efeito muito altas, sendo a taxa de risco resumida de 1,3 a 1,5 

para indivíduos fisicamente inativos (KIVIMÄKI et al., 2019). Intlekofer e Cotman, Prakash et al. 
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,Voss et al. e outros observaram que o aumento da atividade física impulsiona o desenvolvimento 

cognitivo de áreas cerebrais específicas. Por outro lado, a inatividade física está associada à 

redução das habilidades cognitivas. (BOOTH et al., 2017). Uma redução abrupta nos níveis de 

atividade, como provavelmente está acontecendo com o isolamento social, é particularmente 

preocupante em indivíduos mais velhos, que são tipicamente mais inativos do que seus pares 

mais jovens (ROSCHEL et al., 2020). 

Beydoun et al. observaram que a diminuição da atividade física era um forte preditor da 

Doença de Alzheimer, com base em uma média de 27 estudos que encontraram uma 

porcentagem de risco atribuível à população estimada em demência por atividade física em 

31,9%. Com relação aos possíveis mecanismos envolvidos, Hashimoto et al. perceberam que a 

inatividade física tendia a se correlacionar com a atrofia da substância cinzenta do cérebro. A 

idade avançada e a atrofia do hipocampo parecem causar disfunção cognitiva e de memória. 

Como a atrofia hipocampal na neuroimagem é um dos biomarcadores plausíveis para a DA, os 

presentes resultados sustentam a visão de que a inatividade física é um dos fatores de risco 

cruciais para a DA. 

Outrossim, crianças e adolescentes com baixos níveis de atividade física apresentam 

desempenho cognitivo menor em comparação com crianças fisicamente ativas e a atividade física 

pode melhorar a função executiva da criança, como tomar decisões e priorizar tarefas, gerenciar 

tempo eficiente e organização de pensamentos e atividades (BOOTH et al., 2017). Ademais, 

homens fisicamente ativos entre 15 e 25 anos de idade tiveram um menor declínio relacionado à 

idade na capacidade de processamento de informações em comparação com indivíduos 

fisicamente inativos na mesma faixa etária (FABEL et al., 2003). Da mesma forma, as mulheres 

apresentaram menor probabilidade de disfunção cognitiva mais tarde na vida se fossem 

fisicamente ativas no início da vida ou se tornassem ativas depois de adolescentes (NEWMAN et 

al., 2006). 

 
2.2.2.5 EFEITOS DEPRESSIVOS E ANSIOGÊNICOS 

 

Pesquisas recentes sugerem que a inatividade física pode ser uma causa real de 

depressão (BOOTH et al., 2017). Da mesma forma, após examinar estudos transversais de mais 

de 120.000 americanos, o Relatório Nacional de Diretrizes de Atividade Física concluiu que a 

inatividade física aumenta as chances de desenvolvimento de um transtorno de ansiedade (2008, 

p. ix, apud BOOTH et al., 2017). 

Por sua natureza, a quarentena aumenta o auto-isolamento; portanto, pode levar a um 

aumento de transtornos do humor, como níveis mais altos de ansiedade (VIANA; DE LIRA, 2020). 

Em certos ambientes, as pessoas isoladas encontrarão uma situação excepcional, onde serão 

expostas a um ambiente hipóxico e confinado. O efeito combinado de hipóxia e inatividade permite 

o desenvolvimento de perfis psicológicos mais negativos à medida que o confinamento continua. 

Durante essas circunstâncias excepcionais, as pessoas estão enfrentando vários problemas de 
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saúde relacionados ao confinamento e períodos prolongados de inatividade, além de altos níveis 

agudos de estresse, depressão e ansiedade (JURAK et al., 2020). 

 
3. CONCLUSÃO 

 

Portanto, o isolamento social, causado pela pandemia do novo coronavírus, gerou uma 

mudança brusca na rotina de pessoas, levando a uma alteração significativa na AF diária e em 

todas as atividades realizadas diariamente que demandam algum gasto calórico. 

Preocupantemente, as DCNT’s estão associadas a um perfil de IF e a AF torna-se uma medida 

preventiva de grande eficácia para a melhora da saúde pública. Dessa maneira, existe a 

necessidade de preparar as pessoas para hábitos de vida saudáveis, a fim de torná-las 

autônomas, no que diz respeito a AF, não somente para a situação vigente, como também para 

incidentes semelhantes, de isolamento social, que possam surgir futuramente, evitando, assim, o 

colapso nos sistemas de saúde. 
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CAPÍTULO 113 

ATIVIDADES REMOTAS E A PANDEMIA POR SARS-CoV 2: A ATUAÇÃO DAS LIGAS 

ACADÊMICAS DE MEDICINA DO CEARÁ NAS REDES SOCIAIS 
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RESUMO: Durante a pandemia por SARS-Cov2, várias medidas foram necessárias para frear a 
propagação do vírus. O presente estudo tem como objetivo analisar as atividades das ligas 
acadêmicas dos cursos de Medicina do Ceará, entre março a junho de 2020. Foram analisados os 
perfis ativos e de conteúdo público no Instagram, contabilizando as ações realizadas por cada 
grupo. No total, foram avaliadas 186 ligas acadêmicas. Considerando esse valor, observou-se que 
66,67% das ligas permaneceram ativas durante o período de quarentena. O levantamento das 
ações digitais desenvolvidas mostrou que as principais atividades realizadas foram: postagens 
(42,86%), vídeoaulas/lives (20,58%); flashcards (11,76%%); resolução de questões e discussão 
de casos clínicos (7,57%); cursos online (6,30%); jornadas/simpósios (2,52%) e podcasts (0,84%). 
Dessa forma, pode-se concluir que a atuação das ligas nas redes sociais pode ser considerada 
como um importante meio de acesso ao conhecimento gerado no ambiente acadêmico. 
Palavras-chave: COVID; Ligas Acadêmicas; Medicina; Redes Sociais; Promoção de saúde. 

 
ABSTRACT: During the SARS-Cov2 pandemic, several measures were needed to halt the spread 
of the virus. The present study aims to analyze the activities of medical school interest groups from 
Northeastern Brazil, between March and June 2020. Active profiles and public content on 
Instagram were analyzed, accounting for the actions taken by each group. In total, 186 interest 
groups were evaluated. Considering this value, it was observed that 66.67% of the interest groups 
remained active during the quarantine period. The survey of the digital actions showed that the 
main activities carried out were: posts (42.86%), video lessons / livestreams (20.58%); flashcards 
(11.76 %%); question solving and discussion of clinical cases (7.57%); online courses (6.30%); 
days / symposia (2.52%) and podcasts (0.84%). Thus, it can be concluded that the performance of 
the groups in social medias can be considered as an important mean of accesssing the knowledge 
generated in the academic environment. 
Keywords: COVID; Interest groups; Medicine; Social media; Health promotion. 

 
INTRODUÇÃO 

 

O advento das mídias sociais trouxe para a sociedade possibilidades de interação nunca 

antes experimentadas, ao passo que eliminou ou reduziu bastante as barreiras físicas e temporais 

entre os indivíduos, proporcionando espaço para novas formas de mobilização social, difusão e 

propagação de ideias e de conhecimento, conforme afirmam Mainieri e Ribeiro (2011) “As mídias 
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digitais tornam-se um locus para uma comunicação mais dialógica ou, pelo menos, uma 

comunicação alternativa”. A informatização dos conhecimentos em saúde se torna, então, um 

instrumento que pode garantir maior alcance de informações essenciais à sociedade no que tange 

aos cuidados em saúde, políticas de prevenção, campanhas de vacinação, gravação de vídeos 

educacionais, áudios informativos, e publicações em redes sociais que possuem grande 

engajamento da população. 

A sociedade brasileira, por volta de março do ano de 2020, foi surpreendida pela 

pandemia causada pelo novo coronavírus, denominada COVID-19. Com este evento, inúmeras 

medidas de combate ao avanço do vírus, altamente contagioso pelo contato físico entre pessoas, 

foram tomadas por diversas autoridades, incluindo medidas rigorosas de higiene e distanciamento 

social, as quais causam impactos significativos na saúde mental e emocional de grande parte da 

população. Em um estudo realizado com britânicos, o distanciamento e o isolamento social em 

toda a população tiveram impactos sociais e psicológicos significativamente negativos em pouco 

tempo após a implementação das políticas, sendo as principais preocupações relacionadas à 

incerteza de duração e capacidade de lidar a longo prazo (WILLIAMS, 2020). 

Em um artigo sobre isolamento social, a Associação Americana de Psicologia relata uma 

pesquisa indicando que o isolamento social pode trazer riscos à saúde, como desenvolver hábito 

de fumar 15 cigarros por dia ou alcoolismo. Além disso, o estudo mostra ainda que a solidão e o 

isolamento social são duas vezes mais danosos à saúde física e mental do que a obesidade 

(NOVOTNAY, 2019). 

Segundo HANSEN (2004), a educação em saúde encontrada nos meios de comunicação 

pode orientar a população sobre sua saúde em seu dia a dia, e essa informação quando veiculada 

pela mídia garante a “decisão bem informada” e faz com que um cidadão, por exemplo, reconheça 

sintomas de uma doença, realize uma avaliação pessoal e reflexão acerca do que deve ser feito 

para melhoria da sua qualidade de vida, contando com auxílio médico especializado quando 

necessário. 

Dessa forma, as conexões digitais adquirem papel de suma importância para a promoção 

de saúde física e mental, de modo a auxiliar os indivíduos e fornecer orientações de 

enfrentamento aos impactos negativos advindos das medidas de isolamento social. É necessário 

que grupos de saúde discutam ideias e coloquem em ação planos de intervenção que sejam 

digitais e que promovam o fácil acesso a conteúdos de qualidade pelas pessoas que necessitam 

de orientação (HOLT-LUNSTAD, 2017). 

Os meios digitais de comunicação devem ser bem utilizados acerca de todos os seus 

recursos para a promoção da saúde. Especialmente na realidade de aumento da presença em 

redes, mídias sociais e plataformas de streaming, é imprescindível a integração desse público 

neste contexto crítico de saúde pública e a utilização delas para superar obstáculos e dificuldades, 

de forma a alcançar o maior número de pessoas (CASTELLS, 2005). 

O presente artigo tem como objetivo principal analisar as ações realizadas pelos grupos 

de universitários dos cursos de Medicina em todo o estado do Ceará, analisando suas 
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problemáticas, enfoques e impactos sociais na promoção de saúde, no contexto de isolamento 

social e das novas formas de organização nas mídias sociais decorrentes da pandemia pelo novo 

coronavírus, a COVID-19. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, transversal, descritiva e exploratória. 

Dessa forma, no estudo transversal, ou seccional, as informações obtidas se referem ao mesmo 

momento, e os indivíduos são selecionados da população fonte inteira ou de uma fração desta 

(BLOCH; COUTINHO, 2009, p. 178). Além disso, a pesquisa quantitativa, conforme afirma 

Rodrigues (2007) “traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas e 

analisadas “. Ademais, de acordo com Lyra et al. (2019): 

a) Pesquisa descritiva: relaciona fatos ou características de um grupo de pesquisa. O 
pesquisador busca não interferir nos fatos, e os resultados podem ser quantitativos ou 
qualitativos. [...] c) Pesquisa exploratória: estabelece um primeiro contato com o tema e 
visa à criação de uma maior familiaridade em relação ao fato ou fenômeno. 

 

Diante de tais conceituações, o presente estudo analisou a atividade das ligas 

acadêmicas cadastradas nos cursos de Medicina do estado do Ceará no contexto da pandemia 

por SARS-CoV 2. A lista das ligas foi obtida através da busca ativa nos sites referentes à 

coordenação de cada curso e aos arquivos de projeto pedagógico. 

A análise dos perfis nas redes sociais foi realizada durante o mês de junho de 2020, 

contabilizando ações desde o início da suspensão de aulas presenciais, registrado em meados de 

março de 2020 até a data de análise desta pesquisa. 

Foram analisadas ligas acadêmicas que tiveram seu perfil encontrado na rede social 

Instagram. As ligas não encontradas na rede social ou que apresentaram seu conteúdo na forma 

privada foram excluídas do estudo. Dessa forma, foram analisados 186 perfis de ligas das oito 

Faculdades de Medicina do estado do Ceará. Nessa inspeção, as ligas foram classificadas em 

ativas e inativas e, em sequência, as ativas foram divididas em grupos segundo o tipo de projeto 

realizado. 

Diante disso, os dados foram contabilizados individualmente e organizados na forma de 

planilhas no Microsoft Excel (2013), gerando as tabelas e os gráficos necessários para a 

interpretação das informações coletadas. 

RESULTADOS 

 
Foram analisadas 186 ligas acadêmicas cadastradas nos oito cursos de graduação em 

Medicina existentes no Ceará. Desse total, cerca de 66,67% das ligas permaneceram ativas 

durante o período de quarentena, enquanto que 33,33% paralisaram as atividades. 
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Tabela 1 – Número de ligas acadêmicas analisadas em cada curso de Medicina do Ceará 

 
Curso de Medicina Número de ligas 

A 25 

B 29 

C 16 

D 17 

E 31 

F 26 

G 27 

H 15 

Total 186 
 

Fonte: Elaborada pelos autores 
 
 
 

O número de ligas analisadas foi variável em cada curso de Medicina do Ceará (TABELA 

1). Esse fato pode ter ocorrido devido à dificuldade de acesso às informações sobre as ligas 

cadastradas; à ausência de projetos que contemplem diversas áreas de conhecimento da 

formação médica ou aos critérios de exclusão do presente estudo (perfil em rede social não 

encontrado ou de conteúdo privado). 

 
 

Figura 1 – Porcentagem de ligas ativas e inativas por faculdades de Medicina do Ceará 

durante a pandemia por SARS-CoV 2 

 
 

 

 
 
 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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Durante a pandemia por SARS-CoV 2, a maioria das ligas acadêmicas permaneceu ativa, 

realizando atividades remotas. A universidade “A” apresentou 84% de ligas ativas, enquanto a “B” 

permaneceu atuando com 65,52%. Na “C”, 87,50% das ligas continuaram realizando atividades 

via internet. O curso de Medicina da universidade “D” apresentou 82,35% dos projetos produzindo 

algum tipo de conteúdo. As universidades “E” e “H” também apresentaram a maioria das ligas em 

funcionamento com ações digitais, totalizando, respectivamente, 87,10% e 93,33%. A faculdade 

“G” apresentou valores equilibrados, sendo que 51,85% das ligas acadêmicas permaneceram 

ativas e 48,15% tornaram-se inativas durante a pandemia por SARS-CoV 2. Nessa conjuntura, é 

possível observar que a universidade “H” optou por paralisar as atividades, apresentando 96,15% 

das ligas inativas. 

Os diferentes valores apresentados por cada curso de Medicina podem estar relacionados 

à metodologia utilizada na formação médica, prevista na proposta pedagógica. Em alguns cursos, 

as ligas acadêmicas realizam atividades de apoio aos módulos curriculares. 

 

Figura 2 – Porcentagem de atividades desenvolvidas pelas ligas acadêmicas de Medicina do 

Ceará durante a pandemia por SARS-CoV 2 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

 
 

O levantamento das atividades desenvolvidas pelas ligas acadêmicas dos cursos de 

Medicina do Ceará mostrou que houve uma grande diversidade de ações em andamento durante 

a pandemia por SARS-CoV 2. Esse fato evidenciou que, mesmo durante a crítica situação da 

saúde mundial, a produção e a disseminação de conteúdo de qualidade permaneceu dinâmica. 

Nesse contexto, foi possível observar que a maioria das ligas realizou postagens 

(42,86%), englobando temas variados, como assuntos específicos de cada área da Medicina, 

artigos científicos, informações sobre COVID-19 e a importância do autocuidado, dentre outras. 

Muitas ligas realizaram videoaulas ou lives com especialistas, totalizando 20,58% das atividades. 

Cerca de 11,76% dos projetos produziram flashcards, objetivando revisar temas importantes na 

formação médica. Nesse contexto, é importante salientar que 7,57% das ligas realizaram 
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discussão de casos clínicos e resolução de questões, visto que tais atividades são métodos 

importantes de estudo e fixação de conhecimento. Cursos online e jornadas/simpósios também 

foram realizados, somando respectivamente 6,30% e 2,52% das atividades. A realização de 

Podcasts foi realizada por apenas duas ligas acadêmicas (0,84%), evidenciando o caráter 

inovador no uso das redes sociais. 

 
DISCUSSÃO 

 

 
Segundo os fatos supracitados, percebe-se então a importância das ligas médico- 

acadêmicas nos diversos cenários da saúde pública assim como da formação do profissional 

médico. Vale ressaltar como é realizada a criação de uma liga: 

Para iniciar a formação de uma Liga Acadêmica (LA) faz-se necessário formar um 
grupo de pessoas (coordenadores, membros efetivos/ligantes e colaboradores 
internos/externos) dispostas a trabalhar em equipe dentro de uma temática, a qual 
deve ser abordada de maneira a não fugir do objetivo dos cursos de graduação 
envolvidos na formação da LA, com a participação da comunidade interna e externa. É 
uma condição “sine qua non” o estabelecimento de uma metodologia de trabalho e um 
cronograma anual de atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e, acima de tudo, 
extensão. (PETROLINA,2017) 

 
Nesse sentido, ressalta-se a importância das ligas acadêmicas para a formação em 

saúde, uma vez que a participação dos acadêmicos cria profissionais diferenciados, com uma 

visão ampliada do cuidado em saúde, como afirmam De Queiroz et al (2014): 

Por fim as Ligas Acadêmicas indiscutivelmente são benéficas tanto para o aluno 
quanto para a sociedade no geral, pois potencializa a prevalência da disseminação do 
conhecimento adquirido pelo acadêmico durante sua vida profissional, gerando ações 
que proporcionam melhorias para seus pacientes, utilizando o conhecimento sempre 
em prol do bem. 

 

Destaca-se também a importância daquelas para o meio social, visto as atividades que 

desenvolvem. Do mesmo modo, são também importantes por garantirem a indissociabilidade 

entre as atividades do tripé das universidades. Sob essa óptica de beneficiação das redes sociais 

no ensino superior, Felicio, Santos e Santos (2019) declaram: 

Com o advento da Internet, as universidades não são mais as mesmas. Antes o 
conhecimento produzido era guardado em bibliotecas. Hoje, porém, eles se difundiram 
para diversos espaços, entre eles, o virtual. Além de serem mais acessíveis, com muita 
informação veiculada gratuitamente, essas informações estão em constante 
atualização. 

 
Por conseguinte, com a mudança das interações por conta da pandemia por SARS-CoV2, 

as redes sociais passaram a exercer importante papel como ferramenta de comunicação na 

impossibilidade de contato direto entre pessoa-pessoa, assim como já discorrido. Nesse sentido, 

os meios de comunicação relacionados à internet possibilitam resposta rápida, assim como 

acesso facilitado à vários formatos de informações, tais como aulas online, posts ou flashcards, 

que demonstram ser um recurso que contribui a aprendizagem, principalmente à longo prazo 

(SALES, CARNEIRO, OLIVEIRA, 2019). 

Nesse contexto, é importante salientar que os Podcasts, apesar de não muito utilizada nas 

ligas acadêmicas estudadas, são uma tecnologia em ascensão no contexto educativo, sendo 
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positivo em diferentes aspectos. Acerca dessa temática, Coradini, Borges e Dutra (2020) afirmam 

“As características do Podcast, especialmente a simplicidade técnica necessária para produzir 

e/ou ser ouvido, propiciam facilidades à sua utilização em contextos escolares como uma 

tecnologia de comunicação”. 

Dessa forma, o crescimento das ligas acadêmicas e suas atividades no ensino superior, 

que já foi considerado benéfico aos discentes, uma vez que as lacunas do conhecimento que 

estavam aliadas às novas necessidades de aprendizagem eram identificadas pelos alunos e 

disparavam novas ligas (CAVALCANTE et al, 2018), torna-se ainda mais positiva com a 

renovação promovida pelo atual contexto de pandemia. Os novos projetos e ações nas mídias 

sociais, com diferentes metodologias, facilitaram o acesso à informação e contribuíram para 

manutenção do processo de promoção da saúde pelos cursos de Medicina. 

 
CONCLUSÕES 

 

O presente estudo buscou apresentar os resultados da utilização de ações midiáticas 

educativas, relacionadas ao contexto da COVID-19, realizada por grupos acadêmicos dos 

estudantes das Faculdades de Medicina do Ceará, como forma de fornecimento de orientações e 

de conhecimento para a comunidade. 

De modo geral, a partir de uma análise quantitativa, o que se percebe é uma alta 

variedade de atividades em andamento durante a pandemia ocasionada pelo agente infeccioso 

Coronavírus. Tal fato evidencia que a produção e a disseminação de conteúdo permaneceram 

ativas mesmo durante a atual crise de saúde mundial. 

As ações encontradas e analisadas nesse artigo foram postagens, vídeoaulas/ lives, 

cursos online, flashcards, questões, casos clínicos, jornadas/simpósios e podcasts. 

Tendo em vista os aspectos observados, os resultados apontam que as Postagens 

educativas, feitas por aplicativos como o Instagram, se apresentam como atividade mais 

desenvolvida pelos grupos acadêmicos do curso de Medicina do Ceará. Em seguida, as 

videoaulas/lives se destacam como meio de propagação do conhecimento. Além disso, desaca-se 

que apenas dois grupos desenvolvem o Podcast como ferramenta de informação sobre a atual 

situação da saúde mundial. 

Dado o exposto, é importante ressaltar que a mudança nos processos de comunicação e 

interação, principalmente, pela informatização dos conhecimentos em saúde, passaram a 

desempenhar uma função essencial como ferramenta para auxiliar os indivíduos e para fornecer 

orientações de enfrentamento aos impactos advindos da pandemia ocasionada por SARS-CoV 2. 

Nessa perspectiva, vale destacar a atuação midiática das ligas acadêmicas dos 

estudantes de medicina do Ceará que, além de desenvolverem uma visão ampliada do cuidado 

em saúde, agem como vetores de propagação de informação e de aprendizado para a 

comunidade em tempos em que as incertezas e o desconhecimento sobre a doença podem 

causar aflição e apreensão em muitos indivíduos. 
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CAPÍTULO 114 

BENEFÍCIOS DA VENTILAÇÃO EM POSIÇÃO PRONA NOS PACIENTES COM COVID-19: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

BENEFITS OF VENTILATION IN PRONED POSITION IN PATIENTS WITH COVID-19: INTEGRATIVE REVIEW 

 

Carla Maysla Oliveira Brito1 

Graciele Gomes Damasceno2 

Carolyne Carvalho Caxias3 

Arlon Néry do Nascimento4 

Djeanny Fortes Escórcio5 

 
RESUMO: A COVID-19 é uma doença altamente contagiosa que afeta principalmente o sistema 
respiratório. A posição prona constitui um meio simples e de baixo custo que vem sendo indicada 
no tratamento dos pacientes infectados por promover melhora da relação ventilação/perfusão. O 
objetivo dessa pesquisa foi analisar a eficácia da posição prona em pacientes com COVID-19. 
Trata-se de uma revisão integrativa, com as pesquisas realizadas nas bases de dados online e 
seus sites filiados. Optou-se por artigos disponibilizados de forma completa e gratuita na língua 
portuguesa, inglesa e espanhola publicados em 2020, que abordassem o tema desta revisão. 
Foram excluídos dissertações, monografias, teses, revisões e eventos de duplicidade. O estudo foi 
composto pela análise de 9 publicações. Evidenciou-se que a posição prona é eficaz na melhora 
da oxigenação, diminuindo os esforços respiratórios e sintomas de desconfortos. Faz-se 
necessário a produção de mais estudos com um maior número amostral. 
Palavras-chave: Fisioterapia. COVID-19. SARS-CoV-2. Unidades de Terapia Intensiva. 
Pronação. 

 

ABSTRACT: COVID-19 is a highly contagious disease that mainly affects the respiratory system. 
The prone position is a simple and low-cost means that has been indicated in the treatment of 
infected patients as it promotes improvement in the ventilation / perfusion ratio. The purpose of this 
research was to analyze the effectiveness of the prone position in patients with COVID-19. This is 
an integrative review, with research carried out on the online databases and their affiliated sites. 
We opted for articles made available completely and free of charge in Portuguese, English and 
Spanish published in 2020, which addressed the theme of this review. Dissertations, monographs, 
theses, reviews and duplication events were excluded. The study was composed by the analysis of 
9 publications. It was shown that the prone position is effective in improving oxygenation, reducing 
respiratory efforts and discomfort symptoms. It is necessary to produce more studies with a larger 
sample size. 
Keywords: Physiotherapy. COVID-19. SARS-CoV-2. Intensive Care Units. Pronation 

 
INTRODUÇÃO 

 

No final do ano de 2019 surgiu na China uma epidemia de pneumonia. Logo descobriu-se 

que tal infecção estava sendo causada por um novo tipo de Coronavírus, que rapidamente se 

espalhou pelo país e chegou a outros. A COVID-19, nome dado a doença provocada pelo SARS- 

CoV-2 (Síndrome respiratória aguda grave 2), provoca deficiência respiratória além de afetar 

outros sistemas do organismo (SILVA et al., 2020). 
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Trata-se de uma doença altamente contagiosa. A contaminação ocorre de pessoa para 

pessoa através de secreções respiratórias, como ao tossir e espirrar, onde os aerossóis e 

gotículas são lançadas e podem chegar à pessoa a uma distância de até 2 metros. O vírus ainda 

permanece viável até 24 horas em superfícies mais duras e 8 horas em superfícies macias. Dessa 

forma o contagio ocorre se o indivíduo entrar em contato com o local contaminado e levar as mãos 

à boca, nariz ou olhos. Essas partículas infectadas podem ficar no ar por um período de até 3 

horas, podendo ser inalada ou aterrissar na mucosa dos olhos (THOMAS et al., 2020). 

Essa doença tem representado um grande desafio para os profissionais da saúde, pois 

apresenta sinais e sintomas semelhantes ao de uma gripe comum, tendo como principais 

sintomas febre, tosse, mialgia ou fadiga e dispneia; e menos comumente tem-se a produção de 

catarro, dor de cabeça e diarreia. O quadro clinico do paciente pode evoluir para uma pneumonia 

grave, apresentando de forma mais severa uma hipoxemia refratária com síndrome respiratória 

aguda grave. Os casos mais graves estão relacionados a fatores de risco como a idade avançada 

e comorbidades como o tabagismo, obesidade, doenças respiratórias prévias, entre outros 

(MARCHON et al., 2020). 

As estatísticas mostram que dos pacientes com COVID-19, 80% não precisará ser 

hospitalizado e dos 20% que necessitam da hospitalização, 15% precisa de cuidados na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI). As anormalidades pulmonares quando relacionadas com o tempo da 

doença podem apresentar-se mais extensas com o passar dos dias se forem comparadas ao 

início dos sintomas, então faz-se necessário avaliar o grau de comprometimento respiratório de 

pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-19. Dependendo da evolução clínica do paciente 

tem-se como protocolo o uso da oxigenoterapia até a intubação eletiva (GUIMARÃES, 2020; 

CAMPOS; COSTA, 2020). 

A posição prona vem sido estudada desde 1974 como um tratamento para a Síndrome do 

Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) dentro das UTIs, ganhando popularidade por diminuir a 

hipoxemia em 70% dos casos. A melhora da hipoxemia se deve a uma distribuição uniforme da 

pressão transpulmonar e a geração de pressões pleurais mais negativas, proporcionando assim a 

melhora da relação ventilação/perfusão. Tratando-se da diminuição da mortalidade, esse 

posicionamento proporciona menor grau de estresse e tensão pulmonar, já que a ventilação é 

mais homogênea e lenta (OLIVEIRA et al., 2016). 

Mesmo sendo tratada como uma ótima terapêutica, a manobra de posição prona não está 

isenta de riscos. As chances de ocorrer uma complicação são pequenas, mas quando ocorrem 

podem ser fatais. Os distúrbios que podem ser observados são úlceras por pressão em face, tórax 

e joelho; edema facial, de membros e tórax; lesão de plexo braquial; extubação acidental; 

deslocamento e obstrução do tubo endotraqueal. Dentre esses os mais comuns são o surgimento 

das úlceras e a obstrução do tubo endotraqueal, e o menos comum, porém mais fatal, é a 

extubação acidental (OLIVEIRA et al., 2017). 
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Diante do cenário mundial atual em que se busca a melhor forma e a mais segura de 

tratar o paciente, este estudo tem por objetivo analisar a eficácia da posição prona em pacientes 

com COVID-19. 

 
METODOLOGIA 

 

A revisão integrativa é um método que proporciona a síntese de conhecimento e a 

incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática, que dão suporte 

para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, além de apontar lacunas do 

conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novas pesquisas (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010). 

O presente estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, utilizando artigos 

científicos e dados disponíveis na Internet, buscando favorecer a familiarização e reflexão sobre 

os benefícios da ventilação em posição prona nos pacientes com COVID-19. 

Para a coleta de dados realizou-se uma pesquisa nas bases de dados Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) por meio dos sites: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (sciELO), na base de dados de Evidências em 

Fisioterapia (PEDro) e PubMed (National Library of Medicine). Foram utilizados os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): Fisioterapia, COVID-19, SARS-CoV-2, Unidades de Terapia Intensiva 

e Pronação e traduzidas para idioma de cada uma das bases de dados selecionadas. 

A pesquisa ocorreu no mês de junho de dois mil e vinte (2020). Os critérios utilizados para 

seleção dos artigos foram trabalhos disponibilizados de forma completa e gratuita na língua 

portuguesa, inglesa e espanhola publicados em 2020, que abordassem o tema desta revisão. 

Foram excluídos artigos que não atendessem aos critérios de inclusão, bem como dissertações, 

monografias, teses, revisões e eventos de duplicidade. 

Neste processo foram encontrados um total de 66 artigos, todos na língua inglesa na base 

de dados PubMed. Dentre os artigos analisados 38 foram excluídos por não abordarem o tema da 

pesquisa, 7 eram revisões bibliográficas e 12 não se encontrava na versão completa. Após análise 

dos critérios de inclusão somente 9 artigos se enquadravam na temática abordada. Os artigos 

foram selecionados de acordo com o objetivo da pesquisa, tipo de estudo e através da leitura dos 

resumos. As informações coletadas foram de estudos de coorte (1), coorte observacional (1), 

retrospectivos (1), relatos de caso (3), pesquisa transversal (1), observacional retrospectivo (1) e 

serie de casos (1). 

 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Para organizar e melhorar o entendimento dos artigos encontrados elaborou-se duas 

tabelas. A primeira (Tabela 1) apresenta as principais características dos trabalhos incluídos na 
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pesquisa, como: autores/ano, título, revista de publicação e tipo de estudo. A segunda (Tabela 2) 

expõe os objetivos, a amostra e os resultados dos estudos. 

 
Tabela 1 – Apresentação dos artigos em relação aos autores, ano, título, local de publicação e 
tipo de estudo. 

Nº AUTOR/ 
ANO 

TÍTULO REVISTA TIPO DE 
ESTUDO 

1 Barrasa et 
al., 2020 

SARS-CoV-2 in Spanish Intensive Care 
Units: Early experience with 15-day 
survival in Vitoria 

Anaesthesia 
Critical Care & 
Pain Medicine 

Coorte 

2 Caputo; 
Strayer; 
Levitan, 2020 

Early Self-Proning in Awake, Non- 
intubated Patients in the Emergency 
Department: A Single ED’s Experience 
During the COVID-19 
Pandemic 

Academic 
Emergency 
Medicine 

Coorte 
observacional 

3 Carsetti et 
al., 2020 

Prolonged prone position ventilation for 
SARS-CoV-2 patients is feasible and 
effective 

Critical Care Estudo 
retrospectivo 

4 Despres et 
al., 2020 

Prone positioning combined with high- 

flow nasal or conventional oxygen 
therapy in severe Covid-19 patients 

Critical Care Relato de caso 

5 Sartini et al., 
2020 

Respiratory Parameters in Patients 
With COVID-19 After Using 
Noninvasive Ventilation in the Prone 
Position Outside the Intensive Care 
Unit 

JAMA Pesquisa 
transversal 

6 Sugimoto et 
al., 2020 

Humidifier use and Prone Positioning in 
a Patient with Severe COVID-19 
Pneumonia and Endotracheal Tube 
Impaction Due to Highly Viscous 
Sputum 

Cureus Relato de caso 

7 Sztajnbok et 
al., 2020 

Prone positioning to improve 
oxygenation and relieve respiratory 
symptoms in awake, spontaneously 
breathing non-intubated patients with 
COVID-19 pneumonia 

Respiratory 
Medicine Case 
Reports 

Relato de caso 

8 Xu et al., 
2020 

Early awake prone position combined 

with high-flow nasal oxygen therapy in 
severe COVID-19: a case series 

Critical Care Estudo 

observacional 
retrospectivo 

9 Ng; Tay; 
Woo, 2020 

Awake Prone Positioning for Non- 

intubated Oxygen Dependent COVID- 
19 Pneumonia Patients 

European 

Respiratory 
Journal 

Série de casos 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 
 

Tabela 2 – Apresentação dos artigos em relação aos objetivos, amostra e resultados. 

N° OBJETIVO AMOSTRA RESULTADOS 

1 Relatar a epide-miologia 
dos primei-ros pacientes 
admi-tidos com SARS- 
CoV-2 em UTIs 
espanholas. 

48 pacientes com diagnóstico 
de infecção por COVID-19, 22 
foram submetidos a PP. 

3 pacientes em pronação e sem 
intubação receberam alta 
precocemente. Indiví-duos não 
intubados podem se beneficiar 
da posição prona antes da 
intubação. 
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2 Descrever o uso de 
pronação precoce em 
pacientes acordados e 
não intubados no DE 
durante a pandemia do 
COVID-19. 

50 pacientes adultos nos 
estágios iniciais de COVID-19 
que apresen-taram hipóxia 
(SpO2 < 90%) sem resolução 
apesar do oxigênio 
suplementar. 

A SpO2 média inicial foi de 80%, 
aumentando para 84% com a 
suplementação de oxigênio e 
após 5 minutos de PP elevou-se 
para 94%. 

3 Avaliar a viabilidade e 
eficácia da ventilação em 
DV além das 16 horas 
usuais. 

10 pacientes críticos intubados 
e ventilados mecanicamente 
para COVID-19. 

Após o teste de pronação 
prolongado, a PaO2/FiO2 na 
posição supina foi signi- 
ficativamente maior que a antes 
da pronação (p= 0,034). A 
complacência estática do 
sistema respiratório não mudou 
significativamente após a 
ventilação em DV (p> 0,05). 

4 Verificar se a PP melhora 
a capaci-dade de 
recrutamen- to pulmonar 
quando combinada com 
VNI na SDRA Covid-19. 

6 pacientes graves de Covid- 
19 internados na UTI. 

A melhora da PaO2/FiO2 após 
PP pareceu ser mais alto 
combinado com a CNAF. Em 
comparação à oxigenioterapia 
conven-cional. 

5 Relatar os parâ-metros 
respiratórios após o uso 
de VNI em DV fora da UTI 
em pacientes com COVID-
19. 

15 pacientes com SDRA leve a 
moderada sub-metidos à VNI 
em DV fora da UTI. 

Redução da FR durante e após 
a pronação (P<.001 para 
ambos); todos os pacientes 
tiveram melhora na SpO2 e 
PaO2/FiO2 du-rante a pronação 
(P<001 para ambos); 12 
pacientes apresentaram melhora 
na SpO2 e PaO2/FiO2 após 
pronação; 2 obtiveram o mesmo 
valor e 1 piorou. 

6 Identificar as reper- 
cussões do uso de 
umidificador e posi- 
cionamento prono em um 

paciente com pneumonia 
grave por COVID-19. 

1 paciente com diagnóstico de 
COVID-19, taquipnéico, com 
saturação periférica de 
oxigênio igual a 80%. 

A prono mostrou-se eficaz neste 
caso, pois as condições 
respiratórias do paciente 
melhoraram gra-dualmente após 
o início do tratamento. 

7 Descrever a expe-riência 
com dois pacientes 
positivos para COVID-19 
que foram admitidos com 
insuficiência respiratória. 

2 pacientes com COVID-19, 
com sintomas de taquipnéia e 
taquicardia, uso de uma 
máscara facial não-reinalante a 
10L/min., com queixa de 
dispneia. 

Reduções na FR e FC; melhora 
na relação PaO2/FiO2 e 
dispneia, juntamente com uma 
diminuição no nível de suporte 
de O2 necessário. 

8 Relatar o papel da PP 
acordada combi-nada com 
oxigeno-terapia nasal de 
alto fluxo no tratamento de 
COVID-19 grave. 

79 pacientes com infec-ção por 
coronavírus foram examinados. 
Dez eram graves e todos 
receberam PP combina-da 
com tratamento com CNAF. 

O PP combinado com a terapia 
com CNAF pode ser usado com 
segurança e eficácia em 
pacientes graves com COVID- 
19, pois evita a conversão para 
doença crítica e a necessidade 
de intubação traqueal. 

9 Mostrar os efeitos na 
oxigenação pacientes com 
pneumonia por COVID-19 
que ne-cessitavam de 
suple-mentação de oxigê- 
nio e foram sub-metidos a 
terapia de posicionamento 
pro-penso a despertar. 

10 pacientes com pneumonia 
por COVID-19 que 
necessitassem de 
suplementação de O2. 

Três pacientes foram 
transferidos para a UTI devido 
ao aumento da necessidade de 
O2. Nos demais, o protocolo foi 
continuado na UTI e não 
necessitaram      de     intubação 
sendo retirados com su-cesso do 
oxigênio   em  uma   média de  8 
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   dias. 

Legenda: CNAF-Cânula Nasal de Alto Fluxo; DE-Departamento de Emergência; DV-Decúbito Ventral; FC- 
Frequência Cardíaca; FR-Frequência Respiratória; O2-Oxigênio; PP-Posição Prona; SDRA-Síndrome do 
Desconforto Agudo Respiratório Agudo; SpO2-Saturação de Oxigênio; UTI-Unidade de Terapia Intensiva; 
VNI-Ventilação Não Invasiva. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

O levantamento dos dados resultou em 9 artigos selecionados da literatura e que foram 

utilizados como embasamento na discussão do presente trabalho acerca da posição prona (PP) 

em paciente com COVID-19. 

Barrasa et al. (2020) por meio de um estudo de coorte evidenciou que pacientes sem 

intubação e colocados em prona, receberam alta precocemente. Os autores utilizaram a cânula 

nasal de alto fluxo (CNAF) ou intubação como estratégias de oxigenação em casos graves de 

COVID-19. Quarenta e cinco (94%) indivíduos foram submetidos a ventilação mecânica e três 

(6%) a CNAF. Vinte e dois participantes da amostra foram colocados em posição prona, os três 

que estavam sem intubação foram os que receberam alta mais precoce. 

Do mesmo modo, Caputo, Strayer e Levitan (2020) em busca de reverter as intubações 

precoces que estavam ocorrendo devido ao receio de disseminação de aerossóis em torno de 

modalidades alternativas de oxigenação em pacientes com COVID-19, começaram a pronar os 

pacientes não intubados e acordados, com o intuito de otimizar a oxigenação e assim tentar 

impedir ou retardar a intubação. O protocolo incluía de 30 a 120 minutos em decúbito ventral (DV), 

seguidos por decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito e posição sentada. O 

posicionamento era realizado pelo próprio doente e a saturação de oxigênio (SpO2) devia ser 

observada em 5-10 minutos após mudança de posição. Caso não apresentasse melhoras deveria 

ser cancelada. 

No geral, a SpO2 média inicial foi de 80%, com a suplementação de oxigênio aumentou 

para 84% e após 5 minutos de PP elevou-se para 94%. Com isso, os resultados mostraram que o 

uso da posição é uma alternativa eficaz para otimização da oxigenação e diminuição do esforço 

respiratório em muitos pacientes com o quadro moderado ou grave. Além, de ser simples e sem 

custo. No entanto, deve-se ter precaução para não interromper o fluxo de oxigênio durante a 

rotação do paciente. 

No estudo de Carsetti et al. (2020) ao realizar PP em uma amostra de 10 pacientes 

críticos intubados e ventilados mecanicamente, seis foram colocados em prono padrão (16 horas) 

e prolongada (36 horas), três submetidos a prono prolongada e apenas um paciente no modo 

padrão. A relação PaO2/FiO2 foi mensurada antes, durante e após o posicionamento. A 

oxigenação melhorou significativamente durante a ventilação em decúbito ventral. Os valores de 

PaO2/FiO2 registrados na posição supina após um teste de pronação prolongado foi 

significativamente maior que os medidos antes. Por outro lado, a melhora na oxigenação não foi 

mantida após o ciclo de PP padrão e a complacência estática não foi alterada após a ventilação 

em DV. 
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A partir dos resultados levantados, acredita-se que essa abordagem pode ter vantagens 

relevantes em pacientes com COVID-19 e hipoxemia grave que não respondem à ventilação 

mecânica convencional. Pois revelou uma melhora na oxigenação durante a PP, principalmente 

no método prolongado, que resultou na redução dos ciclos de PP padrão para um único indivíduo 

e também mostrou que não expôs os pacientes a um aumento da incidência de lesões por 

pressão cutânea e outras complicações. 

Os dados das pesquisas de Despres et al. (2020) corroboram com os resultados 

anteriores. Em uma série de casos, com 6 pacientes graves também infectados pelo vírus, todos 

apresentavam uma SpO2 ≤ 92%, região pulmonar posterior predominante e foram ventilados 

espontaneamente. A PP foi proposta para aqueles que apresentavam hipóxia persistente, apesar 

do aumento da oferta de oxigênio. Foram um total de 9 sessões, sendo 5 sessões combinadas 

com a oxigenação e 4 com CNAF. Com esse protocolo evitou-se a intubação em três pacientes 

assim como nos estudos de Barraba et al. (2020) e Caputo, Strayer e Levitan (2020). 

A relação PaO2/FiO2 melhorou após 4 sessões. A melhora na relação pareceu ser mais 

alta com o CNAF em comparação a oxigenoterapia convencional, sugerindo a necessidade de um 

alto fluxo de oxigênio para fornecer uma resposta significativa ao oxigênio. Toda a amostra 

descreveu melhora subjetiva da dispneia após posicionamento prona, mas esses dados não foram 

quantificados. Considerando essas observações, a PP combinada com CNAF ou oxigenoterapia 

convencional poder ser considerada uma proposta benéfica para não intubação de pacientes 

graves com COVID-19. 

Uma pesquisa transversal feita por Sartini et al. (2020) recrutou 15 pacientes com SDRA 

leve a moderada, com SpO2 menor que 94% e submetidos à VNI em decúbito ventral fora da UTI. 

A SpO2, PaO2/FiO2, frequência respiratória (FR) e conforto do paciente foram medidos antes, 

durante a VNI em pronação (60 min. após o início) e 60 min. após encerramento da técnica. O 

acompanhamento foi realizado em 14 dias, utilizava-se máscara facial com alta concentração de 

oxigênio, aplicando 10cmH2O de pressão positiva contínua nas vias aéreas e 0,6 fração de 

oxigênio inspirado. 

Comparados com os resultados dos parâmetros respiratórios, todos os pacientes 

apresentaram redução da FR durante e após a PP; tiveram uma melhora na SpO2 e PaO2/FIO2 

durante a prona; doze pacientes apresentaram melhora na SpO2 e PaO2/FIO2 após PP; dois não 

tiveram alteração; e um piorou. Onze pacientes mostraram melhora no conforto durante a PP. 

Houve redução da FR e aumento oxigenação durante e após a posição em DV se comparado ao 

início. Também sendo possível observar que a intubação foi evitada ou atrasada. 

Em um caso clínico descrito por Sugimoto et al. (2020) o paciente foi intubado no 3° dia 

após a admissão e somente no 15° foi pronado, devido ao hospital não ter experiência com esse 

posicionamento. Esse procedimento era realizado por um período de 5-6 horas por dia. Após dois 

dias nessa posição não se encontrou escarro aderindo ao interior do tubo endotraqueal; de acordo 

com a relação PaO2/FiO2 a condição respiratória melhorou gradualmente. O estudo reforça que o 

posicionamento prono é eficaz para pacientes com pneumonia grave por COVID-19 que 
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progrediram para SDRA e que contribuiu para o desmame do paciente da ventilação mecânica. 

Entretanto, durante a mudança de posição do corpo, é preciso evitar a interrupção da ventilação 

mecânica o máximo possível. 

Sztajnbok et al. (2020) relataram dois casos de COVID-19. O primeiro cursava com 

sintomas de taquipneia e taquicardia, fazia uso de uma máscara facial não-reinalante a 10L/min., 

porém, com queixa de dispneia mesmo saturando 100%. Então foi instruído a PP por um período 

de 10 horas. O segundo relato é de um indivíduo que também apresentava taquipneia e 

taquicardia, usava máscara facial não-reinalante a 10L/min com queixa de dispneia em uma SpO2 

de 94%. Foi colocado em PP por aproximadamente 8 horas. Em ambos os casos o 

posicionamento resultou em melhora significativa dos sintomas e PaO2/FiO2, redução progressiva 

da necessidade de oxigênio e FR juntamente com melhora da taquipneia e taquicardia. 

Xu et al. (2020) recrutou dez pacientes graves para receber PP combinada com 

tratamento com CNAF, por um tempo superior a 16 horas por dia. Após a intervenção a 

PaO2/FiO2 média aumentou significativamente. Nenhum paciente evoluiu para condição crítica ou 

necessitou de intubação endotraqueal. Visto isso, a PP associada com a CNAF pode ser usado 

com segurança e eficácia em pacientes graves com COVID-19, e pode reduzir a necessidade de 

intubação traqueal. Contudo, um dos motivos para o paciente não aceitar a PP é a incapacidade 

de mudar de posição. Por essa razão, é necessário realizar a mudança de posição a cada 2 

horas. 

Em um serie de casos elaborada por Ng; Tay; Woo (2020) assim como em estudos 

abordados anteriormente, realizou-se o posicionamento prono precoce em pacientes não 

intubados. Eles adotaram a posição por uma hora em cada sessão, totalizando cinco sessões por 

dia, com o intervalo de três horas entre elas. A hemodinâmica e a SpO2 foram registradas nos 

0,30 e 60 minutos desde o início de cada sessão. A relação PaO2/FiO2 não foi monitorada por 

razão dos pacientes estarem na enfermaria geral e não possuírem linha intra-arterial para 

medições de gases no sangue arterial. Para evitar o aparecimento de lesões por pressão os 

braços dos indivíduos eram posicionados ao lado ou abduzidos a menos de 90 graus no ombro e 

flexionados no cotovelo. O rosto do paciente podia ser colocado de ambos os lados. 

Três pacientes foram transferidos para a UTI devido ao aumento da necessidade de 

oxigênio, onde um paciente foi intubado e posteriormente morreu de SDRA grave. Para os 

demais, o protocolo propenso foi continuado na UTI e eles não necessitaram de intubação, foram 

retirados com sucesso do oxigênio em uma média de 8 dias, embora um deles necessitasse de 

suporte provisório com oxigenação da cânula nasal de alto fluxo. Os resultados mostram que a 

maioria dos pacientes relataram uma melhora nos sintomas. 

 
CONCLUSÃO 

 

De acordo com os artigos discutidos, a pronação é um procedimento que melhora 

significativamente as respostas respiratórias de indivíduos com COVID-19 moderada a grave. Ela 
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favorece a otimização da SaPO2 e PaO2/FiO2, reduz a FR e os sintomas de desconfortos. Além 

disso, os resultados mostraram ser mais satisfatórios quando combinada com a CNAF, 

culminando na eliminação ou retardo da intubação e no desmame precoce. 

O posicionamento prono é uma estratégia bem discutida em pacientes com SDRA que 

fazem o uso de ventilação mecânica. No entanto, são poucas as evidências que mostrem sua 

ação em indivíduos com COVID-19. Por essa razão é interessante a produção de mais ensaios 

clínicos randomizados, prospectivos e que usem amostras maiores, a fim de definir quais 

pacientes se beneficiam com a técnica. 

Considerando o cenário atual diante de uma pandemia global, os estudos evidenciaram 

que a escassez de materiais e o requerimento de um maior tempo dos profissionais é algo 

alarmante. Em razão disso, é preciso procurar técnicas seguras, simples e de baixo custo 

financeiro. Também ficou clara o quanto a experiência da equipe influencia diretamente no 

sucesso da técnica. Visto isso, é fundamental a qualificação dos funcionários da saúde, 

principalmente na abordagem do posicionamento prona, a fim de evitar efeitos adversos como 

interrupção da ventilação ou lesões por pressão. 
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CAPÍTULO 115 

BIOSSEGURANÇA PROFISSIONAL, FRENTE À PANDEMIA COVID-19 E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA PRATICA LABORAL 

PROFESSIONAL BIOSAFETY IN THE FACE OF THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS IMPLICATIONS FOR WORK 
PRACTICE 
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RESUMO : Introdução: A pandemia COVID-19 trouxe inúmeras preocupações com a saúde, a 
biosegurança profissional vêm sendo alvo de estudos, a proteção à saúde dos trabalhadores na 
pratica laboral é crucial. Objetivo: Relatar a experiência de Enfermeiros relacionados a 
Biossegurança, durante a pandemia. Metodologia: Relato de experiência de natureza qualitativa, 
vivenciado por Enfermeiros. Relato de Experiência: A preocupação com a biosegurança é um 
fato, o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) embora essencial, dá uma sensação 
de sufocamento, alem da roupa tem o uso dos óculos de proteção, toucas, mascara N95, protetor 
facial FACE SHIELD, as marcas do uso constante de EPI são ficam visíveis no rosto dos 
profissionais de saúde, essa situação faz a atividade laboral ficar estressante. Conclusão: É 
extremanete importante a temática Biossegurança profissional, e o uso correto dos EPI é crucial 
para a saúde dos profissionais e da sociedade. 
Palavras chave: Biossegurança profissional; Saúde pública; COVID-19; Enfermagem 

 
ABSTRACT: Introduction: The COVID-19 pandemic brought numerous health concerns, the 
biosafety of professionals has been the subject of studies, the protection of workers' health in work 
practice is crucial. Objective: To report the experience of Nurses related to Biosafety, during the 
pandemic. Methodology: Qualitative experience report, experienced by nurses. Experience 
report: The concern with biosafety is a fact, the use of Personal Protective Equipment (PPE) 
although essential, gives a feeling of suffocation, in addition to clothing, there is the use of goggles, 
caps, N95 mask, facial protector FACE SHIELD, the marks of constant use of PPE are visible on 
the face of health professionals, this situation makes work activity stressful. Conclusion: This 
issue of professional Biosafety is extremely important, the correct use of PPE is crucial for the 
health of professionals and society. 
Keywords: Professional biosafety; public health; COVID-19; nursing 

 
Introdução 

 
O novo CORONA vírus surgiu na China na cidade de Whuan, no final de 2019, 

posteriormente foi reconhecido em 12 de janeiro de 2020 pela Organização Mundial de Saúde 
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(OMS), e se alastrou por vários países, deixando em alerta o mundo, a doença causa uma serie 

de alterações no trato respiratório, inicialmente o indivíduo apresenta sintomas leves como tosse, 

evoluindo com febre, podendo na sua forma grave levar a óbito em pouco tempo, caso a pessoa 

tenha comorbidades a doença pode ser ainda mais severa, o período incubação da COVID-19 é 

de 1 a 14 dias após a exposição, podendo variar de acordo com o sistema imunológico de cada 

pessoa (BRASIL,2020). 

A transmissão da doença é por contato com gotículas, por isso é de extrema importância 

o uso de mascaras, grande parte das autoridades de saúde criaram portarias, e realizaram 

diversos treinamentos sobre o manejo com a doença, situações como essa causam um grande 

estresse laboral, a preocupação é extrema, pois houve diversas mudanças repentinas no cotidiano 

de todos principalmente no tocante aos profissionais de saúde já que enfrentam grandes dilemas, 

e sofrem constantemente inúmeras pressões psicológicas. Está sendo registrados vários casos de 

profissionais acometidos com a doença COVID-19 e isso nos faz refletir a cerca das ações que 

envolvem a biossegurança do profissional (MINISTERIO DA SAÚDE, 2020). 

Devido a grandes cargas de trabalho os profissionais de saúde vêm sendo alvo de 

estudos, com a pandemia do COVID-19, a biossegurança do profissional é uma grande 

preocupação para a saúde publica global, pois é necessário equipes de saúde para atender as 

demandas já que houve uma explosão de casos da doença (BRASIL, 2020; RIBEIRO, 2012). 

A proteção à saúde dos trabalhadores na pratica laboral é crucial, os hospitais precisaram 

comprar em larga escala equipamentos de proteção individual (EPI) do tipo: máscaras cirúrgicas, 

protetores faciais, gorros, máscaras N95 e luvas e outros insumos que são fundamentais na 

assistência á saúde, e vários treinamentos foram realizados com as equipes de saúde no manejo 

a assistência dos indivíduos acometidos com a doença (CRODA, GARCIA, 2020). 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) o numero de óbitos de 

profissionais de Enfermagem por COVID-19 chegou a 98 na no dia 7 de maio de 2020, desses 25 

são enfermeiros, 6 técnicos de enfermagem, e 17 auxiliares, onde 67% são do sexo feminino, e 

em casos confirmados no pais já são mais de 3 mil profissionais da Enfermagem contaminados 

com a doença no Brasil (BRASIL,2020;WHO, 2020). 

 

Objetivo 

 

Relatar a experiência de Enfermeiros relacionados à Biossegurança do profissional, frente 

a sua atuação na linha de frente do COVID-19 e suas implicações para pratica laboral. 

 
Metodologia 

Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo e abordagem qualitativa, 

vivenciado através enfermeiros assistenciais no combate do COVID-19, em unidades de saúde 

referência para o atendimento ao paciente com suspeita ou confirmado pelo o vírus na cidade de 
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Teresina-PI. As experiências descritas foram vivenciadas no período de março,abril e maio de 

2020. 

 
Relato de experiência 

 
Os profissionais que estão na linha de frente da pandemia estão sobrecarregados, lidando 

com um inimigo invisível, a biossegurança do profissional está sendo muito questionada já que 

diversos profissionais estão sendo afastados por suspeita da COVID-19, e existem inúmeras 

denuncias relacionadas à falta de equipamentos de proteção individual, falta de repouso 

adequado, escalas de serviços exaustivas, e um grande estresse laboral. 

As categorias de saúde frente a essa pandemia estão vivendo uma grande pressão 

psicológica, já que além do trabalho árduo na assistência com pacientes positivos para a doença, 

existem jornadas de trabalho cansativas, equipes desfalcadas e essa situação faz com a atividade 

laboral seja muito estressantes, os profissionais Enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Médicos, 

Fisioterapeutas, Psicólogos e outros profissionais nesse contexto tem um grande esgotamento 

físico e mental, e preocupação com a sua biossegurança. 

O esgotamento físico e mental é algo alarmante, o uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) as roupas (capotes, macacão, aventais e outros) utilizadas pelos os profissionais 

são quentes, dando uma seção de sufocamento e os profissionais ficam sudoreicos, não podem 

ficar tirando as roupas, ficam “privados” de beber água, ir ao banheiro, já que uma vez sendo 

retirada a paramentação é necessário tomar banho e trocar o EPI isso demanda tempo e onera os 

custos, ficam com a mesma roupa por quase 5 h seguidas, além da roupa tem o uso dos óculos 

de proteção, toucas, mascara N95, protetor facial FACE SHIELD, as marcas do uso constante de 

EPI são ficam visíveis no rosto dos profissionais de saúde. 

O Ministério da Saúde (MS) relata acompanhar a real situação de casos da doença em 

profissionais de saúde em todo o País, em notas enviadas as secretarias de saúde, o MS afirma a 

distribuição de cerca de 80 milhões de EPIs, e mais de 4,7 milhões de testes para o COVID-19, os 

profissionais de saúde são prioridades para fazer o teste rápido a cada 15 dias, o governo ainda 

disponibiliza vários treinamentos para a atuação correta no manejo de pacientes com confirmação 

da doença (BRASIL, 2020). 

Em um levantamento realizado Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de 

Saúde Pública do Piauí (SINDESPI) com dados da Secretaria de Saúde do Piauí (SESAPI) já são 

110 profissionais da saúde publica do Piauí que testaram positivo para o novo corona vírus ate o 

dia 15 de maio de 2020, mas esse numero deve bem maior já que tem inúmeros casos suspeitos 

aguardando resultado de exames, é muito preocupante, as autoridades de saúde do estado já 

falam na possibilidade de um colapso na saúde publica (SINDESPI,2020) 

Em um momento como esse, a articulação de um sistema de saúde é essencial o Brasil é 

o país com um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, sendo o único a garantir 

assistência integral e completamente gratuita para toda a população, compreendendo 

atendimentos básicos e ambulatoriais até internações e cirurgias complexas, como transplantes 
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de órgãos e cirurgias cardíacas entre outras que demandam altos custos e tecnologia (BRASIL, 

2002). 

Conclusão 

 

É extremanete importante a temática a cerca da Biossegurança do profissional, é 

necessário treinamento e capacitação continua dos profissionais, principalmente frisar a 

importância da paramentação e desparamentação correta, pois nesse momento o profissional 

pode se contaminar. É necessário atendimentos relacionados a saúde do trabalhador, o uso 

correto dos EPIs é crucial para a saúde dos profissionais e da sociedade como um todo. 
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CAPÍTULO 116 

BOAS PRÁTICAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 UTILIZADANDO PROGRAMA 5S EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 

GOOD PRACTICES FOR THE PREVENTION OF COVID-19 USING 5S PROGAM IN PANDEMIC TIMES 
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RESUMO: No final de dezembro do ano de 2019 o mundo foi atingido por um vírus altamente 
contagioso, causando uma pandemia, tornando-se fatal para algumas pessoas, desde então a 
sociedade luta em busca de uma vacina ou remédio para a cura do novo vírus que é chamado de 
Covid-19. Como forma de prevenção utilizamos a adaptação do programa 5s, uma ferramenta 
criada no Japão depois da segunda guerra mundial que é muito utilizada em organizações com o 
objetivo de alcançar a melhoria contínua, para auxiliar no combate ao coronavírus, buscando 
apresentar boas práticas de forma que melhore os hábitos e comportamentos das pessoas. 
Palavras-chave: Pandemia, Covid-19, Programa 5s, Melhorias, Prevenção. 

ABSTRACT: At the end of December 2019, the world was hit by a highly contagious virus, causing 
a pandemic, becoming fatal for some people, since then society has been fighting for a vaccine or 
medicine to cure the new virus that is called Covid-19. As a form of prevention, we used the 
adaptation of the 5s program, a tool created in Japan after the Second World War that is widely 
used in organizations with the objective of achieving continuous improvement, to help fight the 
coronavirus, seeking to present good practices in a way that improve people's habits and 
behaviors. 
Keywords: Pandemic, Covid-19, 5s Program, Improvements, Prevention. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Coronavírus é um grupo de vírus que causam problemas respiratórios. O novo vírus que 

tem uma forma de contágio rápida. Segundo Oliveira (2020), O novo agente do coronavírus foi 

relatado em 31/12/19 com casos registrados na China, sendo o SARS-CoV2  o  sétimo 

coronavírus desta família. os primeiros infectados surgiram na cidade de Wuhan, na China, 

chamado de coronavírus, por conta que sua forma vista através de um microscópio lembra uma 

coroa, considerado da família Sars (Síndrome respiratória aguda grave), que já foi responsável por 

uma pandemia em 2003, o Sars-Cov-2, se espalhou de forma rápida, levando a OMS, 

(Organização Mundial da Saúde), declarar pandemia em 13 de março de 2020. 

Segundo a Assessoria de Comunicação da Fiocruz Brasília (2020), pandemia é uma 

situação em que uma doença acontece de maneira inesperada e se espalha por diversos 

continentes do mundo. Não é mais uma preocupação localizada, se torna mundial, devido ao 

grande aumento de número de casos. O novo coronavírus 2019 ( 2019-nCoV ), causou 
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pneumonias graves até o presente e o número de casos cresce rapidamente por dias (SERRA 

VALDÉS, 2020). 

Causando grandes prejuízos econômicos e desempregos, já deixou mais de 250 mil 

mortos em todo o mundo e mais de 3,6 milhões de infectados, deixando toda a população em 

alerta. Covid-19, como é chamado o coronavírus, afeta principalmente idosos, pessoas com 

problemas cardíacos e doenças crônicas, são denominados grupo de risco, é uma doença 

infecciosa que atinge o pulmão, causando insuficiência respiratória tornando o grupo de risco mais 

suscetível para adquirir a doença e ter complicações levando-os a morte. 

A atenção das organizações e das pessoas de todo o mundo estão voltadas para 

alternativas de prevenção do Covid-19 dentro do ambiente de trabalho. YUEN (2020) e HCP 

(2020), tratam da necessidade de prevenção desta doença. Para tanto, é de extrema importância 

desenvolver novas ferramentas de cuidados ou adaptar as já existentes para que tanto o ambiente 

corporativo quanto a vida em sociedade estejam dentro dos padrões de baixa contaminação. 

Dentre ferramentas que possam ser adaptadas para auxiliar no combate à contaminação 

do Covid está o Programa 5S. O Programa 5S visa mudar a maneira de pensar das pessoas na 

direção de um melhor comportamento, para toda a sua vida. O Programa 5S não é somente um 

evento episódico de limpeza, mas uma nova maneira de conduzir a empresa com ganhos efetivos 

de produtividade. (CAMPOS, 1999). O 5s é muito utilizado em instituições para melhorar o 

ambiente de trabalho, um processo de produção e/ou um setor. Surgiu em 1950, no Japão, pode 

ser desenvolvido no nosso dia a dia para uma mudança em nosso comportamento, para uma 

melhoria contínua. 

O objetivo deste trabalho é mostrar que uma ferramenta simples pode fazer uma grande 

diferença em momentos que o mundo passa por uma pandemia, explanando como o programa 5s 

pode auxiliar para que possamos diminuir os riscos de contágio e mostrando a importância de 

uma mudança de comportamento. 

 
2. COVID-19 

 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (2020), a maioria dos pacientes com COVID- 

19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer 

atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória 

(suporte ventilatório). 

Sua forma de contágio, é através de gotículas de saliva, tosse, contato físico e através de 

objetos contaminados. Os sintomas que podem aparecer são: febre, tosse, dificuldade para 

respirar, coriza e dor de garganta, é diagnosticado através de uma avaliação de um profissional 

adequado, este pode pedir exames laboratoriais para autenticidade do diagnostico, em alguns 

contaminados não aparecem todos os sintomas, ou aparecem de forma mais leve, em outros 

aparecem sintomas de forma mais agressiva, levando ao óbito. 
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Um vírus novo e desconhecido, o que dificulta na hora da busca por um remédio e/ou 

vacina que seja eficaz para a cura e/ou prevenção do coronavírus, novos testes e estudos 

científicos estão sendo feitos no mundo todo para obter um resultado positivo e satisfatório, que 

possa auxiliar no combate a pandemia. 

Gomes (2020) em sua análise do cenário brasileiro apontou o colapso do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e todas suas evidências na subida da curva de contaminação comparando com 

dados de outros países e suas formas de lidar com a transmissão interna da sua população. 

 
3. PROGRAMA 5S 

 

Quando a ferramenta 5S foi desenvolvida no Japão, na década de 50 pós segunda guerra 

mundial, ela foi aplicada nas condições em que o país se encontrava estruturalmente, trabalhando 

os ambientes físicos junto a cultura e comportamento das pessoas, a fim de reestruturar o país 

(REIS, 2015). 

Composto por 5 sensos de origem Japonesa: Seiri, seiton, seisou, seiketsu, shitsuke, que 

tem por objetivo organizar um ambiente, seja de trabalho ou de uso pessoal, resultando em 

limpeza, organização e produtividade. Abaixo, o significado de cada “S’: 

Seiri: Utilização, eliminar aquilo que não é necessário, deixar apenas o que é usado, por 

exemplo, em nossa casa, se desfazer de itens que não usamos mais, em uma empresa, podemos 

usar como exemplo, uma pilha de papéis de documentos ou informações que não são mais 

necessários. 

Seiton: Organização, organizar o ambiente em que vivemos, o material que utilizamos 

com frequência, deixar tudo em ordem. Por exemplo, arrumar nossa cama ao levantar, organizar a 

mesa ou a sala em que trabalhamos. 

Seisou: Limpeza, manter um local limpo, ou melhor, evitando sujar, é essencial para 

termos um ambiente com qualidade, zelando pelo mesmo. 

Os 3 primeiros sensos, são essenciais para os outros dois sensos. Segundo Hirano 

(1994), esta etapa seguinte pode ser alcançada seguindo as três recomendações seguintes, que 

nada mais são do que uma síntese dos três S anteriores: 

 Não permitir itens desnecessários (utilização, Seiri); 

 Não permitir bagunça (organização, Seiton); 

 Não deixar sujeira (limpeza, Seisou). 

 
Seiketsu: Padronização, após colocar em prática os três primeiros passos, cria-se 

padrões de limpezas e organização, mantendo a higiene e a saúde. 

Shitsuke: Disciplina, o último senso é fundamental para que bons resultados sejam 

sempre alcançados, seguir os padrões estabelecidos, mantendo bons hábitos. 

 
4. APLICANDO O 5S 
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Os cinco sensos buscam um ambiente sem excessos, organizado, limpo, padronizado e 

disciplinado, zelando pela qualidade e saúde, com isso, vamos utilizá-los para seguir as 

recomendações de prevenção do Ministério da Saúde. 

Na Figura 1, abaixo, veremos formas de prevenção de acordo com cada senso: 

Figura 1: Utilização do 5S para práticas de prevenção do Covid-19. 

 
 

Fonte: Os autores (2020). 

 
Como visto na figura 1, o 5S pode auxiliar de forma positiva quanto as recomendações 

para prevenção do coronavírus, no primeiro senso, seiru, podemos eliminar do nosso dia a dia 

atividades que não são necessárias, dessa forma evitando sair de casa, mantendo o isolamento, é 

importante que façamos uso da máscara caso seja necessário sair, ou caso tenhamos algum 

sintoma, evitando a propagação do contágio. No senso seguinte, seiton destacamos a importância 

de manter um ambiente organizado, verificar se há necessidade de sair para comprar 

mantimentos, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos, 

organizar para que todos da casa tenham seus próprios objetos. No terceiro “S”, seisou, as 

recomendações são: manter os ambientes limpos e bem arejados, higienizar objetos pessoais e 

brinquedos, lavar as mãos com frequência até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 

higienize com álcool em gel 70%, ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o 

braço, e não com as mãos, zelar pela limpeza e saúde. 

Manter os três sensos anteriores em prática é fundamental para o bom funcionamento do 

programa 5s, no seiketsu, ressaltamos a importância de manter em funcionamento as atitudes 

acima, para que vire um padrão no nosso dia a dia, tornando o isolamento social eficaz, 

prevenindo a doença. A última etapa é o shitsuke, ter autodisciplina, cumprindo as regras, 

seguindo as formas de prevenção para diminuir o contágio. 

A autodisciplina referida pelo Shitsuke, envolve desenvolver o hábito de observar e seguir 

normas, regras, procedimentos, atender especificações, sejam escritos ou informais. (LAPA, 

1998). 
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5. IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DO 5S 

 
O programa 5S é um conceito, é uma atitude de vida, é uma prática muito simples de ser 

implantada nas organizações públicas e privadas, nos lares, nas igrejas, nas ruas e até em um 

país. Quando estes conceitos são praticados ele é capaz de modificar o humor das pessoas, o 

ambiente de trabalho, a maneira de conduzir todas as atividades rotineiras e sua atitude. 

(SANZON,1997) 

Utilizar o método 5s para mudar e melhorar o comportamento, durante o período de 

pandemia trás resultados satisfatórios. É uma evolução feita de dentro para fora, mudanças de 

hábitos, como se desfazer daquilo que não é útil, organizar o local que vivemos somente com o 

necessário, zelando pela limpeza e saúde, são atitudes que trazem benefícios para a vida pessoal 

e/ou profissional, é como em uma empresa, em um processo de produção, onde alvejamos 

alcançar a melhoria contínua, a qualidade total. 

De acordo com Ribeiro 2015, os principais benefícios do 5S são os seguintes: 

Seiri - Utilização: Combate ao desperdício; 

 Redução de custos; 

 Liberação de espaço; 

 Economia de tempo; 

 Ambiente mais seguro (recursos adequados e em boas condições); 

 Redução de consumo de água, energia e recursos naturais (economia e redução de 

impactos ambientais); 

 Equipamentos e recursos em boas condições; 

 Destinação de recursos inúteis. 

 
Seiton - Organização: 

 
 Agilidade para localizar e acessar ao que se 

 Procura; 

 Ambiente mais seguro (ordem dos recursos); 

 Melhor planejamento; 

 Maior produtividade; 

 Menos estresse; 

 Melhor visualização do que serve e do que 

 não serve; 

 Maior controle sobre as coisas, atividades e 

 Custos. 

 
Seisou – Limpeza: 

 

 Ambiente mais seguro e mais agradável; 
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 Maior controle sobre o estado de conservação; 

 Melhoria para o meio ambiente através do 

 descarte adequado dos resíduos; 

 Maior zelo pelos recursos e instalações. 

 
Seiketsu - Padronização: 

 
 Ambiente mais seguro e saudável; 

 Autoestima mais elevada; 

 Prevenção de doenças; 

 Combate à poluição; 

 Bons hábitos; 

 Consenso na definição de regras de convivência. 

 
Shitsuke – Autodisciplina: 

 

 Hábito para a prática dos “S” anteriores; 

 Respeito ao próximo, independente de 

 interesses ou cobranças; 

 Responsabilidade; 

 Reconhecimento. 

 
Como podemos acima, o programa 5s, quando aplicado, resulta em diversos benefícios, 

podendo prevenir doenças, melhorando a qualidade de vida das pessoas e o ambiente de 

convivência em um local saudável, sem poluição visual e organizado. Em tempos que passamos 

por crises na saúde, a pandemia de um vírus que se propagou tão facilmente, é de suma 

importância que busquemos novas formas de agir, de prevenir e diminuir a propagação, é 

importante destacar a utilização de uma ferramenta muito aplicada, em diversas organizações que 

buscam uma melhoria contínua, é algo que podemos aderir como atitudes do dia a dia, com o 

mesmo objetivo das empresas, buscar a qualidade, neste caso, no ambiente em que vivemos, 

fazendo uso de boas práticas que ajudam a combater o Covid-19. 

Abaixo alguns exemplos de boas práticas de acordo com o programa 5S que pode fazer 

toda diferença em nossas vidas e ajudar no combate a pandemia: 

 
Seiri: Liberar os espaços lotados dentro de casa, facilitando a localização daquilo que realmente 

fazemos uso, otimizando tempo e reduzindo o estresse. 

Seiton: Organizar nosso tempo, fazer uso de agendas, sair somente quando necessário, ter um 

planejamento, facilita a vida e não tem necessidade de exposição em ruas o tempo todo, o que 

diminui o risco de contágio. 

Seisou: Ter um ambiente limpo, evita tanto a propagação do covid-19, quanto de outros vírus, sem 

contar que se torna um espaço saudável, arejado e confortável. 
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Seiketsu: Manter o padrão, ter o hábito de praticar as etapas anteriores, incentivar a família e 

amigos aderirem o padrão 5s, especialmente aquelas pessoas que tem familiares no grupo de 

risco, 

Shitsuke: Disciplina, ter firmeza na prática do 5S, mudando o estilo de vida para melhor, 

contribuindo com a diminuição da propagação do vírus, uma melhor gestão de tempo, contribuindo 

para uma saúde mental saudável em tempos de confinamento. 

6. CONCLUSÃO 

 
Para evitar o aumento na crise da saúde pública, é importante seguir todas as 

recomendações da OMS, vejamos a importância de utilizar o programa 5s, seguindo os sensos, e 

praticando o isolamento social, diminuímos o contágio, são atitudes simples que ajudam no 

combate ao vírus, evitando um maior colapso em lugares com recursos baixos. Uma ferramenta 

simples e de fácil entendimento que pode ajudar a salvar vidas, com mudanças de hábitos e 

disciplina. 

A ânsia por um procedimento que se alinhe ao momento atual, trás consigo a necessidade 

de adaptarmos algo que já é conhecido. O programa 5s, pode se adaptar a esse novo momento e 

continuar com o mesmo objetivo de ser uma atitude que muda não somente o cotidiano e sim todo 

o contexto social entre o indivíduo e o seu ambiente seja ele de trabalho ou não. 

Assim, a integração de conceitos básicos como o método 5s em todos outros âmbitos 

como vida cotidiana, trabalho, cuidados essências com a saúde do ser humano pode auxiliar 

nessa nova fase mundial, colaborando com todo o contexto almejado por todos que estão nesse 

grande processo, diminuir a taxa de contaminação. 
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CAPÍTULO 117 

CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS DA COVID-19 E SUAS REPERCUSSÕES 

PATOLÓGICAS E MICROSCÓPICAS EM DIFERENTES ÓRGÃOS 

HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS COVID-19 AND THEIR PATHOLOGICAL AND MICROSCOPIC 
REPERCUSSIONS ON DIFFERENT ORGANS 
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RESUMO: O SARS-CoV-2 tem desafiado a comunidade científica devido à sua alta 
transmissibilidade. Diversos artigos evidenciam características moleculares relacionadas ao novo 
vírus e as principais manifestações clínicas da COVID-19, entretanto, as características 
histopatológicas são escassas na literatura, tornando-se fundamental reunir as evidências 
encontradas para elucidação da patogênese da doença. Para isso, foi realizada uma revisão 
integrativa com uma estratégia de busca com descritores (DECs e Mesh) em oito bases de dados. 
Foram incluídos estudos observacionais baseados em biópsias ou autópsias de pacientes 
infectados pela COVID-19 e analisados por microscopia de luz e imunohistoquímica. Excluíram-se 
os estudos que realizaram análises patológicas quantitativas em porcentagem e revisões de 
literatura. Os principais achados no tecido pulmonar foram dano alveolar difuso e formação de 
trombos microvasculares. No coração e fígado, características como hipertrofia miocárdica e 
esteatose microvesicular são inconclusivas. Nos órgãos linfóides e rins, lesões significativas 
indicam a possibilidade de dano citopático do SARS-CoV-2. 
Palavras-chave: COVID-19; Histopatologia; Dano alveolar difuso; linfócitos; trombos. 

 
ABSTRACT: The SARS-CoV-2 has challenged the scientific community due to its high 
transmissibility. Several articles evidence the new virus molecular characteristics and the main 
COVID-19 clinical manifestations. However, histopathological characteristics are still scarce in the 
literature, making it essential to gather the evidence found to elucidate the disease pathogenesis. 
For that, an integrative review was carried out with a search strategy using descriptors (DECs and 
Mesh) in eight databases. Observational studies based on biopsies or autopsies of infected 
patients analyzed by light microscopy and immunohistochemistry were included. Articles that 
performed quantitative pathological analyses as a percentage and literature reviews were 
excluded. The main characteristics found in lung tissue were diffuse alveolar damage and 
microvascular thrombi formation. In the heart and liver some findings such as myocardial 
hypertrophy and microvesicular steatosis are inconclusive. In the lymphoid organs and kidneys, 
significant lesions were found that indicate possibility of SARS-CoV-2 cytopathic damage. 
Key-words: COVID-19, Histopathological, Diffuse alveolar damage, Lymphocytes, Thrombus. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, vários casos de pneumonia foram mencionados em Wuhan, 

província de Hubei, na China (SHENG et al.; XU et al.; ZHANG et al., 2020). A pneumonia, 

causada por uma infecção de um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, foi nomeada, oficialmente, de 

COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Dados recentes da OMS mostraram que 
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216 países já possuem casos confirmados de COVID-19, totalizando 9,473,214 casos 

confirmados e 484,249 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus envelopado de RNA de fita simples de sentido 

positivo (SARZI-PUTTINI et al.; JIN et al.; 2020) com formato redondo ou oval (JIN et al., 2020). O 

vírus possui um nucleocapsídeo formado pelo RNA genômico e por proteína fosforilada. Para 

entender a imunopatogenicidade do vírus, é importante a compreensão de duas proteínas virais: a 

proteína spike (S), que se liga ao receptor ECA2 (MCLNTOSH, 2020); e a proteína N, que é 

produzida consideravelmente durante a infecção e se constitui como o principal antígeno do 

SARS-CoV-2 (MCLNTOSH, 2020). Durante a infecção viral, mecanismos de defesa imunológica 

são instaurados, incluindo respostas imunes específicas e inespecíficas. A ligação do SARS-CoV- 

2 ao receptor toll-like (TLR) causa a liberação de interleucina (IL)-1β, mediador da inflamação 

pulmonar, febre e fibrose (HE et al., 2020). Além disso, o antígeno viral, nas células infectadas, 

pode ativar os linfócitos TCD8+ específicos do vírus via complexo de histocompatibilidade-I (MHC- 

I), promovendo sua proliferação e diferenciação para viabilizar a citotoxicidade celular, gerando 

áreas com necrose e apoptose (ZHOU et al., 2020). 

Os linfócitos TCD4+ também podem provocar diferentes respostas após sua interação 

com o complexo de histocompatibilidade-II (MHC-II) das células apresentadoras de antígenos. 

Uma das respostas desenvolvidas nesse processo é a Th1, pró-inflamatória, a qual pode recrutar, 

ativar macrófagos para induzir a fagocitose do vírus (BRACIALE, 2020) e secretar citocinas pró- 

inflamatórias como IL-6, interferon gama e fator estimulador de colônias de granulócitos e 

macrófagos (GM-CSF). O GM-CSF pode fomentar a ativação de monócitos, levando a liberação 

de mais IL-6 e outros fatores pró-inflamatórios, causando uma tempestade de citocinas que faz 

com que os pacientes infectados desenvolvem a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo 

(ANDERSEN et al., 2020). 

As principais manifestações clínicas dos pacientes com COVID-19 incluem febre (70% - 

98%) e tosse (76% - 88,7%). Entretanto, sintomas como dispneia (31% - 46,67%), mialgia ou 

fadiga (44% - 70%), dor de cabeça (8% - 53,33%) e diarreia (2% - 3,8%) também podem estar 

presentes (GUAN et al.; LIU et al.; CHEN et al.; LAKE, 2020). Nos achados radiológicos de 

tomografia computadorizada (TC) revela-se a predominância de opacidade em vidro fosco, que 

pode representar, no exame histopatológico, uma fase exsudativa precoce da pneumonia por 

COVID-19 e, em alguns pacientes, a consolidação que pode ser característica de uma infiltração 

neutrofílica resultante de possível infecção bacteriana secundária (GUO et al.; TIAN et al., 2020). 

Diversos artigos evidenciam as características moleculares relacionadas à entrada da 

proteína Spikes nos receptores ACE2 (MCLNTOSH; CECCARELLI et al., 2020), assim como as 

manifestações clínicas e laboratoriais (GUAN et al.; LIU et al.; CHEN et al., 2020), entretanto, as 

repercussões patológicas e microscópicas dessa invasão nos tecidos alvos ainda se encontra em 

discussão devido à escassez de dados na literatura global (MENTER et al.; LUO et al., 2020), 

decorrente do rápido desenvolvimento da epidemia, escassez de profissionais de saúde, alta 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1020  
 

 

 

transmissibilidade e uma grande quantidade de pacientes, o que torna os exames invasivos 

inviáveis nesse momento (TIAN et al., 2020). 

Por isso, em reação ao crescente número de publicações sobre a COVID-19 e a escassez 

quanto aos estudos histopatológicos, o objetivo do presente estudo foi reunir as principais 

evidências encontradas a respeito das características histopatológicas da COVID-19 para 

contribuir no auxílio de profissionais da área no exame de pacientes infectados, elucidação de 

possíveis achados ocasionais e incentivar o desenvolvimento de mais evidências científicas a 

respeito do tema. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

O presente trabalho abordou sobre as características histopatológicas da COVID-19 utilizando informações 

das bases de dados Medline (via PubMed), Google Scholar, BioRvix, MedRvix, ChemRxiv e Bireme com a estratégia 

de busca “(histopathology OR histology OR Pathology OR Biopsy OR Autopsy) AND (COVID19 OR SARS-Cov-2); 

(histology OR Pathology OR Biopsy OR Autopsy) AND COVID19 e histopathology AND COVID19”. Os artigos 

selecionados foram observacionais baseados na análise de biópsias e/ ou autópsias de pacientes testados positivos 

para SARS-CoV-2; dados oficiais; guidelines e diretrizes; pesquisas referentes a patogênese de múltiplos órgãos 

acometidos pelo vírus da COVID-19; estudos de análises com microscopia de luz e com imunohistoquímica. 

Foram encontrados 10.044 artigos, dos quais, após aplicação do filtro da data de 

publicação para Dez/ 2019 a Maio/ 2020, restaram 1.459 publicações. Com a remoção de 

duplicatas, 1.457 artigos foram considerados. Dos 407 títulos considerados relevantes nas bases 

de dados, 41 resumos foram selecionados para leitura dos artigos completos e, finalmente, 15 

artigos foram incluídos neste estudo. Neles foram realizados 125 exames no total, dos quais, 

11,2% foram por biópsia e 88,8% autópsia. Além disso, de um total de 198 amostras analisadas, 

40,40% foram de pulmão, 19,70% de rim, 14,65% de coração, 11,11% de fígado, 9,60% de baço, 

3,03% de linfonodos e 1,52% de pele. 

No tecido pulmonar, o Dano Alveolar Difuso (DAD) foi a principal característica encontrada 

nas amostras analisadas. Seu aparecimento pode ser determinado em inúmeros processos 

patológicos que determinam a SDRA como, por exemplo, em outras infecções virais, ingestão de 

drogas, choque, sepse, radiação, queimaduras, uso de inalantes (BARTON et al., 2020) (FRANKS 

et al., 2003). Posto isso, embora o DAD possa ser um achado inespecífico de várias condições de 

insuficiência respiratória, o seu entendimento é de fundamental importância para elucidar o curso 

clínico da COVID 19 (ZHANG et al.; CARSANA et al., 2020). Sendo assim, essa característica 

patológica pode ser determinada, histologicamente, por uma fase exsudativa ou inflamatória, uma 

fase proliferativa e uma fibrose terminal (FRANKS et al., 2003). A principal natureza patológica, 

por sua vez, é a inflamação exsudativa, acompanhada de hiperplasia epitelial, destruição alveolar 

e formação de membrana hialina que, por sua vez, é a principal marca histológica de casos fatais 

da COVID-19 com SDRA e originada de processos inflamatórios agudos nos compartimentos 

intersticial e alveolar (SERRA et al., 2006) (TIAN et al.; MENTER et al.; YAO et al.; CARSANA et 

al., 2020). 
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Outro achado importante observado é a descamação de pneumócitos tipo II, que pode ser 

determinada pelos efeitos citopáticos do vírus diretamente no tecido pulmonar (BARTON et al.; 

CHEN et al., 2020). A partir desses efeitos, a produção de exsudatos inflamatórios é a 

característica histopatológica que determina os marcos essenciais no desenvolvimento da 

infecção através do aparecimento radiográfico da opacidade em vidro fosco em tomografias 

computadorizadas (TIAN et al.; 2020). Além disso, outros padrões de imagem como, por exemplo, 

a consolidação pulmonar que é característica de infecções bacterianas secundárias, pode ser 

observada histologicamente a partir da infiltração de neutrófilos nos espaços aéreos em uma 

broncopneumonia (MENTER et al.; BARTON et al., 2020). 

Quanto a gravidade da doença pulmonar, percebe-se que é variável em diferentes casos 

devido, principalmente, a possibilidade de que novas lesões coexistem com doenças antigas, 

tendo em vista a alta prevalência de comorbidades associadas (YAO et al.; BARTON et al., 2020). 

Assim, do ponto de vista histopatológico, o declínio da função respiratória – evidenciado pela 

hipoxemia e pelo desconforto respiratório - é determinado pela agressividade das alterações e 

lesões da barreira de trocas gasosas entre os alvéolos e os capilares sanguíneos (YAO et al.; 

CARSANA et al., 2020). Dessa maneira, o espessamento da parede alveolar - ocasionado por 

uma organização intra-alveolar de fibroblastos com formação de matriz extracelular e 

espessamento intersticial – é característico de um estágio avançado da COVID-19 em que as 

trocas gasosas já não são mais eficientes (TIAN et al.; LUO et al., 2020). Além disso, a estenose 

do lúmen de pequenos vasos pulmonares, assim como a formação de trombos pela alta produção 

de plaquetas por megacariócitos CD61+ encontrados no pulmão dos pacientes analisados com 

imunohistoquímica, podem ser a principal etiologia da hipertensão pulmonar que acomete alguns 

pacientes graves infectados por SARS-CoV-2 (MENTER et al.; LUO et al.; FOX et al.; CARSANA 

et al., 2020). Esses achados, por sua vez, podem sinalizar não só um padrão de gravidade de 

pacientes com COVID-19, mas, também, para alguns tipos de manifestações atípicas da infecção 

que se caracterizam por vias de ativação do sistema complemento indicadas pela deposição de 

C5b-9, C4d e C3d na microvasculatura pulmonar com consequente coagulopatia e sem a 

característica óbvia do DAD (CARSANA et al.; MAGRO et al., 2020). 

Essas lesões de células endoteliais microvasculares mediadas pelo complexo de ataque a 

membrana, além de poderem causar neutrofilia, determinam a subsequente ativação da via de 

coagulação que pode ser evidenciada por algumas manifestações cutâneas e, portanto, ser mais 

um indício da infecção SARS-CoV-2. Dessa forma, mesmo com a manutenção da estrutura 

pulmonar - sem qualquer indício de DAD, ocorre deterioração do padrão respiratório dos 

pacientes, havendo uma intensa necessidade de ventilação invasiva mesmo sem a típica SDRA 

(MENTER et al.; MAGRO et al., 2020). 

Além do acometimento pulmonar, o SARS-CoV-2 pode infectar diversos órgãos que 

apresentam expressão de ECA2 (ZHAO et al., 2020), como os rins (FAN et al.; VERDECCHIA et 

al.; YAN; SU et al.; 2020), fígado (HAMMING et al.; TIAN et al., 2020), coração (VERDECCHIA et 

al., 2020), intestinos (HAMMING et al.; LUAN et al.; LO et al., 2020), endotélio vascular (YAN; 
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HAMMING et al.; HUI, 2020), baço (ZHOU, 2020) e linfonodos (TIAN et al.; CHEN et al., 2020), 

mostrando a importância da análise patológica. 

Dessa forma, embora a maioria dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 apresentem 

indicativos laboratoriais de lesão cardíaca, como elevação da creatina quinase (CK), creatina 

quinase MB (CKMB), mioglobina, troponina, troponina I hipersensível e pró-BNP (LAKE; TIAN et 

al.; ZHOU; HUANG et al.; ZHANG et al., 2020), não foram observadas evidências de miocardite 

nesses pacientes (FOX et al.; BARTON et al., 2020). Uma vez que, por um lado, esses indicativos 

podem estar relacionados à hipóxia que, histologicamente, não é identificável, por outro, os 

achados como hipertrofia de cardiomiócitos (YAO et al., 2020), por exemplo, podem estar 

relacionados a comorbidades prévias como a hipertensão ou, de fato, o vírus não possui 

acometimento cardíaco, afinal, nada foi completamente elucidado (TIAN et al.; YAO et al., 2020). 

Sugere-se ainda que essas “lesões miocárdicas" possam ser relacionadas a uma ampla reação 

inflamatória sistêmica determinada por citocinas como, por exemplo, IL-6 e IL-10, as quais 

aumentam durante a infecção pelo COVID-19 (YAO et al., 2020). Sendo assim, apesar da ampla 

discussão, não foram encontradas evidências histopatológicas que comprovem o potencial 

infeccioso do vírus diretamente no coração (TIAN et al.; FOX et al.; YAO et al.; XU et al., 2020). 

Com relação às alterações hepáticas, níveis elevados de aspartato aminotransferase 

(AST) e alanina aminotransferase (ALT) são evidenciados (LAKE; ZHOU; HUANG et al.; ZHANG 

et al.; CASCELLA et al., 2020). Todavia, na histopatologia, foram encontradas alterações 

pequenas e limitadas no tecido hepático (TIAN et al., 2020) e a leve dilatação sinusoidal, assim 

como esteatose microvesicular encontrada em alguns pacientes, não determina nenhuma 

característica específica da COVID-19 e pode ser encontrada em outros pacientes em estágio 

terminal ou em outros acometimentos hepáticos (TIAN et al.; 2020). Além disso, o manejo clínico 

desses pacientes incluem fármacos que, apesar de não serem comprovadamente eficazes contra 

o vírus, induzem variados graus de lesão hepática (SUN et al.; 2020). 

Marcadores do sangue periférico são extremamente importantes para o entendimento da 

progressão de uma infecção (YAO et al., 2020). Os possíveis motivos para a linfopenia  

encontrada na maioria dos pacientes observados com COVID-19 (XU et al., 2020) são a 

redistribuição dos linfócitos para os órgãos afetados - embora o aparecimento de infiltrado 

linfocitário nos tecidos acometido não seja suficiente para explicar essa evidência (TIAN et al., 

2020) - e a lesão observada nos órgãos linfóides secundários, visto que a infecção viral leva a 

apoptose de linfócitos induzida pela regulação positiva de indutores FAS e, também, por estimular 

a produção de IL-6 por macrófago que age diretamente na depleção linfocitária. (ZHANG et al.; XU 

et al.; CHEN et al., 2020). Por conseguinte, a expressão de CD68+, CD169+, degeneração de 

folículos linfáticos, congestão e atrofia esplênica e fibrose de tecido linfóide indicadas pelos 

estudos (MENTER et al.; YAO et al.; CHEN et al.; XU et al., 2020) indicam a diminuição do  

número de linfócitos na infecção por SARS-CoV-2 e o consequente comprometimento de órgãos 

linfoides (XU et al., 2020). 
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Nessa perspectiva, devido à gravidade dos pacientes serem atribuídas, principalmente, a 

exacerbação da resposta imune (LUO et al.; PASCOAL et al.; 2020), fármacos como o 

Tocilizumab que são bloqueadores de IL6 ou interleucinas como IL-37 e IL-38 que inibem as 

interleucinas IL-1β e IL-6 (HE et al.; HUANG et al., 2020) podem ser promissores no tratamento da 

COVID-19 (HUANG et al., 2020). 

Em alguns pacientes, percebem-se também evidências clínicas de lesão renal 

evidenciada pelo aumento de creatinina sérica (GUAN et al.; GUO et al., 2020) e proteinúria (SU et 

al., 2020). Assim, poucos estudos sobre as consequências renais do SARS-CoV-2 estão 

disponíveis (MENTER et al.; SU et al., 2020). Em 39 amostras de rins analisadas, Su H et al 

evidenciaram que todas estas apresentaram alguns níveis de lesão tubular aguda e graus de 

congestão vascular, o que correspondem aos achados laboratoriais desses pacientes com lesão 

renal aguda (LRA). Nessa perspectiva, no outro relatório, evidenciou-se trombos nos capilares 

glomerulares indicando possível coagulação intravascular disseminada (MENTER et al., 2020). 

Esses achados, por sua vez, podem ser atribuídos aos danos citopáticos do vírus, mas também a 

hipoxemia, distúrbios de coagulação, possível rabdomiólise - vista pela deposição de moldes 

pigmentados - e uso de drogas nefrotóxicas devem ser consideradas (SU et al., 2020). 

O SARS-CoV-2 infecta o trato respiratório através dos pneumócitos tipo II, semelhante ao 

que acontece com o SARS-CoV, entretanto, com um padrão mais leve de destruição desses tipos 

de células (YAO et al., 2020). Devido à homologia de 79% entre SARS-CoV e SARS-CoV-2 (LU et 

al., 2020), esses patógenos podem apresentar uma histopatologia semelhante. O padrão 

histológico pulmonar encontrado da síndrome respiratória aguda (SARS) e síndrome respiratória 

do Oriente Médio (MERS) mostrou dano alveolar difuso com desnudação do epitélio bronquiolar, 

membranas hialinas proeminentes, depósitos de fibrina alveolar, hiperplasia de pneumócitos tipo 2 

e células sinciciais multinucleadas raras. Os capilares nos septos interlobulares e paredes 

alveolares foram dilatados e congestionados e havia necrose focal com infiltração de neutrófilos, 

monócitos e linfócitos semelhantemente aos achados nos pacientes com COVID-19 (FRANKS et 

al.; LANG et al.; NICHOLLS et al., 2003) (NG et al., 2016). 

No coração, além do edema estromal encontrado nos pacientes com SARS, os pacientes 

com SARS-CoV-2 também apresentaram hipertrofia miocárdica, degeneração e necrose dos 

cardiomiócitos e infiltração de linfócitos na maioria das amostras observadas. Esteatose moderada 

e necrose central maciça foram identificadas no fígado dos pacientes com SARS e SARS-CoV-2 

(DING et al., 2003). Folículos linfóides diminuídos e uma proliferação interfolicular robusta de 

imunoblastos pleomórficos misturados com uma população polimórfica de linfócitos reativos foram 

observados em múltiplos linfonodos (NICHOLLS et al., 2003) com presença de atrofia esplênica 

com necrose maciça de tecido linfóide na polpa branca e seio marginal dos pacientes com SARS 

(DING, 2003) Nos pacientes com SARS-CoV-2, as alterações histológicas foram semelhantes, 

demonstrando necrose e apoptose das áreas paracorticais e redução dos linfócitos nos linfonodos 

com degeneração e atrofia esplênica. 
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A imunohistoquímica dos pacientes com SARS ou com MERS indicou macrófagos CD68 

positivos nos espaços alveolares, sem a presença de inclusões virais intranucleares ou 

intracitoplasmáticas (FRANKS et al.; NICHOLLS et al., 2003) (NG et al., 2016). Antígenos DPP4 

foram detectados em pneumócitos, células sinciciais, leucócitos mononucleares e no endotélio 

vascular (NG et al., 2016). No baço, foram encontrados imunoblastos e linfócitos reativos (NG et 

al., 2016). No SARS-CoV-2, macrófagos CD68 positivos também foram encontrados nas áreas de 

broncopneumonia e macrófagos CD169 positivos no baço. As alterações evidenciadas do SARS 

podem ser evidenciadas de forma mais concreta diante de uma melhor qualidade e maior 

quantidade de estudos (FRANKS et al.; LANG et al.; LAI et al.; 2003) (HWANG et al.; CHONG et 

al.; HSIAO et al., 2004) (WALKER, 2016). Dessa forma, alterações pontuais entre SARS-CoV-2 e 

SARS-CoV podem determinar muito mais divergências metodológicas do que diferenças 

significativas entre a infecciosidade de ambos (TIAN et al., 2020). 

Recentemente, Menter et al demonstraram alguns relatos inéditos relacionados a 

patologia do SARS-CoV-2. Em seus estudos, relataram uma incidência quatro vezes maior de 

amiloidose em pacientes com COVID-19 se comparados aos pacientes sem a doença. Além 

disso, relataram que o grupo sanguíneo A pode estar associado a falhas da microcirculação 

pulmonar, sugerindo possíveis eventos de coagulação que determinam geneticamente a atividade 

do fator von-Willebrand que leva a eventos graves de trombose nesses pacientes. Além disso, em 

meio a diversas discussões emergentes sobre o envolvimento cerebral da COVID-19 

determinadas por evidenciações clínicas de anosmia (VAIRA et al.; GANE, 2020) e ageusia 

(VAIRA et al., 2020), nenhuma evidência de dano viral foi observado. Todavia, um discreto 

aumento da carga viral no bulbo olfativo em comparação com outras áreas do cérebro podem 

sugerir que o vírus tenha acesso ao sistema nervoso central pela lâmina cribrosa (MENTER et al., 

2020). 

No que tange a prática da patologia, a falta de dados histopatológicos relacionados ao 

SARS-CoV-2 provenientes de autópsias ou biópsias é uma das limitações apresentadas pelos 

estudos. Essa escassez de informações é causada, principalmente, pelo rápido desenvolvimento 

da pandemia, carência de profissionais de saúde capacitados, alta transmissibilidade e grande 

quantidade de pacientes, tornando os exames invasivos difíceis de serem executados no 

momento (TIAN et al., 2020). Outro problema é a inviabilidade da coleta de amostras para 

biópsias dos pacientes, considerando o risco de pneumotórax, hemotórax e infecção (YAO et al., 

2020), levando a incapacidade de obter amostras maiores de tecido e mais participantes (ZHANG 

et al., 2020) e fazendo com que poucas biópsias tenham sido utilizadas para a caracterização dos 

achados histopatológicos da COVID-19. 

Por outro lado, autópsias completas foram vistas como mais vantajosas, pois 

proporcionam uma amostra tecidual adequada e representam o quadro sistêmico dos pacientes, 

suspendendo, assim, os erros de diagnóstico por inviabilidade ou reduzida amostragem (BARTON 

et al., 2020). Entretanto, no início do surto de COVID-19 na China, as autópsias foram proibidas 

devido às preocupações com a biossegurança dos profissionais de saúde (TIAN et al., 2020), o 
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que contribui para os poucos estudos relacionados à histopatologia da doença. Estas, por sua vez, 

foram autorizadas posteriormente com um rigoroso sistema de biossegurança, que algumas 

cidades não tinham capacidade de se adequar (TIAN et al., 2020). Contudo, as autópsias 

minimamente invasivas apresentam baixo risco de infecção para os profissionais, baixos requisitos 

ambientais e boa fixação da amostra, uma vez que seja realizada por profissional médico 

experiente e treinado. Sendo assim, estas são consideradas uma maneira eficaz de realizar a 

análise histopatológica em doenças infecciosas graves e uma maneira promissora de melhor 

representar dados da COVID-19 (YAO et al., 2020). 

Dentre as limitações do estudo, destacam-se o baixo número de relatos na literatura até o presente 

momento, baixa qualidade metodológica dos artigos, embora seja esperado devido ao tipo de análise e a situação 

emergencial, além de estudos de peças isoladas que podem trazer confusões no diagnóstico patológico. Além disso, 

alguns artigos com boas amostras foram eliminados neste estudo devido a limitação na especificação da unidade 

amostral, impossibilitando que as amostras fossem analisadas com a ponderação de possíveis achados relacionados 

a patologias prévias e não ao COVID-19. 

As principais características histopatológicas da COVID-19 no tecido pulmonar são vários 

estágios de membrana hialina, hiperplasia de pneumócitos tipo II e alguns tipos de exsudato que 

compõem o dano alveolar difuso. Além disso, eventos microvasculares com formação de trombos 

devido a produção excessiva de plaquetas por Megacariócitos CD61+ foram evidenciados em 

conjunto com células do sistema complemento determinando processos lesivos aos vasos 

pulmonares e algumas alterações cutâneas. 

Os achados do coração foram, principalmente, pautados por hipertrofia miocárdica e 

diversos tipos e níveis de degeneração que não indicam diretamente a infecção por vírus, mas sim 

a alta prevalência de hipertensão arterial ou outros eventos coronarianos que foram comuns nos 

pacientes observados. Igualmente, no tecido hepático, a esteatose macro e microvascular 

estiveram na presentes na maioria dos pacientes e são indicativos de diversos processos, 

incluindo outras infecções ou induções medicamentosas. Nos órgãos linfóides, evidenciaram-se 

lesões a atrofias significativas que revelam a possibilidade de dano citopático do SARS-CoV-2 

assim como, nos rins, a lesão renal aguda pode ser indicada por lesões tubulares e variados graus 

de congestão vascular, explicando, dessa forma, o aumento de creatinina e a proteinúria de 

alguns pacientes. 
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RESUMO: A Organização Mundial da Saúde denominou o novo coronavírus como SARS-CoV-19 
em dezembro de 2019, o qual é uma infecção que compromete os sistemas respiratório e 
cardiovascular posteriormente. Dentre os sintomas, o mais relevante é a dispneia que leva a 
SARS e traz complicações como: lesão cardíaca aguda, arritmias, taquicardia dentre outros. Quais 
as consequências da COVID-19 no sistema cardiovascular? Identificar as consequências 
cardiovasculares da COVID-19. Trata-se de uma revisão de literatura, realizada em junho de 
2020. A busca foi realizada na base de dado MEDLINE com os descritores: "INFECÇÃO POR 
CORONAVÍRUS"; "SISTEMA CARDIOVASCULAR" e "PANDEMIA", resultando em 39 artigos e 
após analisados foram utilizados 7. O Covid-19 traz complicações para o sistema cardiovascular 
devido a infecção e deficiência no suprimento de oxigênio ocasionando a SRAG-CoV2. Dentre as 
implicações estão: choque, lesão cardíaca aguda, arritmias e taquicardia. Em suma é necessário a 
continuidade de pesquisas referente ao tema abordado. 
Palavras-chave: Infecção por coronavírus; Sistema cardiovascular; Pandemia. 

 
ABSTRACT: The World Health Organization named the new coronavirus SARS-CoV-19 in 
December 2019, which is an infection that compromises the respiratory and cardiovascular 
systems. Among the symptoms, the most relevant is dyspnea that leads to SARS and brings 
complications such as: acute cardiac injury, arrhythmias, tachycardia, among others. What are the 
consequences of COVID-19 on the cardiovascular system? Identify the cardiovascular 
consequences of COVID-19. This is a literature review, carried out in June 2020. The search was 
carried out in the MEDLINE database with the descriptors: "CORONAVIRUS INFECTION"; 
"CARDIOVASCULAR SYSTEM" and "PANDEMIA", resulting in 39 articles and after analysis were 
used 7. Covid-19 brings complications to the cardiovascular system due to infection and deficiency 
in oxygen supply causing SRAG-CoV2. Among the implications are: shock, acute cardiac injury, 
arrhythmias and tachycardia. In short, it is necessary to continue research on the topic addressed. 
Keywords: Coronavirus infection; Cardiovascular system; Pandemic. 

 
Introdução 

 

Em dezembro de 2019 o novo coronavírus foi detectado em Wuhan na China e recebeu o 

nome de SARS CoV-2 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o qual é causador da infecção 

covid-19. Este vírus pertence à família coronaviridae e conduz o paciente desde uma gripe 

simples a complicações graves e até mesmo a morte. Por se tratar de uma infecção de contágio e 

disseminação ágil, em janeiro de 2020 vários países detectaram e confirmaram casos de covid-19, 

todavia, o primeiro caso confirmado no Brasil ocorreu em 26 de fevereiro de 2020 (COSTA et al., 

2020). 

 
 
 

1 Possui graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas (2006), Especialização em Enfermagem do 
Trabalho pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e mestrado em Ensino na Saúde pela Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Alagoas (2014). Doutorado em andamento em Saúde Pública na Universidade  
de São Paulo. 
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O Covid-19 é uma infecção que pode comprometer o sistema respiratório e demais 

sistemas, é transmitido por meio de gotículas expelidas pela boca e nariz da pessoa infectada 

para o indivíduo saudável. Os sintomas incluem: febre, tosse seca, dor de cabeça, 

mialgia/artralgia, produção de escarro, fadiga e dispneia. A SRAG-CoV-2 é diagnosticada por 

radiografia, tomografia computadorizada e por meio de coleta de conteúdo da orofaringe e 

nasofaringe, onde é possível detectar o RNA em cadeia de polimerase (KUNAL, S. et al., 2020). 

De acordo com os dados apurados pelo Ministério da Saúde (MS) por meio da Secretaria 

de Vigilância em Saúde, até o dia 13 de junho de 2020 foram confirmados 7.626.279 casos de 

covid-19 e 425.931 de óbitos ocorridos mundialmente. Conforme dados da pesquisa, o Brasil 

ocupa o segundo lugar em casos confirmados (850.514) bem como óbitos (41.828). 

As doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes Mellitus e doença renal 

coronariana, estão chegando a níveis descompensados devido a infecção pelo covid-19 que 

oportuna deficiência na absorção e demanda de oxigênio, ressaltando outros fatos fisiológicos e 

sepse. Em março de 2020, a Sociedade Brasileira de Cardiologia apontou que o desfecho para o 

acometimento cardiovascular é: arritmia 16%, isquemia miocárdica 7,2% e choque 1-2% (RENTE; 

JUNIOR; UEZATO, 2020). 

Neste âmbito, esta pesquisa almeja responder a seguinte questão: Quais as 

consequências da COVID-19 no sistema cardiovascular? Desse modo, este estudo teve como 

objetivo identificar as consequências cardiovasculares da COVID-19. 

 
Método 

 

Este estudo configura-se como uma revisão de literatura ocorrida em junho de 2020. A 

busca foi realizada no Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando a base de 

dados MEDLINE com os dos Descritores em Ciências da Saúde (Decs): "INFECÇÃO POR 

CORONAVÍRUS"; "SISTEMA CARDIOVASCULAR" e "PANDEMIA", intercalados com o operador 

booleano "AND". Também foi utilizado o Boletim Epidemiológico Especial da doença pelo Covid- 

19 disponível no portal do MS. 

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em 2020 e disponíveis na íntegra, nos 

idiomas português e inglês e que atendessem ao objetivo em questão. Os critérios de exclusão 

compreenderam teses, trabalho de conclusão de curso e resumos. A busca resultou em 39 artigos 

que após análise criteriosa restaram 7 utilizados neste estudo. 

 
Resultado 

 

Os artigos selecionados estão dispostos em um quadro sinóptico com os principais 

destaques a seguir: 
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AUTOR(ES) OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADOS 

PRINCIPAIS 

1.COSTA, J. A.; 

SILVEIRA, J. A.; 

SANTOS, S. C.  

M.; NOGUEIRA, P. 

P. 

Mostrar as 

implicações 

cardiovasculares em 

pacientes infectados 

pela COVID-19 e a 

importância   do 

isolamento social 

como alternativa de 

frear a disseminação 

da doença 

Revisão de Literatura Estudos indicam casos de 

insuficiência cardíaca de início 

agudo, infarto do miocárdio, 

miocardite e parada cardíaca. 

Na fase aguda dos quadros 

virais graves o paciente pode 

apresentar taquicardia, 

hipotensão, bradicardia, 

arritmias e morte súbita. 

2.COSTA, I. B. S. S. 

et al. 

auxiliar o clínico, o 

emergencista,  o 

cardiologista e o 

intensivista na 

assistência aos 

pacientes com 

COVID-19, propondo 

um algoritmo  de 

avaliação 

cardiovascular para a 

detecção precoce de 

complicações, 

recomendar 

protocolos  de 

tratamento de 

complicações 

cardiovasculares 

nesses pacientes. 

Revisão de Literatura Análise de casos confirmados 

de COVID-19 evidenciou 

maior letalidade em DCV 

(10,5%), diabetes (7,3%) e 

hipertensão arterial (6%). 

descritas complicações 

cardiovasculares decorrentes 

da COVID-19, como injúria 

miocárdica (20% dos casos), 

arritmias (16%), miocardite 

(10%), além de insuficiência 

cardíaca (IC) e choque (até 

5% dos casos) 

3. WANG, Y. et al. resumir a prevalência 

e os mecanismos 

subjacentes de lesão 

cardíaca aguda no 

contexto da infecção 

por SARS-CoV-2. 

Revisão de Literatura Estudo recente com 41 

pacientes relatou incidência 

de 12% lesão cardíaca aguda 

relacionada ao vírus e 33%  

de níveis séricos elevados de 

biomarcadores cardíacos. Um 
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outro estudo relatou 17% (23 

/138) dos pacientes 

desenvolveram arritmias 

cardíacas. 

4. RENTE, A.; 

JÚNIOR, D.U.; 

UEZATO, K.M.K. 

Relato de caso de um 

paciente portador de 

diabetes melito que 

contraiu de forma 

comunitária o novo 

coronavírus, evoluiu 

com alterações 

cardíacas e foi  a 

óbito. 

Estudo de coorte Relato de caso: paciente 

apresenta-se taquicárdico 

com abafamento da bulha, dor 

torácica, turgência  jugular 

com sinais de disfunção 

diastólica, dispneico e 

síndrome do desconforto 

respiratório agudo. 

5. ZHENG, Y.  et 

al. 

compreender os 

danos causados pelo 

SARS-CoV-2 ao 

sistema 

cardiovascular e aos 

mecanismos 

subjacentes, para que 

o tratamento desses 

pacientes possa ser 

oportuno e eficaz e a 

mortalidade reduzida. 

Revisão de Literatura As manifestações clínicas do 

COVID-19 sejam dominadas 

por sintomas respiratórios, 

alguns pacientes apresentam 

graves danos 

cardiovasculares. Além disso, 

alguns pacientes com 

doenças cardiovasculares 

subjacentes (DCVs) podem 

ter um risco aumentado de 

morte. 

6.KUNAL, S. et al. Analisar o 

envolvimento do 

sistema 

cardiovascular na 

Covid-19 

Revisão Sistemática Infecção por SARS-CoV-2 

freqüentemente 

leva a lesão cardíaca aguda, 

insuficiência cardíaca e 

arritmias cardíacas 

7. AKHMEROV, 

A.; MARBÁN, E. 

Discutir o 

envolvimento cardíaco 

no contexto da SARS- 

CoV-2 imunologia, o 

papel especulado da 

enzima  de conversão 

Revisão de Literatura A infecção por SARS-CoV 

parece diminuir ECA2, que 

pode contribuir para a 

disfunção miocárdica.35 

Assim, a ligação entre SARS- 

CoV e O ACE2 fornece um 
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da angiotensina 2 e 

os efeitos terapêuticos 

emergentes 

 
mecanismo teórico para 

disfunção cardíaca no COVID- 

19: ACE2 regulação negativa 

leva à disfunção cardíaca. 

Outras facetas  do 

envolvimento  cardíaco 

incluem anormalidades da 

pressão arterial e arritmias 

 
 

 

Discussão 

 

A Covid-19 já está designada mundialmente e o maior impacto será em países 

subdesenvolvidos sobrecarregando o sistema de saúde, inclusive o setor de cardiologia. A Covid- 

19 afeta primeiramente o sistema respiratório e posteriormente o sistema cardiovascular gerando 

complicações como: miocardite viral em miocárdio focal ou global, arritmia, IC e lesões cardíacas 

aguda com altos níveis de troponina. Vale ressaltar que, pacientes que possuem comorbidades, 

trará um mau prognóstico e uma alta susceptibilidade de contrair a infecção (KUNAL et al., 2020). 

A insuficiência cardíaca aguda vem sendo apontada como uma complicação secundária a 

Covid-19, que possui grande relevância ocasionada pelo comprometimento cardiovascular. 

Mediante estudo de caso, teve paciente que apresentou: taquicardia com abafamento de bulhas, 

dor torácica e turgência jugular com sinais de disfunção diastólica, síndrome do desconforto 

respiratório agudo dentre outros (RENTE; JUNIOR; UEZATO, 2020). 

A injúria ocorrida no sistema cardiovascular é decorrente da inflamação sistêmica 

ocasionada pelo covid-19, desenvolvendo altas taxas de citocinas levando a lesão desse sistema. 

Possui origem multifatorial como: desequilíbrio entre alta demanda metabólica e diminuição da 

reserva cardíaca, trombogênese, inflamação sistêmica bem como lesão direta cardíaca levando o 

paciente apresentar: injúria miocárdica 20% dos casos, arritmias 16%, miocardite 10%, além de 

insuficiência cardíaca (IC) e choque até 5% dos casos (COSTA et al., 2020). 

O surgimento da SARS-CoV2 tornou-se um problema mundial de saúde pública, e mesmo 

causando infecção respiratória, o comprometimento cardíaco não pode ser negligenciado. Com 

análise e comparação de estudos recentes, foi observada uma taxa de 12% de lesão cardíaca 

aguda, elevação de 33% de níveis séricos de biomarcadores cardíacos bem como 17% dos casos 

desenvolveram arritmias, isso mostra níveis variáveis de lesão ao miocárdio (WANG et al., 2020). 

A enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) é um receptor que está relacionado com 

sistema cardiovascular e imunológico, o qual pode desenvolver hipertensão, diabetes e disfunção 

cardíaca facilitando assim o desenvolvimento de infecção pelo SARS-CoV2. Com o miocárdio 

lesionado, o tratamento é relevantemente dificultado com isso ocorre: miocardite aguda e IC os 

quais levam o paciente ao internamento em Unidade de Terapia Intensiva (ZHENG et al., 2020). 
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A diminuição da função miocárdica pode ser devido a infecção por SARS-CoV, devido 

comprometimento da função da ECA2. Deste modo, com a ligação entre o SARS e o ECA2 há 

uma contribuição para a disfunção cardíaca no contexto do Covid-19, e inclui anormalidade como 

pressão arterial e arritmias (AKHMEROV; MARBÁN, 2020). 

 
Conclusão 

 

O sistema cardiovascular bem como outros sistemas orgânicos são comprometidos pelo 

Covid-19 que ocasiona infecção, SRAG que gera deficiência na disponibilidade de oxigênio 

implicando em: isquemia miocárdica, IC, choque, arritmias, taquicardia e lesões cardíacas aguda. 

No entanto, é necessária a continuidade de pesquisas ao tema em questão, devido relevância e 

escassez de estudos. 
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RESUMO: O vírus SARS-CoV-2, responsável pela doença Covid-19, até o momento infectou  
mais de 9 milhões de pessoas e causou mais de 470 mil mortes em todo o mundo. Mesmo sendo 
uma doença respiratória, a COVID-19 pode provocar repercussões sistêmicas. Assim, surgiu o 
problema: Quais as manifestações sistêmicas da COVID-19? Portanto, objetivou-se evidenciar as 
principais lesões pulmonares e extrapulmonares e as manifestações clínicas da Covid-19. Trata- 
se de uma revisão integrativa que teve como fonte de dados publicações disponíveis nas bases 
BVS, SciElo e Pubmed. A COVID-19 é uma doença multissistêmica com predomínio respiratório, 
porém, também pode causar insuficiência cardíaca aguda, arritmias, alterações renais, náuseas, 
vômitos, anorexia, tonturas e cefaleia, além de tosses, expectoração e dispneia. O 
reconhecimento dessas alterações poderá melhorar os cuidados prestados ao paciente com 
Covid-19, e assim, proporcionar uma atenção integral e redução da mortalidade nesse grupo. 
Palavras- Chave: Manifestações Clínicas; COVID-19; Pandemia. 

 
ABSTRACT: The SARS-CoV-2 virus, responsible for the Covid-19 disease, has so far infected 
more than 9 million people and caused more than 470,000 deaths worldwide. Even though it is a 
respiratory disease, COVID-19 can cause systemic repercussions. Thus, the problem arose: What 
are the systemic manifestations of COVID-19? Therefore, the objective was to highlight the main 
pulmonary and extrapulmonary lesions and the clinical manifestations of Covid-19. It is an 
integrative review that had as a source of data publications available in the VHL, SciElo and 
Pubmed databases. COVID-19 is a multisystemic disease with respiratory predominance, 
however, it can also cause acute heart failure, arrhythmias, kidney changes, nausea, vomiting, 
anorexia, dizziness and headache, in addition to coughs, sputum and dyspnea. Recognition of 
these changes may improve the care provided to patients with Covid-19, and thus provide 
comprehensive care and reduced mortality in this group. 
Keywords: Clinical Manifestations; COVID-19; Pandemic. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a pandemia da COVID-19 ocasionada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 

representa uma ameaça para saúde global, devido à sua alta taxa de dissipação, causando 

graves infecções respiratórias (ALMEIDA, 2020). 

O primeiro caso SARS-CoV-2 foi na cidade de Wuhan, Província de Hubei no final de 

janeiro de 2020. Havia 7.734 casos confirmados na China e 90 registrados em outros países. A 

taxa de mortalidade calculada era de 2,2%. No Brasil, no dia 26 fevereiro de 2020 foi confirmado 
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seu primeiro caso do COVID-19 (BRASIL, 2020). Mundialmente, até o dia 25 de junho de 2020, 

foram confirmados 9.277,214 casos e 478.691 mortes provocados pela infecção do SARS-CoV-2 

(WHO, 2020). 

O coronavírus causa diversas alterações no sistema imunológico. O genoma de RNA de 

fita simples está integrado às proteínas, formando o nucleocapsídeo (estrutura viral composta pelo 

capsídeo e pelo genoma do vírus). As proteínas spike (S) apresentam um formato de espículas e 

elas se projetam gerando um aspecto de coroa - por causa disso é denominada por coronavírus. A 

proteína (S) é encarregada pela adesão do vírus nas células do hospedeiro, no qual acontece a 

fusão entre as membranas viral e celular. No caso do Sars-CoV-2, a proteína Spike interage com 

a enzima ACE2 (enzima conversora de angiotensina 2) o que leva à internalização do material 

viral (LIMA, 2020), consequentemente, causando vários sintomas e sinais clínicos. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2020) os aspectos clínicos da infecção pelo 

coronavírus são muito amplos, sendo capaz de variar de uma simples gripe, até uma pneumonia 

grave. Os sinais e sintomas da doença incluem problemas respiratórios, fadiga, tosse seca, 

dispneia e febre persistente, com uma duração média de duas semanas e o aparecimento deles é 

no período de 5 a 6 dias após a infecção. 

O diagnóstico é feito por meio da coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias 

aéreas ou coleta de secreções da boca e nariz) e também pode ser realizado por meio dos 

exames de biologia molecular, para identificar o RNA viral. Os casos graves devem ser 

conduzidos a um hospital de referência, para o tratamento e isolamento (CHAN, 2020). 

As informações que temos sobre a COVID-19 ainda são limitadas e ainda há muito a ser 

documentado, assim, surgiu o problema: Quais as manifestações sistêmicas da COVID-19?. 

Dessa forma, este artigo reúne as principais manifestações clínicas da doença, que vão além dos 

sabidos sinais pulmonares. O reconhecimento dessas alterações poderá melhorar os cuidados 

prestados ao paciente com Covid-19, e assim, proporcionar uma atenção integral e redução da 

mortalidade nesse grupo. 

Portanto, o objetivo desse trabalho é evidenciar as principais lesões pulmonares e 

extrapulmonares e as manifestações clínicas que se conhece até o momento da COVID-19, pois, 

conhecer essas repercussões é fundamental para a elaboração de um plano terapêutico 

otimizado. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica. Para responder à 

questão norteadora, buscou-se artigos disponíveis em periódicos nacionais e internacionais, 

indicados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciElo) e 

Pubmed. Para realizar o levantamento bibliográfico foram escolhidos os descritores disponíveis na 

lista Health Science Descriptores/ Medical Subject Headings (Decs/ MeSH), que são: 

Manifestações Clínicas; COVID-19; Pandemia. 
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Foram considerados como critérios de inclusão: artigos publicados em português, 

espanhol e inglês; publicados nos anos entre 2019-2020 e artigos na íntegra, que retratem a 

temática referente à revisão integrativa. Foram excluídos: artigos elaborando em anos anteriores  

a 2019, jornais, cartas; artigos não acessíveis na íntegra e as publicações que não estivessem no 

formato de artigo científico, como teses, dissertações, cartas e livros. 

Após realizar a busca nas bases de dados supracitados, chegou-se em uma total de 295 

artigos, sendo 41 correspondentes à plataforma BVS, 249 à plataforma Pubmed e 5 à plataforma 

SciElo. A análise dos dados, na primeira etapa, foi por meio da leitura dos títulos e resumos, 

observando a sua relação ao tema proposto e, na segunda etapa, foi realizada leitura dos artigos 

na íntegra e imposto os critérios de inclusão e exclusão, restando 31, sendo dois artigos 

pertencentes à plataforma BVS, 26 à plataforma Pubmed e três à plataforma SciElo ( Fluxograma- 

1). Os principais artigos foram organizados no quadro 1, onde contém as seguintes informações: 

Título, autores, ano e manifestações clínicas, para, posteriormente, serem discutidos conforme 

literatura pertinente. 

 
Fluxograma 1- Fluxograma Explicativo da seleção das publicações, João Pessoa, 2020. 

 

 

 
 

 

 

 

  
Fonte: Próprio autor, 2020. 

1° Seleção: leitura do título. 

PALAVRAS-CHAVES: 

COVID-19; Clinical manifestations; 

Pandemic. 

2° Seleção: leitura do artigo na 

íntegra e os critérios de inclusão. 

AS CONSEQUENCIAS SISTÊMICAS DA COVID-19 

BASE DE DADOS: 

BVS; PUBMED; SCIELO. 

TOTAL DE ARTIGOS: 

31 artigos selecionados. 

1° ETAPA: 

BVS: 41; PUBMED: 249; SCIELO: 5; 

2° ETAPA: 

BVS: 02; PUBMED: 26; SCIELO: 03; 
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Quadro 1- Descrição dos dados dos estudos segundo artigos selecionados. 
 

Título Autor/Ano Manifestações Clínicas 

Cardiovascular 

disease and COVID- 

19. 

BANSAL, Manish, 

2020. 

Insuficiência cardíaca aguda, 

choque, arritmias, dor no peito, 

hipotensão. 

COVID-19 and 

Kawasaki disease in 

children. 

XU et al.,2020. Febre, conjuntivite bilateral, 

alterações em lábios e mucosa oral, 

exantema, linfadenopatia cervical 

unilateral, eritema, edema e 

descamação em mãos e pés. 

Thiago. Kidney 

involvement  in 

COVID-19 and 

rationale for 

extracorporeal 

therapies. 

RONCO, Claudio; 

REIS, Thiago, 2020. 

Diminuição do débito urinário, 

aumento da creatinina sérica. 

Kidney disease is 

associated with in- 

hospital death of 

patients with COVID- 

19. 

CHENG, Yichun et al., 

2020. 

Diminuição do débito urinário e/ou 

aumento da creatinina sérica 

sobrecarga volêmica. 

COVID-19 and the 

Digestive System 

Ma C, Cong Y, Zhang 

H. 2020 

Diminuição do apetite, diarreia, 

náuseas e vômito. 

COVID-19 and the 

digestive system: 

protection and 

management during 

the SARS-CoV-2 

pandemic 

Crespo J et al.,2020 Anorexia, diarreia, sangramento 

gastrointestinal, vômito e dor 

abdominal. 

COVID-19 and the 

nervous system 

BERGER, Joseph R. 

2020. 

Tontura, dor de cabeça, hipogeusia 

e hiposmia. 
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Nervous system 

involvement after 

infection with COVID- 

19 and other 

coronaviruses. 

Yeshun Wu 

et al., 2020. 

Dor de cabeça, hipogeusia e 

hiposmia. 

The Epidemiology 

and Pathogenesis of 

Coronavirus Disease 

(COVID-19) Outbreak 

Hussin A Rothan; 

Siddappa   N 

Byrareddy, 2020. 

Tosse, expectoração, hemoptise, 

dispneia e pneumonia. 

Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

As manifestações clínicas da COVID-19, evidenciadas na literatura eleita para o presente 

estudo são, principalmente, as manifestações respiratórias, porém, foi observado que alguns 

pacientes apresentavam lesões no sistema cardiovascular (ZHENG et al., 2020). Foi visto que a 

enzima ACE2 (enzima conversora de angiotensina 2) é a chave para a penetração do vírus pelo 

corpo, todavia, essa enzima é presente não só no alvéolo pulmonar, mas também no coração, 

além de ter um papel importante na patogêneses da hipertensão e diabetes (KANNAN et al., 

2020). 

Pacientes que têm doenças cardiovasculares prévias são colocados como grupo de risco 

para o desenvolvimento de formas mais grave da doença, pois, comparando a indivíduos normais, 

esses pacientes podem ter uma secreção aumentada da ACE2. Além disso, usuários de  

inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona (anti hipertensivos do grupo IECA e BRA) 

podem também apresentar aumento de secreção ACE2, porém, ainda são necessários estudos 

para comprovação (SORIA ARCOS et al., 2020). 

Cerca de 8 a 12% dos pacientes com COVID-19 apresentam lesão cardíaca aguda com 

elevação dos níveis de troponina, além disso, 16,7% apresentam arritmias cardíacas, e 52% dos 

pacientes que foram a óbito, tiveram insuficiência cardíaca (BANSAL, 2020). 

São múltiplos mecanismos postulados para tais lesões. A inflamação sistêmica causada 

pelo COVID-19 leva a uma tempestade de citocinas, que pode lesar vários órgãos levando a 

falência, somado a isso, a lesão miocárdica direta do vírus pode ser vista, pois a ACE2 é rica no 

cardiomiócitos e isso facilita a entrada no órgão. A própria lesão pulmonar que leva a hipóxia faz 

aumentar a demanda miocárdica, e a utilização de medicações cardiotóxicas, como os corticoides 

e anti retrovirais, além da hipotensão e o status adrenérgico, podem contribuir para danos 

cardíacos (BANSAL, 2020). 
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Os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes foram sintomas de insuficiência 

cardíaca (23%), choque (8,7%), dor no peito (3,4%), hipotensão (1%). É importante salientar que 

são marcadores de pior prognóstico (KOCHI et al., 2020). 

A doença de Kawasaki (DK) é uma vasculite sistêmica febril que acomete principalmente 

crianças de 1 a 8 anos e lactantes. Os principais sinais e sintomas são, febre por mais de 5 dias, 

conjuntivite bilateral, alterações em lábios e mucosa oral, exantema, linfadenopatia cervical 

unilateral, eritema, edema e descamação em mãos e pés (DUIGNAN et al., 2019). A etiologia 

ainda é desconhecida, porém, houve um aparente aumento da doença associada a COVID-19. 

Sabe-se que a transcriptase reversa, presente em retrovírus, predispõem a DK. Estipula-se que a 

inflamação causada pelo vírus poderá ser o gatilho para o desenvolvimento da doença (XU et al., 

2020). 

Com relação ao sistema urinário de pacientes com COVID-19, estudo de coorte realizado por Guan et al. 

(2020) com 1.029 pacientes que foram hospitalizados com Covid-19, sugere que 5,3% destes foram internados em 

UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e apenas 0,5% dos pacientes apresentaram lesão renal aguda (LRA), que é 

caracterizada por diminuição do débito urinário e/ou aumento da creatinina sérica. Com isso, pode-se perceber que o 

acometimento renal não é tão prevalente, todavia, quando presente, é um fator de pior prognóstico 

(PEERAPORNRATANA et al., 2019). 

A fisiopatologia para a lesão renal é multifatorial e envolve muitos mecanismos sistêmicos, 

um deles é a Síndrome de liberação de citocinas (SRC), na qual há uma superprodução de 

citocinas pelas células imunes devido a uma respostas exagerada do sistema imune frente ao 

vírus novo (SELBY et al., 2020). Contudo, a utilização de ventilação mecânica, Terapia de 

Substituição Renal Contínua (TSRC) ou Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) 

também pode contribuir para SRC (CHENG et al., 2020). 

Outros mecanismos que podem causar lesão renal, são a Síndrome do Desconforto 

Respiratório Agudo (SDRA), que pode levar a hipóxia da medula renal, balanço hídrico positivo 

(sobrecarga volêmica) e a disfunção cardíaca aguda, que está intimamente ligada a síndrome 

cardiorrenal tipo 1, caracterizada por insuficiência cardíaca aguda , que também leva a uma LRA 

(RONCO, 2020). 

No tocante a COVID-19 e o sistema digestório, vale salientar que, como esse sistema é 

rico em ACE2 (cerca de 100x mais do que o sistema respiratório) isso justifica em parte os 

sintomas gastrointestinais apresentados pelos pacientes. Ademais, foi demonstrado que SARS- 

CoV-2 diminui a absorção do triptofano (aminoácido essencial) e isso altera a microbiota intestinal, 

levando a inflamação. Também, tem um papel importante na patogênese as citocinas liberadas 

pela infecção, que estimula uma reação inflamatória sistêmica, levando a dano digestivo (MA et 

al., 2020). 

Segundo um estudo multicêntrico com 204 pacientes com COVID-19, desenvolvido por 

Pan et al., (2020), 41,6% destes apresentaram náuseas ou vômito e 17,2% tiveram diarreia. 

Outras sintomatologias que podem estar presentes são: dor abdominal (2,2%), anorexia (39,9%) e 

sangramento gastrointestinal (4%) (CRESPO et al., 2020). Outras manifestações descritas foram 
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hepatite aguda, colite hemorrágica aguda, esofagite e estenose do intestino delgado (MA et al., 

2020). 

Estudos também evidenciaram a relação entre a COVID-19 e o sistema nervoso, 

destacando que a infecção pelo novo coronavírus também repercute no sistema nervoso, sendo 

caracterizado por sintomas como tontura, dor de cabeça, hipogeusia e hiposmia, presente em 

36,4% dos pacientes (MAO et al., 2020). Além disso, o Hospital Beijing Ditan, na China, relatou 

um caso de encefalite causada pelo o novo coronavírus, sendo confirmado pelo achado de de 

SARS-CoV-2 no líquido cefalorraquidiano por sequenciamento do genoma. Outros achados que 

também corroboram com esse relato, foi a descoberta de edema do tecido cerebral e 

degeneração neuronal parcial em autópsias de pacientes com COVID-19 (WU et al., 2020). 

Outra evidência é a já conhecida relação entre outros coronavírus e o acometimento do 

sistema nervoso, como por exemplo SARS, que causa edema cerebral e vasodilatação  

meníngea, que podem ser detectados na maioria dos casos, além da infiltração monocítica e 

linfocítica na parede, alterações isquêmicas dos neurônios e até mesmo partículas e genoma do 

SARS-CoV no tecido cerebral (DUQUE-PARRA et al., 2020).Já na infecção por MERS-CoV, 20% 

dos pacientes estudados por Kwong et al,( 2020), apresentam sintoma e síndrome de Guillain- 

Barré. Porém esses sintomas aparecem posteriormente aos sintomas respiratórios, cerca de 2 a 3 

semanas. 

Já com relação ao SARS-CoV-2, o acometimento grave mais encontrado é o acidente 

vascular encefálico, que está relacionado ao evento de coagulação intravascular disseminada e a 

vasculite viral (BERGER, 2020). Ainda podemos esperar sintomas semelhantes ao dos outros 

coronavírus, porém, são necessários mais estudos (WU et al., 2020). 

A COVID-19 é uma doença que tem como principal evidência o acometimento do sistema 

pulmonar, com manifestações respiratórias. Ao realizar uma análise estrutural do parênquima 

pulmonar, os estudos apontam que o SARS-CoV-2 utiliza o receptor da enzima conversora de 

angiotensina (ACE2) para conseguir infectar as células (PASTRIAN-SOTO, 2020). Esses 

receptores vão estar presentes no epitélio respiratório, mais especificamente nos pneumócitos tipo 

2, célula responsável pela produção de surfactante (HARAPAN, 2020). 

A atividade imunológica é essencial para combater a infecção viral. Contudo, nos 

pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, haverá, além dos efeitos líticos do vírus, uma 

exacerbação do sistema imune, que será o causador da patogênese pulmonar (LI et al., 2020). 

Essa resposta exagerada acontece principalmente mediada pelo aumento das quimiocinas e 

citocinas inflamatórias. Isso é traduzido através de sintomatologia pulmonar como a pneumonia 

severa, que é uma manifestação mais tardia e de maior gravidade (HARAPAN, 2020). 

Os sintomas respiratórios compreendem alterações como febre, tosse seca e dispneia. 

Em relação aos sintomas do trato respiratório superior, incluem rinorreia, espirros e disfagia. O 

crescente processo inflamatório ainda estimulará a produção de um infiltrado pulmonar difuso, o 

nível desse infiltrado, está diretamente ligado com o nível de dispneia e grau de hipoxemia 

(RHOTAN, 2020). 
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Ainda podem ser encontradas alterações radiológicas na tomografia computadorizadas de 

tórax, como múltiplas opacidades em vidro fosco, observados bilateralmente, podendo estar ou 

não acompanhado de derrame pleural (SHI, 2020). 

Por conta dessa resposta imunológica exagerada, alguns pacientes podem progredir 

rapidamente para uma Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), ou para um choque 

séptico com falência de múltiplos órgãos, resultando em uma taxa alta de mortalidade (GOH et al., 

2020). A progressão rápida, acompanhada de um extenso dano no epitélio pulmonar, indica que a 

ACE2 do epitélio respiratório seja realmente a principal rota de entrada para o SARS-CoV-2 

(MCGONAGLE et al., 2020). 

Pode-se concluir que a COVID-19 é uma doença multissistêmica com predomínio 

respiratório, e que é necessário o conhecimento de todas as manifestações extrapulmonares para 

que seja elaborado um plano terapêutico que possa abranger o paciente como um todo, 

analisando seus fatores de risco e os pródromos de um acometimento sistêmico. O conhecimento 

dessas alterações poderá melhorar os cuidados prestados ao paciente com Covid-19, e assim, 

proporcionar uma atenção integral e redução da mortalidade nesse grupo. 

 
REFERÊNCIAS 

 
ALMEIDA, Ildeberto Muniz de. Proteção da saúde dos trabalhadores da saúde em tempos de 
COVID-19 e respostas à pandemia. Rev. bras. saúde ocup. São Paulo, 
v.45,e17,2020.Disponívelem: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303- 
76572020000101500&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 30 jun. 2020. 

 

ARCOS, Federico Soria; PUCHE, Antonio Romero; VERA, Tomás Vicente. Controversias sobre el 
tratamiento con IECA/ARA-II y COVID-19. Revista Española de Cardiología, [s.l.], v. 73, n. 6, p. 
516, jun. 2020. Elsevier BV. Disponívél em:  http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2020.03.014. 
Acesso em: 21 jun. 2020. 

 
BANSAL, Manish. Cardiovascular disease and COVID-19. Diabetes & Metabolic Syndrome: 
Clinical Research & Reviews, [s.l.], v. 14, n. 3, p. 247-250, maio 2020. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.dsx.2020.03.013. Acesso em: 22 jun. 2020. 

 
BERGER, Joseph R..COVID-19 and the nervous system. Journal Of Neurovirology, [s.l.], v. 26, 
n. 2, p. 143-148, abr. 2020. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1007/s13365-020-00840-5. Acesso em: 24 jun. 2020. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de manejo clínico para o novo- 
coronavírus(2019nCoV).2020.Disponívelem:https://www.paho.org/bra/?gclid=EAIaIQobChMIjer9j 
4-q6gIVgRCRCh0O4QzLEAAYAiAAEgJAHvD_BwE. Acesso em: 22 jun. 2020. 

 

CHAN, Jasper Fuk-Woo e col. Diagnóstico molecular aprimorado de COVID-19 pelo novo, 
altamente sensível e específico COVID-19-RdRp / Hel, teste de PCR para transcrição reversa em 
tempo real validado in vitro e com amostras clínicas. Jornal de Microbiologia Clínica, v. 58, n. 5, 
2020. Disponível em: https://jcm.asm.org/content/58/5/e00310-20.abstract . Acesso em: 29 jun. 
2020. 

 

CHENG, Yichun. et al. Kidney disease is associated with in-hospital death of patients with COVID- 
19. Kidney International, [s.l.], v. 97, n. 5, p. 829-838, maio 2020. Elsevier BV. Disponívél em: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.005. Acesso em: 24 junho. 2020. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-
http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2020.03.014
http://dx.doi.org/10.1016/j.dsx.2020.03.013
http://dx.doi.org/10.1007/s13365-020-00840-5
http://dx.doi.org/10.1007/s13365-020-00840-5
http://www.paho.org/bra/?gclid=EAIaIQobChMIjer9j
http://dx.doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.005


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1044  
 

 

 

CRESPO, Javier. et al. COVID-19 and the digestive system: protection and management during 
the sars-cov-2 pandemic. Revista Española de Enfermedades Digestivas, [s.l.], v. 112, p. 1-8, 
01 May 2020. Disponível em: 
https://www.reed.es/ArticuloFicha.aspx?id=5056&hst=0&idR=84&tp=1&AspxAutoDetectCookieSup 
port=1 . Acesso em: 22 jun. 2020. 

 

DUIGNAN, Sophie; DOYLE, Sarah L; MCMAHON, Colin J. Refractory Kawasaki disease: 
diagnostic and management challenges. Pediatric Health, Medicine And Therapeutics, [s.l.], v. 
10, p. 131-139, out. 2019. Disponível em: http://dx.doi.org/10.2147/phmt.s165935. Acesso em: 24 
jun. 2020. 

 
DUQUE-PARRA, Jorge Eduardo; DUQUE-MONTOYA, Daniela; PELAEZ, Félix John César. El 
COVID-19 también Afecta el Sistema Nervioso por una de sus Compuertas: El Órgano Vascular 
de la Lámina Terminal y el Nervio Olfatorio. Alerta Neurológica, Prueba de Disosmia o Anosmia 
Puede Ayudar a Un Diagnóstico Rápido. Int. J. Odontostomat., Temuco , v. 14, n. 3, p. 285-287, 
2020. Disponível 
em:https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718381X2020000300285&script=sci_abstract&tlng=e 
n . Acesso em: 22 jun. 2020. 

 

GOH, Ken J. et al. Rapid Progression to Acute Respiratory Distress Syndrome: Review of Current 
Understanding of Critical Illness from Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection. Ann Acad 
Med Singapore, v. 49, p. 108-18, 2020. Disponível em: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32200400/ . Acesso em: 27 jun. 2020. 

 

GUAN, Wei-jie. Clinical Characteristics of Covid-19 in China. New England Journal Of Medicine, 
[s.l.], v. 382, n. 19, p. 1859-1862, 7 maio 2020. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1056/nejmc2005203. Acesso em: 21 jun. 2020. 

 

HARAPAN, H. et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature review. Journal of 
infection and public health vol. 13,n.5. 2020. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034120304329 . Acesso em: 27 jun. 2020. 

 

Hussin A. Rothan ;Siddappa N. Byrareddy. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus 
disease (COVID-19) outbreak. Journal of Autoimmunity, v. 109, n. 1, p .102, may. 2020. 
Disponível em : https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433. Acesso em: 30 jun.2020. 

 

KANNAN, S.; ALI, P. Shaik Syed; SHEEZA, A.; HEMALATHA, K.. COVID-19 (Novel Coronavirus 
2019) – recent trends. European Review For Medical And Pharmacological Sciences, [s.l.], v. 
24, n. 4, p. 2006-2011, fev. 2020. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.26355/eurrev_202002_20378. Acesso em: 24 jun. 2020. 

 

KIM, Jee-eun. et al. Neurological Complications during Treatment of Middle East Respiratory 
Syndrome. Journal Of Clinical Neurology, [s.l.], v. 13, n. 3, p. 227, 2017. Korean Neurological 
Association. Disponível em: http://dx.doi.org/10.3988/jcn.2017.13.3.227. Acesso em: 24 jun. 2020. 

 

KOCHI, Adriano Nunes. et al. Cardiac and arrhythmic complications in patients with COVID-19. 
Journal Of Cardiovascular Electrophysiology, [s.l.], v. 31, n. 5, p. 1003-1008, 13 abr. 2020. 
Wiley. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1111/jce.14479. Acesso em: 20 jun. 2020. 

 
LI, Yan-chao; BAI, Wan-zhu; HASHIKAWA, Tsutomu. The neuroinvasive potential of SARS-CoV2 
may play a role in the respiratory failure of COVID-19 patients. Journal Of Medical Virology, [s.l.], 
v. 92, n. 6, p. 552-555, 11 mar. 2020. Wiley. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1002/jmv.25728. 
Acesso em: jun. 2020. 

http://www.reed.es/ArticuloFicha.aspx?id=5056&hst=0&idR=84&tp=1&AspxAutoDetectCookieSup
http://dx.doi.org/10.2147/phmt.s165935
http://dx.doi.org/10.1056/nejmc2005203
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034120304329
http://dx.doi.org/10.26355/eurrev_202002_20378
http://dx.doi.org/10.3988/jcn.2017.13.3.227
http://dx.doi.org/10.1111/jce.14479
http://dx.doi.org/10.1002/jmv.25728


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1045  
 

 

 

LIMA, Claudio Márcio Amaral de Oliveira. Informações sobre o novo coronavírus (COVID-19). 
Radiol Bras, São Paulo, v. 53, n. 2, p. V-VI, abril de 2020. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010039842020000200001&lng=en&n 
rm=iso> . Acesso em: 20 jun. 2020. 

 
MA, Chunxiang; CONG, Yingzi; ZHANG, Hu. COVID-19 and the Digestive System. American 
Journal Of Gastroenterology, [s.l.], v. , p. 1-10, 22 maio 2020. Disponível em: 
https://europepmc.org/article/pmc/pmc7273952 . Acesso em: 20 jun. 2020. 

 

MAO, Ling; WANG, Mengdie; CHEN, Shanghai; HE, Quanwei; CHANG, Jiang; HONG, Candong; 
ZHOU, Yifan; WANG, David; LI, Yanan; JIN, Huijuan. Neurological Manifestations of Hospitalized 
Patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study. The Preprint Server 
For Heath Sciences, [s.l.], p. 1-5, 25 fev. 2020. Cold Spring Harbor Laboratory.Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1101/2020.02.22.20026500. Acesso em: 24jun.2020 

 

MCGONAGLE, Dennis; SHARIF, Kassem; O'REGAN, Anthony; BRIDGEWOOD, Charlie. The Role 
of Cytokines including Interleukin-6 in COVID-19 induced Pneumonia and Macrophage Activation 
Syndrome-Like Disease. Autoimmunity Reviews, [s.l.], v. 19, n. 6, p. 102537, jun. 2020. 
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7195002/ . Acesso em: jun. 2020. 

 

PAN, Lei. et al. Clinical Characteristics of COVID-19 Patients With Digestive Symptoms in Hubei, 
China. The American Journal Of Gastroenterology, [s.l.], v. 115, n. 5, p. 766-773, maio 2020. 
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7172492/ . Acesso em: 22 jun. 
2020. 

 
PASTRIAN-SOTO, Gabriel. Bases Genéticas y Moleculares del COVID-19 (SARS-CoV-2). Mecanismos de 
Patogénesis y de Respuesta Inmune. Int. J. Odontostomat., Temuco , v. 14, n. 3, p. 331-337, 2020. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2020000300331 . Acesso em: 22 jun. 2020 
. 

PEERAPORNRATANA, Sadudee; MANRIQUE-CABALLERO, Carlos L.; GÓMEZ, Hernando; 
KELLUM, John A.. Acute kidney injury from sepsis: current concepts, epidemiology, 
pathophysiology, prevention and treatment. Kidney International, [s.l.], v. 96, n. 5, p. 1083-1099, 
nov. 2019. Elsevier BV. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.kint.2019.05.026. Acesso em:  
24 jun. 2020. 

 
RONCO, Claudio; REIS, Thiago. Kidney involvement in COVID-19 and rationale for extracorporeal 
therapies. Nature Reviews Nephrology, [s.l.], v. 16, n. 6, p. 308-310, 9 abr. 2020. Disponívél em: 
http://dx.doi.org/10.1038/s41581-020-0284-7. Acesso em: 24 jun. 2020. 

 

ROTHAN, H.A and SIDDAPPA, N.B. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease 
(COVID-19) outbreak. Journal of autoimmunity vol. 109. 2020. Disponível em: 
https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/32113704/The_epidemiology_and_pathogene 
sis_of_coronavirus_disease COVID_19  outbreak_ . Acesso em: 20 jun. 2020. 

 

SELBY, Nicholas M. et al. Covid-19 and acute kidney injury in hospital: summary of nice 
guidelines. Bmj, [s.l.], p. 1963, 26 maio 2020. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1963. 
Acesso em: 20 jun. 2020. 

 
SHI, H. et al. Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a 
descriptive study. The Lancet. Infectious diseases vol. 20,n 4. 2020. Disponível em: 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30086-4 . Acesso em: 20 jun. 2020. 

 

World Health Organization (WHO). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard,  
Geneva: WHO; 2020 Disponível em: 
https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjwltH3BRB6EiwAhj0IUKWCIrMTqQz2ykQnOG78onOdDKub 
uGDMy1dh9kDHKOfX08QfV2okpBoCqXQQAvD_BwE. Acesso em: 25 jun. 2020. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010039842020000200001&lng=en&n
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010039842020000200001&lng=en&n
http://dx.doi.org/10.1101/2020.02.22.20026500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7195002/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7172492/
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2020000300331
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2020000300331
http://dx.doi.org/10.1016/j.kint.2019.05.026
http://dx.doi.org/10.1038/s41581-020-0284-7
http://www.unboundmedicine.com/medline/citation/32113704/The_epidemiology_and_pathogene
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1963


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1046  
 

 

 

WU, Yeshun. et al. Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other 
coronaviruses. Brain, Behavior, And Immunity, [s.l.], v. 87, p. 18-22, jul. 2020. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbi.2020.03.031. 
XU, Suowen; CHEN, Mingwu; WENG, Jianping. COVID-19 and Kawasaki disease in children. 
Pharmacological Research, [s.l.], v. 159, p. 104951, 2020. Elsevier BV. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104951. Acesso em: 20 jun. 2020. 

 
Yeshun Wu. et al. Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other 
coronaviruses. Brain Behav Immun., v. 20, n. 1,p.18-22. Mar. 2020. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7146689/ . Acesso em: 30 jun. 2020. 

 

ZHENG, Ying-ying; MA, Yi-tong; ZHANG, Jin-ying; XIE, Xiang. COVID-19 and the cardiovascular 
system. Nature Reviews Cardiology, [s.l.], v. 17, n. 5, p. 259-260, 5 mar. 2020. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1038/s41569-020-0360-5. Acesso em: 24 jun. 2020. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.bbi.2020.03.031
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbi.2020.03.031
http://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104951
http://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7146689/
http://dx.doi.org/10.1038/s41569-020-0360-5


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1047  
 

 

 

CAPÍTULO 120 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS EFEITOS DO NOVO CORONAVÍRUS 

NAS PERIFERIAS DE FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 

CONSIDERATIONS ON THE EFFECTS OF OF THE NEW CORONAVIRUS IN THE PERIPHERIES OF FORTALEZA, 
CEARÁ, BRAZIL 

JUARIZA ALVES DE SOUSA1 

 
RESUMO: A realidade brasileira, baseada nos altos níveis de desigualdade, precário acesso a 
serviços e à infraestrutura habitacional, tem apresentado consequências desproporcionais do novo 
coronavírus entre a população, principalmente na parcela mais vulneráveis no país, efeito 
observado sobretudo em grandes capitais como Fortaleza, a 5ª maior do Brasil. Seja pela maior 
dificultade de manter o isolamento social, motivada pela necessidade de obter recursos 
essensicias à sobrevivência, pela falta de moradias adequadas, muitas vezes compostas por 
pequenos cômodos ocupados por vários membros familiares, ou pela dificuldade de acesso aos 
serviços de saúde, tornou-se possível traçar conexões entre as características socioeconômicas e 
a maior letalidade da COVID-19 nos bairros ocupados pela população mais vulnerável da cidade 
de Fortaleza, objeto dessa reflexão. 
Palavras-chave: COVID-19; periferias; Fortaleza; Ceará. 

 
ABSTRACT: The Brazilian reality, based on high levels of inequality, precarious access to services 
and housing infrastructure, has shown disproportionate consequences of the new coronavirus 
among the population, especially the most vulnerable portion in the country, an effect observed 
especially in large capitals such as Fortaleza, the 5th largest in Brazil. Whether due to the greater 
difficulty of maintaining social isolation, motivated by the need to obtain essential resources for 
survival, the lack of adequate housing, often composed of small rooms occupied by several family 
members, or the difficulty of access to health services, it has become if possible, draw connections 
between the socioeconomic characteristics and the higher lethality of COVID-19 in the 
neighborhoods occupied by the most vulnerable population in the city of Fortaleza, object of this 
reflection. 
Keywords: COVID-19; peripheries; Fortaleza; Ceará. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

A pandemia causada pelo novo coronavírus, oficialmente denominado SARS-Cov-2, levou 

a óbito mais de 400.000 pessoas em todo o mundo e pelo menos 57.070 mortes no Brasil até o 

momento, segundo monitoramento diário realizado pela Universidade Johns Hopkins. Após a 

chegada do novo coronavírus no Brasil, diversas medidas de controle e prevenção da doença 

foram tomadas pelas autoridades sanitárias locais em diferentes esferas administrativas. Essas 

medidas se diferenciaram de uma região para outra do país, entretanto a mais difundida pelas 

autoridades foi a prática do isolamento social. 

As autoridades brasileiras buscaram, ainda, incrementar o número de leitos de enfermaria 

e de UTI, momento em que as desigualdades regionais de acesso aos serviços de saúde se 

mostraram mais latentes, visto que grande parte da população brasileira utiliza o Sistema Único de 

Saúde (SUS). De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (DataSUS), o 

estado do Ceará possuía, em 2019, apenas 9 leitos de UTI por 100 mil habitantes, disparidade 

observada em várias outras capitais brasileiras. 

1 Mestre em Geografia. Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Cerá. E-mail: 
juariza.alves@gmail.com. 
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Além das desigualdades na distribuição de leitos de UTI, cabe ressaltar que Fortaleza 

está entre as 20 cidades mais desiguais do país, segundo dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) lançados em 2020, o que justifica os espaços desiguais de ocupação e 

produção na cidade, verificados nos contrastes entre bairros compostos por condomínios luxuosos 

ao lado de habitações precárias e de ocupações irregulares. Soma-se a isso o fato de a cidade ser 

um hub aéreo, o que contribuiu para a formação da "cadeia" de contágio inicial do vírus, 

posteriormente disseminado de forma comunitária, saindo de bairros nobres e chegando nas 

grandes periferias da capital cearense, onde tem se demonstrado mais letal. 

 
1. O direito ao isolamento social. 

 

O governo estadual, com o auxílio do governo municipal, buscou a efetivação do 

distanciamento social ampliado2 na forma de decreto implementado primeiramente em 19 de 

março de 2020, que naquele momento contava com 20 casos confirmados no Estado do Ceará, 

em sua maioria casos de pessoas que haviam retornado de viagens internacionais recentemente. 

Contudo, o isolamento social em Fortaleza se mostrou tão desigual quanto as características 

socioeconômicas da própria população, inicialmente tornou-se mais eficaz em bairros com Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH)3 mais elevado, onde surgiram os primeiros casos da doença. 

A disparidade no isolamento social foi acompanhada pela disseminação da COVID-19 nos 

demais bairros da capital cearense, que pode ser explicada pelo movimento de trabalhadores, 

moradores das periferias, que não puderam realizar o isolamento, ou por realizarem trabalhos 

essenciais, como trabalhadores de serviços de saúde, ou por não terem tido o direito ao 

isolamento garantido pelo empregador, muitas vezes respaudados por decretos federais. 

O governo Federal brasileiro estabeleceu uma série de Decretos que ampliavam os 

serviços essenciais no período da pandemia, a exemplo do Decreto de 8 de maio de 2020, que 

instuía como serviço essencial atividades como construção civil, salões de beleza e barbearias, 

ampliando o decreto de 20 de março de 2020 que já incluía atividades como o transporte de 

passageiros por táxi ou aplicativo como atividade essencial. De acordo com o Ministério da Saúde, 

em 20 de março o Brasil registrava 977 infectados em 24 estados e no Distrito Federal, com 11 

óbitos. Em 8 de maio o país atingiu os 10 mil mortos e 145.328 casos registrados. 

Com o apoio de medidas legais efetivadas pelo governo Federal brasileiro, grande parte 

da classe trabalhadora foi privada do direito ao isolamento social no Brasil, carregando consigo o 

vírus para as áreas periféricas das grandes capitais. 

 
2. A letalidade da Covid-19 nas periferias de Fortaleza, Ceará. 

 
 
 
 

2 Segundo Wilder-Smith e Freedman (2019) distanciamento social ampliado diz respeito ao fechamento de escolas e 
mercados públicos, o cancelamento de eventos e de trabalho em escritórios e o estímulo ao teletrabalho, a fim de 
evitar aglomerações de pessoas. Serviços essenciais devem ser mantidos. 
3 O IDH, corresponde a um indicador sintético composto por três dimensões: Renda, Educação e Longevidade 
(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, 2010). 
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No conjunto de municípios brasileiros, Fortaleza é destaque tanto pelo número de casos 

confirmados, que somam mais de 81.000, quanto pelo número de mortos, que já ultrapassam 

5.000, muitos registrados nas áreas periféricas da cidade, formadas principalmente por moradias 

precárias e habitadas por mais de 3 pessoas por domicílio, favorecendo a contaminação 

comunitária. No caso específico de Fortaleza, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) divulgou dados preliminares de 2019 que apontam Fortaleza como a 2ª capital do 

Nordeste com mais moradias irregulares, 187.167 registros. 

Essas moradias, denominadas aglomerados subnormais pelo IBGE, são caracterizadas 

por terrenos ocupados de forma irregular e que acumulam problemas como falta de água, energia, 

coleta de lixo e rede de esgoto, onde residem, em geral, populações com condições 

socioeconômicas precárias e que dependem diretamente do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Segundo o Instituto Trata Brasil, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, 

apenas 50,72% dos fortalezenses têm acesso a esgoto tratado. Os dados preliminares do IBGE 

mostram ainda a distância entre essas comunidades de Fortaleza e as unidades de saúde mais 

próximas com suporte para observação e internação. 

As periferias de Fortaleza concentram ainda grande parte da população menos instruída 

da cidade. De acordo com estudo realizado por Lima et. al (2020) em Fortaleza, a parcela da 

população que possui apenas o ensino fundamental consideram que estão em um nível de risco 

menos alto que os participantes com grau de escolaridade mais elevado, sensação que levou este 

grupo específico, em sua maioria, a não realizar isolamento social voluntário. 

O que se observa é que o nível de escolaridade e a gravidade da doença pode estar 
associada à classe social do indivíduo, sugerindo que os hábitos, as condições de vida 
e o conhecimento sobre a doença influenciam no prognóstico. Desta forma, indivíduos 
com escolaridade mais baixa estariam mais propensos a contrair a infecção, pois 
utilizam o transporte público, moram e frequentam locais com maior número de 
indivíduos e têm menos acesso a recursos médicos. Entre outros fatores, eles teriam 
menos recursos para adotar medidas preventivas, como o uso de álcool em gel para 
higienização das mãos, bem como medidas terapêuticas, como o uso de 
medicamentos paliativos, predispondo esses indivíduos à morte por infecção. (Lima et. 
al, 2020, p. 1583) 

 

Atualmente 120 bairros de Fortaleza já registram mortes de residentes e a medida que os 

casos e óbitos decorrentes da forma grave da COVID-19 se dispersaram rapidamente pelos 

bairros de Fortaleza, é possível perceber a maior letalidade em bairros que apresentam Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixo, onde há a predominância de moradias precárias e 

dificuldades no acesso aos serviços de saúde, em comparação com bairros nobres da cidade 

(Figura 2). 
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Figura 2: Número de óbitos por bairro de residência, Fortaleza- 2020 e IDH dos bairros de 

Fortaleza – 2010. 

 
Fonte: SMS Fortaleza - COVID-19 e Censo Demográfico. 

 

 
Com o aumento do número de casos e óbitos na periferia da capital cearense os governos 

municipal e estadual buscaram endurecer a fiscalização e as medidas de isolamento social a partir 

de 8 de maio de 2020, classificado em novo decreto como isolamento social rídigo, com foco nas 

áreas periféricas da cidade. Como consequência às medidas mais rígidas observou-se uma 

redução de casos e óbitos causados pela COVID-19 na cidade de Fortaleza a partir do mês de 

junho de 2020. Todavia, têm-se notado, cada dia mais após a iniciativa de reabertura gradual da 

economia, vista como precoce por especialistas, queda nas taxas de isolamento social 

principalmente nos bairros periféricos. 

Inicialmente, ouvia-se nos noticiários e lia-se nos jornais que a COVID-19 seria uma 

doença democrática, por não afetar as populações de acordo com raça, gênero nem classe social, 

contudo, a realidade se impôs e demonstrou que as mortes pela doença, na cidade de Fortaleza, 

têm tido como principal alvo as áreas pobres e mais vulneráveis. A pandemia causada pelo novo 

coronavírus tornou cada dia mais visível as desigualdades existentes na capital cearense, dívidas 

sociais adiadas pelo poder público e que atingem de forma severa a população mais vulnerável da 

cidade. 
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CAPÍTULO 121 
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PROBLEMS OF THE COVID-19 PANDEMIC 
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RESUMO: Em consequência da pandemia da COVID-19, diversos problemas emergiram e, dentre 
estes, alguns estão relacionados à informação. Neste contexto, o objetivo da presente pesquisa é 
apresentar o papel da Ciência da Informação diante destes cenários de problemas informacionais. 
A pesquisa se caracteriza como qualitativa, bibliográfica e descritiva. Quanto aos procedimentos 
técnicos, buscou-se por estudos indexados nas bases de dados Scopus, Web of Science, e 
Emerald. Os resultados demonstram que a pandemia da COVID-19 está associada a cinco 
problemas informacionais: compartilhamento de informações de forma lenta, falta de 
conscientização em saúde pública, informações em excesso, fake News e informações ilegíveis. 
Conclui-se que a Ciência da Informação pode colaborar na solução destes problemas por meio de 
discussões envolvendo uma série questões que estão no seu escopo de estudo, tais quais: 
conscientização da relevância da informação, gestão da informação, fontes especializadas de 
informação, características da informação confiável, competência informacional e alfabetização 
informacional. 
Palavras-chave: Pandemia. COVID-19. Problemas Informacionais. Ciência da Informação. 

 

ABSTRACT: As a result of the COVID-19 pandemic, several problems have emerged and, among 
these, some are related to information. In this context, the objective of this research is to present 
the role of Information Science in the face of these scenarios of informational problems. The 
research is characterized as qualitative, bibliographic and descriptive. As for technical procedures, 
we searched for studies indexed in the Scopus, Web of Science, and Emerald databases. The 
results demonstrate that the COVID-19 pandemic is associated with five informational problems: 
slow information sharing, lack of public health awareness, excessive information, fake news and 
unreadable information. It is concluded that Information Science can collaborate in the solution of 
these problems through discussions involving a series of issues that are within its scope of study, 
such as: awareness of the relevance of information, information management, specialized sources 
of information, characteristics of reliable information, informational competence and information 
literacy 
Keywords: Pandemic. COVID-19. Informational Problems. information Science. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
A Ciência da Informação (CI) trata-se de uma área de conhecimento interdisciplinar, a 

qual possui interesses investigativos acerca de propriedades e comportamentos da informação, de 

fluxos informacionais, de meios de tratamento da informação, de aspectos tecnológicos envoltos à 

informação, dentre outras questões. Estas possibilidades são investigadas com foco em garantir 

que os diversos tipos de usuários da informação consigam acessá-la e utilizá-la para fins diversos 

(BORKO, 1968; SHERA, CLEVELAND, 1977; COUSIN, 2010). 
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Conforme mencionado por Barbosa (2020), a pandemia da COVID-19 tem influenciado 

extremamente o modus operandi de todos, tanto no que diz respeito às maneiras de execução de 

trabalho, quanto em relação aos hábitos e costumes da sociedade contemporânea. O autor 

supracitado comenta que o risco proporcionado pela pandemia é inegável, sendo que a mesma 

fez com que emergisse um esforço global de pesquisadores e cientistas na busca de alternativas 

que possibilitem a preservação da vida. 

Investigações anteriores comprovam que, em consequência da pandemia da COVID-19, 

diversos problemas informacionais emergiram (ARAÚJO, 2020; BARBOSA, 2020; POONIA, 

RAJASEKARAN, 2020; ROSENBERG, SYED, REZAIE, 2020; dentre outras). Neste sentido, 

compreendemos que, assim como diversas outras áreas de conhecimento, a CI possui 

responsabilidade social relacionada à pandemia da COVID-19, haja vista que, conforme 

ressaltado por Moraes e Carelli (2016), a CI é uma ciência que nasce num período em que 

começaram a emergir grandes fluxos informacionais, sendo, portanto, uma ciência que, desde seu 

surgimento, tem preocupação voltada à resolução de problemas informacionais. 

Ressaltando a relevância da CI diante dos problemas envoltos à pandemia da COVID-19, 

num estudo intitulado “La importancia de la ciencia de la información en tiempos de posverdad”, 

Araújo (2020) argumenta que mais do que simplesmente contaminar-se pelo vírus, o surgimento 

da pandemia da COVID-19 traz consigo problemas de ordem informacional, fazendo com que 

questões informacionais tenham ganhado maior relevância e notoriedade ultimamente. O autor 

comenta, por exemplo, que a partir deste problema mundial, informações falsas foram circuladas e 

que portanto a CI teria, necessariamente, que esforçar-se para proporcionar colaboração, visando 

resolução de problemas como este. 

Nestes termos, a presente pesquisa tem como objetivo apresentar o papel da Ciência da 

Informação diante dos cenários de problemas informacionais consequentes da pandemia da 

COVID-19. Como fator de justificativa para elaboração desta investigação, ressalta-se a 

necessidade de discussão contínua sobre o tema que aqui é tratado, de forma que a comunidade 

científica como um todo seja cada vez mais estimulada para elaboração de estudos envoltos à 

pandemia da COVID-19. Além disto, o estudo em questão proporcionará um diálogo específico 

voltado ao cientista da informação, de modo a contribuir para propor implicações práticas 

sugestivas para atuação deste profissional frente aos desafios impostos pela COVID-19. 

DESENVOLVIMENTO 

 
O presente tópico está dividido da seguinte forma: Procedimentos Metodológicos, 

Resultados e Conclusão. Os procedimentos Metodológicos, por sua vez, apresentam questões 

envoltas ao tipo de pesquisa e procedimentos técnicos adotados para realização deste estudo. Os 

resultados apresentam análise e discussão dos estudos identificados, os problemas 

informacionais consequentes da pandemia da COVID-19, assim como as sugestões de 

implicações práticas para contribuição da CI no que diz respeito a estes problemas. Por fim, o no 
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último subtópico, apresentam-se as conclusões realizadas a partir da análise dos resultados da 

presente pesquisa. 

Procedimentos Metodológicos 

 
Em relação à abordagem metodológica utilizada na presente pesquisa, a mesma 

classifica-se como qualitativa. Neste tipo de pesquisa, conforme mencionado por Minayo (2004), o 

pesquisador busca responder questões muito particulares, preocupando-se com um nível de 

realidade impossível de ser quantificado. Desta forma, de acordo com o que comenta o autor, na 

pesquisa qualitativa o pesquisador trabalha com significados, motivos, aspirações, crenças, 

atitudes, correspondendo à profundidade de fenômenos, não se resumindo à operacionalização 

das variáveis. 

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos adotados para realização deste 

estudo, o mesmo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a qual, para Gil (2002), trata-se uma 

investigação realizada a partir de um material já existe, principalmente no que diz respeito a 

artigos e livros de caráter científico. Em relação a presente pesquisa, este material se constitui dos 

artigos que discorrem sobre informação no contexto da pandemia da COVID-19. 

A presente pesquisa se caracteriza, ainda, como descritiva, pois se propõe a descrever os 

problemas informacionais associados à pandemia da COVID-19, bem como descrever as 

possibilidades de contribuições da CI para resolução destes problemas. Na pesquisa descritiva, o 

investigador tem finalidade de descrever características de determinadas populações e/ou 

fenômenos, limitando-se a registrar e descrever os fatos observados, sem que haja quaisquer 

inferências neles (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Em relação aos procedimentos técnicos, buscou-se por estudos que tratassem indexados 

nas seguintes bases de dados: Scopus, Web of Science e Emerald. Utilizou-se, como filtro, as 

pesquisas desenvolvidas internacionalmente, portanto, as buscas foram realizadas por meio da 

solicitação das palavras “information” e “COVID-19” nos títulos dos artigos. No Quadro 1, 

apresentam-se as etapas para seleção dos estudos. 

 
Quadro 1 – Etapas para seleção dos estudos recuperados nas bases de dados 

Etapa Descrição 

Estudo em acesso aberto Nesta etapa, foram selecionadas apenas as pesquisas que estavam 

disponibilizadas em formato de acesso completo ao estudo. 

Verificação dos metadados Nesta etapa, verificou-se se os estudos recuperados continham todos os 

metadados necessários às análises e discussões dos resultados. 

Leitura do resumo  Nesta etapa, leu-se os resumos dos estudos selecionados nas etapas 

anteriores, com finalidade de selecionar apenas as pesquisas que, de alguma 

forma, correlacionaram a pandemia da COVID-19 com a informação. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 
Na sequência, são apresentados os resultados a partir da análise dos dados dos estudos 

escolhidos com base nos critérios de elegibilidade apresentados no Quadro 1. 
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Resultados 

 
A partir das estratégias de busca e seleção de estudos, foi viável recuperar e selecionar 

estudos que trataram de questões informacionais envoltas à pandemia da COVID-19. No Quadro 

2, apresenta-se o processo de seleção destes estudos nas bases de dados Scopus, Web of 

Sience e Emerald. 

 
Quadro 2 – resultado do processo de seleção dos estudos 

Base de 

dados 

Estudos 

recuperados 

Estudos em 

acesso aberto 

Estudos com 

todos os 

Estudos que 

trataram da 

Total de estudos 

ados 
 
 
 
 
 
 

 

Total de estudos selecionados: 11 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Conforme pode ser visualizado no Quadro 2, viabilizou-se a recuperação e seleção de 11 

estudos de interesse da preste investigação. A seguir, no Quadro 3, são apresentados os títulos, 

autores e fontes dos estudos selecionados para realização da análise dos dados. 

 
Quadro 3 – Apresentação dos estudos selecionados na presente pesquisa 

Título Autores 

A COVID–19-vírusfertőzés klinikai felismerését szolgáló új 

információk és a fej-nyaki régióban dolgozó egészségügyi személyzet 

védekezésének lehetőségei 

Balancing health privacy, health information exchange, and research 

in the context of the COVID-19 pandemic 

COVID-19 (Coronavirus) Pandemic: Information Sources Channels for 

the Public Health Awareness 

COVID-19 infodemic: More retweets for science-based information on 

coronavirus than for false information 

Impact of Online Information on Self-Isolation Intention During the 

COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Study 

Information Overload: A Method to Share Updates among Frontline 

Staff during the COVID-19 Pandemic 

Antal et al (2020) 

 
 

Lenert e Mcswain (2020) 

Ali e Bhatti (2020)  

Pulido et al. (2020) 

Farooq et al (2020) 

Poonia e Rajasekaran (2020) 

Medical information and social media in the time of COVID -19 Mulrennan e Colt (2020) 

Public Health Communication in Time of Crisis: Readability of On- 

Line COVID-19 Information 

The Twitter pandemic: The critical role of Twitter in the dissemination 

of medical information and misinformation during the COVID-19 

pandemic 

YouTube as a source of information on COVID-19 and rheumatic 

disease link 

YouTube as a source of medical information on the novel coronavirus 

2019 disease (COVID-19) pandemic 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

Basch et al. (2020) 

Rosenberg et al. (2020) 

 
Kocyigit et al. (2020) 

D’Souza et al. (2020) 

científica   metadados temática selecion 

Scopus 17 6 5 5 5 

Web of 

Science 

9 8 6 4 4 

Emerald 5 2 2 2 2 
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De acordo com o que foi analisado nos estudos selecionados, foram identificados cinco 

tipos de problemas informacionais consequentes da pandemia da COVID-19, a saber: 

compartilhamento de informações de forma lenta, falta de conscientização em saúde pública, 

informações em excesso, fake news, e informações ilegíveis. 

 
Compartilhamento de informações de forma lenta 

 
No que diz respeito ao compartilhamento de informações de forma lenta, subentende-se 

que este é um problema vivenciado em meio à pandemia da COVID-19 levando em consideração 

o que pontuam Antal el al. (2020). De acordo com o que mencionam os autores, um dos principais 

desafios envoltos à pandemia é o de disponibilizar, aos profissionais de linha de frente, 

informações rápidas e confiáveis. 

Acrescentando sobre este desafio, Lenert e Mcwain (2020) pontuam que a necessidade 

de se promover informações rápidas e confiáveis sobre a pandemia da COVID-19 é crucial para 

que os pacientes portadores do vírus sejam tratados da maneira mais adequada possível. Desta 

forma, tais informações são demasiadas relevantes, visto que são inerentes à tomada de decisão 

médica (ANTAL, et al., 2020; POONIA; RAJASEKARAN, 2020). 

Para contribuir na resolução deste problema, subentendemos que os pesquisadores que 

constituem a comunidade científica da Ciência da Informação podem colaborar por meio de 

debates e pesquisas científicas que promovam a relevância da própria informação, ressaltando a 

importância da gestão da informação, bem como investigando os fatores que influenciam o 

compartilhamento das informações envoltas à COVID-19, de modo que esta área de 

conhecimento contribua no compartilhamento efetivo de informações relacionadas à pandemia, 

para que estas sejam usufruídas por profissionais da linha de frente e pela sociedade em geral. 

 
Falta de conscientização em saúde pública 

 
De acordo com o que ressaltam Ali e Bhatti (2020), a sociedade atual funciona sem que 

haja uma efetiva conscientização da saúde pública e sua relevância. Para que haja esta 

conscientização, compreendemos que é inerente que se discuta sobre a relevância da informação, 

apontando a mesma como um fenômeno social. 

Desta maneira, a Ciência da Informação se caracteriza como área de conhecimento que 

possui responsabilidade nos processos associados à conscientização em saúde pública, 

promovendo discussões científicas que relacionem a informação à saúde pública, inclusive no que 

diz respeito aos processos informativos que emergiram a partir da pandemia da COVID-19 e que 

se relacionam à esfera da saúde. 

Considerando estes termos, os cientistas da informação podem verificar quais são as 

principais informações necessárias aos processos de conscientização em saúde pública, de modo 

que esta ciência colabore para que os sujeitos sociais, por meio da informação, tenham a real 

noção da importância da saúde pública em tempos de pandemia. 
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Informações em excesso 

 
De acordo com o que mencionam Pulido et al. (2020), a pandemia da COVID-19 fez com 

que emergissem informações em excesso. Conforme ressaltado pelos autores, esta grande 

quantidade de informações dá-se pela facilidade que sujeitos sociais possuem em relação ao 

compartilhamento de informações por meio das mídias sociais. 

Diversas mídias sociais estão sendo usadas para sobrecarga destas informações, tais 

quais: Whatsapp, YouTube, Facebook, Telegram, dentre outras (MULRENNAN; COLT, 2020). 

Este excesso de informação pode ocasionar confusão nos sujeitos sociais, os quais podem ser 

tomados por sentimento de preocupação (FAROOQ et al. 2020). 

Desta maneira, como forma de solucionar este problema informacional, os pesquisadores 

da Ciência da Informação podem realizar investigações com foco na gestão da informação para 

aproveitamento informacional em tempos de pandemia, ressaltando os desafios vivenciados pelos 

profissionais que necessitam de informação para tomadas de decisão que se relacionem às 

soluções para o surto da COVID-19 e, consequentemente, contribuindo no que diz respeito ao 

excesso de informação, o qual pode confundir tanto os profissionais da linha de frente, quanto os 

demais sujeitos sociais. 

Fake News 

 
O excesso de informação ocasionado pela pandemia da COVID-19 está associado tanto 

às informações confiáveis, quanto às informações falsas (PULIDO et al. 2020). De acordo com o 

que ressalta Rosenberg et al. (2020), estas informações falsas são constantemente disseminadas 

nas mídias sociais, nas quais, por diversas vezes, são compartilhados posicionamentos que 

surgem para contrariar as informações de qualidade científica. 

Estas informações enganosas se alastram rapidamente nas mídias sociais. Diante deste 

problema, Kocyigit et al. (2020), assim como D’Souza et al. (2020), realizaram investigações que 

visaram verificar a qualidade da informação sobre a pandemia da COVID-19 em vídeos 

disponibilizados na plataforma do YouTube. Os autores constatam a presença de informações 

enganosas na mídia social supracitada envolvendo a pandemia da COVID-19. 

Diante deste problema, os cientistas da informação podem contribuir divulgando fontes 

informacionais confiáveis que possuam dados e informações sobre a pandemia, ou ainda, 

desenvolvendo discussões científicas para apresentar as características de uma informação 

verídica, bem como os procedimentos de verificação de possíveis Fake News. Além disto, estes 

pesquisadores também podem realizar estudos que pretendam identificar as principais 

informações falsas envolvendo a pandemia da COVID-19, de modo que estas sejam 

compartilhadas ao público em geral, colaborando para esclarecimentos envolvendo esta temática. 
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Informações ilegíveis 

 
De acordo com o que ressalta Basch (2020), independentemente do meio de transmissão, 

as informações sobre a pandemia da COVID-19 devem ser precisas, além de serem 

compartilhadas de modo rápido e de maneira que possam ser compreendidas pela maioria da 

população. 

Ainda de acordo com o que pensa Basch (2020), os riscos das informações serem 

compartilhadas de maneira complexa faz com que os sujeitos sociais sintam dificuldades de 

interpretá-las, contribuindo para que haja ambiguidade. Além disto, a informação complexa causa 

pânico aos sujeitos que se deparam com esta em atividades de busca de informação sobre a 

pandemia da COVID-19 (BASCH, 2020). 

Considerando este problema informacional, a comunidade científica da Ciência da 

Informação pode contribuir por meio de debates que promovam as ações de acesso aberto, 

discorrendo sobre a importância da informação para desenvolvimento e independência social. Há 

também a possibilidade de se discutir sobre competência e alfabetização informacional, de modo 

que os sujeitos sociais e suas necessidades informacionais sejam considerados nas tomadas de 

decisões associadas às resoluções da pandemia da COVID-19. 

Considerações Finais 

 
O presente estudo teve como objetivo apresentar o papel da Ciência da Informação diante 

dos cenários de problemas informacionais consequentes da pandemia da COVID-19. Para tanto, 

foram verificados em bases de dados internacionais estudos que relacionassem a pandemia da 

COVID-19 a questões informacionais. 

Por meio da análise dos estudos selecionados, verificou-se que a pandemia da COVID-19 

está associada a diversos problemas de ordem informacional, os quais envolvem: 

compartilhamento lento de informação, falta de conscientização em saúde pública, informações 

em excesso, fake news e informações ilegíveis. 

Verificou-se, ainda, que a Ciência da Informação pode contribuir na resolução deste 

problema promovendo discussões relacionadas a uma série de questões que estão no seu escopo 

científico, a saber: conscientização da relevância da informação, gestão da informação, fontes 

especializadas de informação, características da informação confiável, competência informacional 

e alfabetização informacional. 

Para pesquisas posteriores, sugere-se ir a campo para verificar, junto aos pesquisadores 

da Ciência da Informação, como estes podem contribuir no combate a estes problemas 

informacionais, de modo que investigações futuras tenham uma visão mais ampla sobre a 

temática abordada na presente pesquisa. 
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CAPÍTULO 122 

CONTRIBUIÇÕES DO RESIDENTE DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E 

ATENÇÃO BÁSICA NO CUIDADO REMOTO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

CONTRIBUTIONS OF THE RESIDENT OF THE EXTENDED NUCLEUS OF FAMILY HEALTH AND PRIMARY CARE 
IN REMOTE CARE DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Monica Teixeira Borges1 

Neila Alves de Queiroz2 

Míriam de França Chagas3 

RESUMO: Tema Geral: Contribuições do residente do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 
Atenção Básica no cuidado remoto durante a pandemia da COVID-19. Problema de pesquisa: 
Cuidado remoto em saúde. Objetivos: Relatar a experiência de profissionais residentes em saúde 
no desenvolvimento de atividades de cuidado remoto em saúde através do uso de ferramentas 
tecnológicas durante a pandemia da COVID-19. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo do 
tipo relato de experiência, vivenciado por profissionais de saúde em um Programa de Residência 
Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família desenvolvida em um município da região 
metropolitana de Pernambuco. Principais Conclusões: O trabalho remoto em saúde contribui 
para se evitar a exposição ao coronavírus. Nota-se o relevante papel efetivo do residente frente à 
pandemia, promovendo a viabilização da assistência, do acesso e do cuidado humanizado para 
todos aqueles que necessitam do Sistema Único de Saúde. 
Palavras-chave: COVID-19; Atenção Primária à Saúde; Saúde da Família. 

 
ABSTRACT: Main Theme: Contributions of the resident of the Extended Nucleus of Family  
Health and Primary Care in remote care during the COVID-19 pandemic. Research problem: 
Remote health care. Purpose: To report the experience of resident health professionals in the 
development of remote health care activities through the use of technological tools during the 
COVID-19 pandemic. Methods: This is a descriptive study of the experience report type, 
experienced by health professionals in a Multiprofessional Residency Program in Primary Care and 
Family Health developed in a municipality in the metropolitan region of Pernambuco. Main 
Conclusions: Remote health work contributes to avoid exposure to coronavirus. Note the relevant 
effective role of the resident in the face of the pandemic, promoting the viability of assistance, 
access and humanized care for all those who need the Unified Health System. 
Keywords: COVID-19; Primary Health Care; Family Health. 

INTRODUÇÃO 

 
A epidemia da COVID-19, sigla do inglês para “Coronavirus Disease 2019” ocasionada 

pelo coronavírus (SARS-CoV-2), originada na província de Hubei-China, rapidamente se espalhou 

pelo mundo, sendo considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma emergência de 

saúde pública de interesse internacional e declarada como pandemia em 11 de março de 2020 

(WHO, 2020). 

A gravidade e a transmissibilidade da doença é reconhecida pelos indicadores de 

gravidade pandêmica, porém esses indicadores são heterogêneos em diferentes regiões com 
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transmissão, pois fatores como ações, disponibilidade de suprimentos, estrutura de serviços de 

saúde e vigilância, dentre outros influenciam na maior ou menor propagação do vírus (FREITAS; 

NAPIMOGA; DONALISIO, 2020). No entanto, a pandemia da COVID-19 representa um desafio 

sanitário global (WERNECK; CARVALHO, 2020). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) se apresenta como uma importante estratégia para a 

redução das iniquidades em saúde (HONE, et al 2020). A mesma deve ser fortalecida e 

estruturada como uma das principais respostas do setor saúde frente à epidemia, tendo em visto 

seu elevado grau de capilarização em território nacional e alcance de parcelas expressivas da 

população expostas a demasiados riscos em decorrência a suas condições de vida (SARTI, 

2020). A mesma apresenta quatro atributos essenciais: acesso de primeiro contato do indivíduo 

com o sistema de saúde, longitudinalidade, integralidade, coordenação da atenção; e três 

atributos derivados: orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural 

(STARFIELD, 2002). 

Visando promover o cuidado nos territórios, em 2008 foram criados os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), tendo estes o propósito de ampliar a abrangência e o escopo das 

ações de saúde no âmbito da APS (BRASIL, 2008; 2010), atualmente denominados de Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) (BRASIL, 2017). Essa equipe tem 

como principais ferramentas tecnológicas o Apoio Matricial, Clínica Ampliada, Projeto Terapêutico 

Singular (PTS), Projeto de Saúde no Território (PST) e a Pactuação do Apoio (BRASIL, 2009). 

A organização do processo de trabalho do NASF-AB durante a pandemia deu-se 

principalmente com duas de suas ferramentas potenciais: o Apoio Matricial e a Clínica Ampliada. 

O Apoio Matricial é uma ferramenta criada para melhorar a eficácia do trabalho em saúde, conta 

com uma comunicação entre comunidade, família, cultura e profissionais da saúde, bem como 

destaca o cuidar como um elemento central, de sentido amplo, além de proporcionar uma 

vinculação maior entre todos os envolvidos, colocando o usuário como protagonista da relação 

(DIMENSTEIN et al. 2009). Já a Clínica Ampliada ocorre quando há uma visão holística sobre o 

cuidado do sujeito, através de uma responsabilização dos usuários dos serviços de saúde bem 

como com seu atendimento em outros setores quando necessário, existindo assim a 

intersetorialidade (BRASIL, 2008). 

Considerando esses aspectos, o momento reconhecido pelo Ministério da Saúde (MS) 

como período de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional trouxe mudanças no 

cenário do país e na forma de cuidado nos territórios (BRASIL, 2020a). Diante dessa crise 

sanitária, o MS trouxe a regulamentação da telemedicina no país através da Portaria Nº 467, de 

20 de Março de 2020 em caráter temporário e excepcional (BRASIL, 2020b). 

Após isso, os Conselhos Federais de diversas categorias profissionais regulamentaram a 

prática do atendimento a distância à população no país. O Conselho Federal de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (COFFITO) e o Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), por exemplo, 

estabeleceram documentos normativos para guiar a prática dos teleatendimentos (teleconsulta, 
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teleorientação, telemonitoramento) (CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL, 2020; CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2020). 

O telemonitoramento ocorre quando há um acompanhamento à distância de pacientes 

que já foram atendidos de forma presencial anteriormente. (CONSELHO FEDERAL DE 

FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, 2020). Assim, o telemonitoramento, que utiliza-se de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), pode ser entendido como o acompanhamento 

dos parâmetros de saúde e/ou doença dos pacientes, podendo incluir nesse procedimento a 

coleta de dados clínicos, respeitando a infraestrutura tecnológica física, recursos humanos e 

materiais adequados, e de acordo com os princípios éticos profissionais. Já a teleconsulta, é 

entendida como uma consulta/sessão terapêutica, mediada por tecnologia, com profissional de 

saúde e cliente em localizações geográficas diferentes (CONSELHO FEDERAL DE 

FONOAUDIOLOGIA, 2020). 

Consequentemente, visando se adequar ao cenário de pandemia, a equipe NASF-AB 

passou por adaptações no seu processo de trabalho para oferecer o suporte adequado a equipe 

de Saúde da Família (eSF). Uma dessas alterações foi o modo de realização dos atendimentos 

individuais, que, pensando em garantir a segurança necessária aos usuários com relação a 

transmissão do agente patológico da COVID-19, ocorreram de forma remota para os casos que 

não eram demandas urgentes, sem necessidade de atendimentos presenciais (OLIVEIRA et al, 

2020). 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência de profissionais residentes 

em saúde no desenvolvimento de atividades de cuidado remoto em saúde através do uso de 

ferramentas tecnológicas durante a pandemia da COVID-19. 

 
METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, vivenciado por profissionais 

de saúde em um Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da 

Família (PRMABSF) desenvolvida em um município da região metropolitana de Pernambuco, 

durante os meses de abril a junho, seguindo aos meses subsequentes conforme o cenário da 

pandemia. 

A experiência se relaciona ao desenvolvimento de atividades de cuidado remoto nos 

territórios de atuação da equipe NASF-AB que os profissionais residentes atuam, no formato de 

teleatendimento de pacientes sintomáticos respiratórios e casos confirmados da COVID-19; 

teleatendimento de pacientes já acompanhados pela equipe NASF-AB e residentes, além da 

elaboração de materiais educativos e de orientação para os usuários e profissionais da eSF dos 

seus territórios de cobertura. 

Com o atual cenário da saúde pública, houve uma reorganização no processo de trabalho 

e readequação dos fluxos de atendimentos nas Unidades de Saúde da Família (USFs) apoiadas 

pela equipe NASF-AB. Os atendimentos estavam ocorrendo de forma reduzida, sem aglomeração 
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de usuários e agendamento prévio de consultas. No que tange ao atendimento de usuários com 

sintomas respiratórios, caso suspeito ou confirmado da COVID-19, a recomendação foi que a 

procura pela USF ocorresse diante da presença de sintomas de Síndrome Gripal. Ao chegar na 

USF, o paciente era encaminhado para o atendimento médico, em que se realizava o exame físico 

e o quadro clínico era caracterizado. Nesse momento, o usuário informava seu número de contato 

telefônico para que houvesse o monitoramento do seu quadro sintomatológico. 

O monitoramento dos usuários suspeitos e confirmados da COVID-19 nos territórios 

procedeu através de contato telefônico nas Unidades de Saúde da Família (USF) de atuação dos 

residentes, a cada 48 horas para usuários jovens e adultos e a cada 24 horas para usuários 

idosos. O contato telefônico se baseava no acompanhamento dos sintomas e curso da doença e 

orientações específicas de acordo com as demandas apresentadas pelos usuários. 

Já em relação ao acompanhamento dos pacientes que já eram atendidos presencialmente 

antes da pandemia pelo NASF-AB e pelos residentes multiprofissionais em saúde, este se dava 

através de telemonitoramento por contato telefônico e/ou vídeo-chamada pelo aplicativo 

whatsapp, isso quando o usuário tinha acesso a esta ferramenta tecnológica. Para os usuários 

com doenças crônicas e com quadro clínico estável, o telemonitoramento foi realizado de forma 

mensal, porém realizou-se de forma quinzenal de acordo com a apresentação de novas 

demandas pelos usuários. Para os usuários com quadros crônico-agudizados, o 

telemonitoramento foi realizado de forma semanal ou quinzenal. Vale ressaltar que em alguns 

casos, cuja a demanda não poderia ser resolvida pelo teleatendimento, realizou-se o atendimento 

presencial na unidade de saúde com os devidos cuidados e usos de EPIs adequados. 

No que tange a elaboração de materiais educativos, o processo se deu através da criação 

de cartilhas com orientações em saúde, vídeos e gravações de voz (podcasts) instrutivos de 

autocuidado e elaboração de folhetos pela equipe multiprofissional abordando temas diversos 

baseados em estudos da literatura. As cartilhas foram confeccionadas nos programas PowerPoint 

e Word e no aplicativo Canva, e os vídeos através do aplicativo YouCut-Editor de Vídeo 

Profissional. 

RESULTADOS 

 
A utilização das TICs neste trabalho se mostra como uma importante ferramenta no 

enfrentamento da COVID-19 nos territórios de atuação dos residentes das equipes NASF-AB. 

Tendo em vista que as USFs passaram a ser uma das principais portas de entrada dos 

casos de COVID-19, e com foco na diminuição de exposição dos usuários ao contato com os 

riscos de contágio pelo coronavírus, o cuidado remoto através, principalmente, de ligações 

telefônicas de aparelho celular e uso do aplicativo whatsapp se mostra ser uma estratégia 

alternativa para a prestação de assistência à população, pois promove o distanciamento social 

físico preconizado pela OMS como medida de controle da propagação do coronavírus. 

A assistência remota em saúde possibilita a longitudinalidade e continuidade do cuidado 

aos usuários acompanhados pelas equipes NASF-AB, reforçando a aplicabilidade de ferramentas 
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base do processo de trabalho dessa equipe, como a Clínica Ampliada, possibilitando assim um 

acompanhamento mais preciso dos seus sinais e sintomas e do seu processo saúde/doença. 

Durante as chamadas telefônicas e vídeo-chamadas foram dadas orientações e realizou- 

se demonstração de condutas para serem praticadas pelos usuários ou cuidadores. Evidencia-se 

com isso o fortalecimento do vínculo com os usuários, pois apesar da interrupção da assistência 

presencial, os usuários continuaram sendo acompanhados e acolhidos, tendo o profissional de 

saúde o desafio de exercer um olhar ampliado sobre suas demandas individuais e uma escuta 

qualificada, em caráter remoto. 

Com relação aos materiais educativos, estes foram compartilhados diretamente aos 

usuários através do aplicativo Whatsapp e também aos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e 

demais profissionais das USFs para serem disseminados para a população de seus territórios e 

grupos formados no Whatsapp. Ademais, os mesmos foram disponibilizados por meio do 

aplicativo Instagram do respectivo PRMABSF que os profissionais residentes atuam, 

possibilitando desta forma maior acesso a conteúdo informacional ao público em geral. Os 

materiais fomentam a prática da prevenção e promoção em saúde por meio de informações 

educativas de fácil compreensão, incluindo temas pertinentes ao cenário de pandemia atual, 

como: prevenção de quedas em idosos no período da quarentena, medidas preventivas de 

engasgos, cuidados com o sono na quarentena, meditação, sequência de automassagem 

corporal, dentre outros. 

O cuidado remoto vivenciado pelos residentes intensifica a corresponsabilidade no 

cuidado aos usuários e o papel deste como principal responsável e protagonista de seu 

autocuidado, realizando suas atividades de forma orientada pelos profissionais e de maneira 

autônoma, com foco na promoção da sua qualidade de vida. 

Outrossim, o residente do NASF-AB se mostra como agente potente no enfrentamento a 

COVID-19, devido seu olhar ampliado ao território, com foco nos determinantes e condicionantes 

de saúde, possibilitando a assistência à saúde baseada nas necessidades e no cuidado singular 

dos seus usuários. 

DISCUSSÃO 

 
Para a redução da transmissibilidade e enfrentamento do vírus, deve-se ocorrer 

investimento do fortalecimento da APS, garantindo a longitudinalidade do cuidado, incorporando 

tecnologias de teleatendimento e monitoramento à distância, bem como com a proteção aos 

profissionais de saúde (VITÓRIA; CAMPOS, 2020). 

A telessaúde pode ser um componente crítico para expandir a capacidade de combater a 

propagação do coronavírus e, ao mesmo tempo, manter os serviços de saúde funcionantes e mais 

seguros. Demonstra-se ainda como alternativa eficaz às visitas presenciais de pacientes com 

outras necessidades de cuidados de saúde, ajudando a preservar os serviços para aqueles que 

mais precisam dessa atenção (CAETANO, 2020). 
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É notório que o acesso ao serviço de saúde sofreu modificações durante a pandemia, 

ocorrendo em sua maioria em caráter remoto, devendo este ser pautado em um cuidado a longo 

prazo. Esse cuidado deve ser longitudinal, ou seja, deve ter continuidade ao longo do tempo, na 

qual o usuário deve ser acompanhado de forma integral e em todos os seus aspectos de vida 

(BRASIL, 2012). 

A utilização dos serviços de saúde e sua busca, mesmo remotamente, pode aumentar o 

vínculo entre os usuários e profissionais de saúde. Esse vínculo consiste em uma relação de 

confiança e afetividade entre os trabalhadores do serviço da saúde e os usuários, facilitando 

assim no processo de corresponsabilização da saúde que é estruturado ao longo das 

consultas/atendimentos (BRASIL, 2012). Para colaborar com esse processo de vínculo, destaca- 

se o papel da Residência Multiprofissional em Saúde no enfrentamento da pandemia da COVID- 

19 na APS. 

A residência trata-se de política pública de educação permanente e se pauta na 

aprendizagem reflexiva de problemáticas encontradas no contexto de cada comunidade, com 

potencial transformador da realidade local por meio da práxis em ação na rede de serviços 

(SILVA, et al., 2016). A atuação dos residentes em saúde, além de sua importância pela atuação 

multiprofissional, que resulta em uma forma mais eficiente na resolução de casos, também traz 

benefícios para o serviço a partir do fortalecimento da educação permanente, a troca de saberes 

entre os profissionais residentes e os do serviço e pelas melhorias no processo de trabalho que 

surgem a partir da própria formação do residente que instiga a restauração de algumas práticas 

adequadas e aprimoramento de outras (MONTEIRO, 2019). 

Dentre as propostas relacionadas ao processo de trabalho tem-se a integralidade que é 

tida como uma forma ampla do olhar profissional que atenda demandas e necessidades de acordo 

com o contexto (CARNUT, 2017). Assim, integralidade do cuidado abrange também o cuidado à 

saúde mental, que no contexto atual decorrente da pandemia tem sofrido vários impactos. 

Durante a epidemia, comumente, têm sido encontradas manifestações psicopatológicas, 

nem sempre consideradas como doença, mas uma reação ao contexto da pandemia, considerado 

anormal e que leva a necessidades de adaptações, preocupações, medos, irritabilidade, angústia, 

tristeza, podendo até mesmo surgir outros sintomas com manifestações fisiológicas (BRASIL, 

2020). Portanto, esse cuidado tanto aos profissionais de saúde quanto aos usuários é bastante 

relevante e precisa ser difundido. E uma das maneiras de prestação desse cuidado pelos 

residentes foi através da elaboração de materiais de autocuidado, do acolhimento e escuta 

qualificada durante as chamadas telefônicas 

CONCLUSÃO 

 
O trabalho remoto em saúde mostra-se efetivo no enfrentamento da COVID-19 e no 

acompanhamento dos usuários vinculados às equipes NASF-AB. A garantia de acesso a saúde de 

forma benéfica e sem riscos aos usuários destaca-se como sendo uma das mais importantes 

conquistas para a garantia do cuidado de forma segura na operacionalização dos serviços de 
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saúde, fortalecendo e privilegiando as atividade remotas e a segurança do profissional contra a 

exposição dos riscos advindos dos atendimentos presenciais durante a pandemia. 

Durante o trabalho remoto foram desenvolvidos materiais de educação em saúde que 

mostraram-se de grande importância para o processo de trabalho e do autocuidado dos usuários e 

profissionais de saúde, pois foram de fácil acesso e contemplam o cuidado em saúde de forma 

integral e humanizada. Enfatiza-se sobre a relevância da assistência aos profissionais de saúde, 

pois estes estão na linha de frente e em contato direto com os usuários com COVID-19, além da 

alta exposição ao risco biológico provocada pelo vírus e processos de adoecimento mental. 

Nota-se, com isso, o papel pertinente do residente para o processo de trabalho dentro da 

APS, principalmente frente ao contexto da pandemia, pois o caráter transformador de seu 

processo formativo promove a viabilização da assistência, do acesso e do cuidado humanizado 

para todos aqueles que necessitam do Sistema Único de Saúde. 
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CAPÍTULO 123 

CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALARES ATRAVÉS DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
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RESUMO: As principais fontes de infecção no ambiente hospitalar ocorrem por diversos fatores 
externos e internos como; o paciente, os visitantes, os profissionais de saúde, manuseio e limpeza 
dos equipamentos e estrutura física da instituição. A higienização das mãos constitui uma ação 
simples, de impacto significativo e eficácia comprovada na prevenção das infecções relacionadas 
à assistência em saúde, além de ser uma forma de higienização de baixo custo. Diante disso, o 
presente estudo possui como objetivo identificar os benefícios da higienização das mãos como 
modo de controle e prevenção de infecções. Através de uma pesquisa de caráter qualitativo, foi 
elaborada uma revisão de literatura de natureza narrativa, pois esse tipo de estudo aborda 
aspectos conceituais e amplos favorecendo um maior aporte de informações para responder a 
questão norteadora. Assim, “A higienização das mãos apresenta impactos positivos na redução  
de contaminação e disseminação de infecções hospitalares?”. Diante da pesquisa realizada pode- 
se afirmar que, as mãos dos trabalhadores de saúde podem ser consideradas uma importante 
fonte de contaminação, bem como os fatores ambientais como superfícies, equipamentos e 
jalecos. A higienização das mãos é comprovadamente a principal medida para a prevenção de 
infecções relacionadas à assistência em saúde, essa prática ganhou grande destaque durante a 
pandemia da COVID-19, sendo uma das principais formas de evitar a propagação da doença. 
Contudo, a falta de tempo junto a grande demanda dos estabelecimentos de saúde, levam aos 
profissionais incluindo a equipe de enfermagem a não realizar de forma adequada a higienização 
das mãos. 

Palavras-chave: Enfermagem. Higiene das Mãos. Infecção hospitalar. Infecções por Coronavirus. 
Orientação. 

 

ABSTRACT: The main sources of infection in the hospital environment occur due to several 
external and internal factors such as; the patient, visitors, health professionals, handling and 
cleaning the equipment and physical structure of the institution. Hand hygiene is a simple action, 
with significant impact and proven effectiveness in preventing infections related to health care, in 
addition to being a low-cost form of hygiene. Therefore, the present study aims to identify the 
benefits of hand hygiene as a way of controlling and preventing infections. Through a qualitative 
research, a literature review of a narrative nature was elaborated, as this type of study addresses 
conceptual and broad aspects favoring a greater supply of information to answer the guiding 
question. So, "Does hand hygiene have positive impacts on reducing contamination and spreading 
hospital infections?" In view of the research carried out, it can be said that the hands of health 
workers can be considered an important source of contamination, as well as environmental factors 
such as surfaces, equipment and lab coats. Hand hygiene is proven to be the main measure to 
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prevent infections related to health care, this practice gained great prominence during the COVID- 
19 pandemic, being one of the main ways to prevent the spread of the disease. However, the lack 
of time due to the great demand of health facilities, lead professionals, including the nursing team, 
to not properly perform hand hygiene. 
Keywords: Nursing. Hand Hygiene. Cross Infection. Coronavirus Infections. Orientation 

 

INTRODUÇÃO 
 

Infecções Hospitalares, também conhecidas como infecções relacionadas à assistência à 

saúde (IRAS), são definidas como os quadros infecciosos adquiridos após a admissão do paciente 

no ambiente hospitalar, cuja manifestação pode ocorrer durante a internação ou pós-alta e que 

geralmente estão associadas a fatores passíveis de prevenção por meio de medidas simples 

como higienização correta das mãos, utilização de técnicas assépticas e correto manuseio entre 

lavagem e distribuição de instrumentos assépticos (FÉLIX et al., 2017).Nos hospitais, as principais 

fontes de infecção decorrem: do paciente, dos visitantes, dos profissionais de saúde, manuseio e 

limpeza dos equipamentos e estrutura física da instituição (RIBEIRO et al., 2016). 

A higienização das mãos (HM) constitui uma ação simples, de impacto significativo e 

eficácia comprovada na prevenção das IRAS (LLAPA-RODRÍGUEZ et al., 2018). Vale salientar 

que esta simples medida visa à segurança do paciente, dos profissionais de saúde e de todos 

aqueles envolvidos nos cuidados aos pacientes (ALMEIDA et al., 2017). 

Mesmo com a concretização de evidências a respeito dos benefícios da HM ao longo do 

tempo, e os avanços e medidas estabelecidas para a prevenção e controle de infecções, a adesão 

dos profissionais a esta prática ainda é insipiente e em desacordo com as diretrizes preconizadas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo, um desafio para as instituições de saúde, 

devido ao desconhecimento ou à dificuldade em mudar hábitos sedimentados ao longo da vida 

profissional, o que pode estar expandindo a incidência de IRAS e, consequentemente, o aumento 

da mortalidade de crianças e adultos e a elevação dos custos na saúde (LLAPA-RODRÍGUEZ et 

al., 2018; NERE et al., 2017). 

Contudo, a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) causador da 

doença COVID-19, no qual vem-se ultrapassando a capacidade e os recursos dos sistemas de 

saúde em todo o mundo, não possui ainda uma vacina terapêutica, e medidas preventivas são a 

abordagem atual para restringir a transmissão de casos. Como o vírus é altamente contagioso por 

via respiratória (gotículas de pessoas infectadas, amplamente disseminadas por tosse ou espirro) 

e por contato com superfícies contaminadas, a transmissão e a disseminação na comunidade 

podem ser diminuídas através da prática de higiene das mãos regular e diligente (BEIU et al., 

2020). 

Os riscos biológicos são atualmente uma constante preocupação das produções 

científicas sendo a HM um dos principais assuntos abordados dentre outras temáticas, isso 

justifica a necessidade de novos estudos acerca deste tema. 

Nesse ínterim, o presente estudo possui como objetivo identificar na literatura os 

benefícios da higienização das mãos como modo de controle e prevenção de infecções. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1071  
 

 

 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, através de revisão de literatura com natureza 

narrativa. Esse tipo de estudo aborda aspectos conceituais e amplos, pois a pesquisa utiliza tanto 

fontes primárias como outras do tipo manuais, livros, vídeos, sites, anais de eventos e tudo que 

possa contribuir para responder a perguntas do tipo "o que tem sido produzido sobre um tema" 

(MEDEIROS and TEIXEIRA, 2016). 

Considerando que a área da saúde está constantemente exposta a riscos biológicos e o 

controle de infecção é uma postura preventiva que exige cuidados e disciplina, sendo a lavagem 

das mãos uma medida essencial principalmente dentro do contexto atual da pandemia da COVID- 

19. 

A partir da estratégia PICO acrônimo que reúne os elementos Paciente; Intervenção; 

Comparação e Outcomes (desfecho) (CAMILO; GARRIDO, 2019) descrita no quadro 1, dessa 

forma a pergunta norteadora estabelecida foi: A higienização das mãos apresenta-se eficaz na 

redução de contaminação e disseminação de infecções hospitalares? 

 
Quadro 1. Descrição da estratégia PICO. 

 
 

INICIAIS DESCRIÇÃO ANÁLISE 

 
 

 
P 

 
Paciente 

 
Profissionais de saúde; população 

 
I 

 
Intervenção ou indicador 

 
Lavagem das mãos relacionadas a 

casos de infecções 

 
C 

 
Comparação ou controle 

 
Resultados encontrados no período 

de março até maio de 2020 

 
O 

 
Outcomes – Desfecho 

 
Eficiência da lavagem das mãos na 

redução de infecções 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

 

Para o levantamento dos artigos realizou-se uma busca através de bancos de dados 

eletrônicos: Biblioteca virtual em Saúde (BVS), Google Scholar, SCIELO e MEDLINE. A estratégia 

de busca utilizou as seguintes palavras-chave, obtidas de acordo com os Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS): Enfermagem; Higiene das Mãos; Infecção hospitalar; Infecções por 

Coronavirus. 
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Os meios de avaliação para a seleção das informações basearam-se na conformidade 

dos limites dos assuntos aos objetivos da atual revisão, sendo selecionados trabalhos disponíveis 

na íntegra; informações publicadas nas línguas: portuguesa, inglesa e chinesa; e conteúdos 

publicados nos últimos 5 anos. Foram excluídos trabalhos de teses, monografias, dissertações 

(literatura cinzenta) e publicações anteriores a 2015. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Fatores de riscos referentes ao trabalhador da saúde 

 
Os centros de saúde, como hospitais, são locais tipicamente insalubres, pois além de 

ocorrer muitos procedimentos que oferecem riscos à equipe, tem a união de indivíduos com 

doenças infectocontagiosas e/ou multirresistentes (MORAES et al., 2016). Nesse contexto, os 

profissionais de saúde estão expostos a inúmeros riscos diariamente em seu ambiente de 

trabalho. Eles podem ser classificados como: riscos físicos, químicos, fisiológicos, psíquicos, 

ergonômicos e, principalmente, biológicos (CARRARA; MAGALHÃES; LIMA, 2015). 

Todos os profissionais presentes no ambiente hospitalar estão expostos a esses riscos, 

porém, estudos indicam que o profissional de enfermagem é o que mais se expõe a eles, tendo 

em vista que é o maior grupo de trabalhadores de saúde, sendo aquele que presta assistência 

ininterrupta e executa a maioria das ações de saúde (CARRARA; MAGALHÃES; LIMA, 2015). 

O risco biológico pode ser definido como a possibilidade de exposição ocupacional a 

agentes biológicos, como microrganismos, parasitas e toxinas. Assim, durante a execução de 

alguns procedimentos, o profissional pode estar exposto a diversos desses agentes ao entrar em 

contato, por exemplo, com fluidos corporais, como o sangue (JUNIOR et al., 2015). Dessa forma, 

os acidentes com materiais perfuro cortantes, têm sido reconhecidos como um dos principais 

fatores de risco para a contaminação dos trabalhadores (JESUS et al., 2017). 

Todavia, as mãos dos trabalhadores de saúde podem ser consideradas outra importante 

fonte de contaminação, porém os fatores ambientais como superfícies, equipamentos e jalecos 

também contribuem para tal. Pesquisas apontam que os jalecos são importantes fontes de 

contaminação, que pode estar associada ao seu contato direto com as mãos dos profissionais, 

com o paciente e contato indireto com os fômites, trazendo riscos tanto para o próprio profissional, 

quanto para o enfermo (OLIVEIRA; SILVA, 2015). 

Além dos riscos já inerentes ao processo de trabalho, muitas vezes a causa de algumas 

contaminações podem estar ligada a negligência das exigências de segurança para os 

profissionais da saúde. (CARRARA; MAGALHÃES; LIMA, 2015). A exemplo disso pode-se citar a 

falta de EPI durante a pandemia da COVID-19, além das recomendações, muitas vezes 

inadequadas, sobre a reutilização de alguns equipamentos, como a máscara N95. Essas 

condições tornou o trabalho para as equipes de saúde ainda mais inseguro (MIRANDA et al., 

2020). 
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O rastreamento e reconhecimento desses fatores de riscos ocupacionais contribui para 

que existam ações de prevenção dos mesmos e dos agravos à saúde que podem ocorrer em 

função das atividades laborais (CARRARA; MAGALHÃES; LIMA, 2015). 

 
Infecção relacionada à assistência em saúde e higiene das mãos 

 
A Infecção Relacionada à Assistência de Saúde (IRAS), é considerada como  um 

resultado não pretendido da assistência, sendo responsáveis por altas taxas de morbidade e 

mortalidade, prolongamento do tempo de internação, aumento da resistência de microrganismos a 

antimicrobianos, gerando incapacidades por longo prazo, gastos elevados para pacientes e 

famílias, óbitos preveníveis, além de terem grande impacto nos custos financeiros do sistema. 

Possuem causas multifacetadas, relacionadas às limitações de estrutura, aos múltiplos processos 

intrincados ao complexo sistema de saúde e ao comportamento humano, esse condicionado, 

entre outros, ao seu processo de educação (BELELA-ANACLETO; PETERLINI; PEDREIRA, 

2016). 

A IRAS é considerada mundialmente como um dos maiores problemas relacionado com a 

segurança do paciente que precisa ser solucionado, até o momento, a higienização das mãos 

(HM) é comprovadamente a principal medida para a prevenção de infecções dessa natureza. As 

mãos correspondem ao principal veículo de transmissão dos microrganismos, pois estão 

envolvidas em todo o processo de atendimento do paciente, dessa forma, para garantir a 

segurança do paciente, e também a do profissional, a HM é recomendada antes e após o contato 

com o paciente e seu ambiente, constituindo uma norma básica do ambiente hospitalar e sendo 

apontada como fundamental à prevenção de infecções nosocomiais (TRANNIN et al., 2016). 

Diante disso, a falta de tempo, a grande demanda de atendimentos e procedimentos ou 

até mesmo esquecimento, leva aos profissionais da área da saúde, incluindo a equipe de 

enfermagem a não realizar de forma regular a HM adequadamente. Segundo estudos, nem todos 

os profissionais higienizam as mãos frequentemente ou de modo adequado no Brasil e demais 

países, de um modo geral apenas 50% dos profissionais da área da saúde adotam essa medida e 

enfermeiros que recebem treinamento contínuo os índices chegam a 80%(JORGE; RACHED, 

2018). 

De acordo com Rotter (2004), conforme citado por Silva e Costa (2018): 

As mãos dos profissionais de saúde podem ser persistentemente colonizadas por 
microrganismos patogênicos como Staphylococcus aureus, bacilos Gram-negativos ou 
leveduras que, em áreas críticas como unidades de terapia intensiva (UTIs) e unidades 
com pacientes imunocomprometidos e pacientes cirúrgicos, podem ter um importante 
papel adicional como causa de infecção relacionada à assistência à saúde (SILVA; 
COSTA, 2018). 

 

 
A medida da adesão à HM nos serviços de saúde é uma tarefa extremamente 

desafiadora, pois não existe consenso sobre um padrão metodológico a ser adotado, sendo 

realizada por vários métodos, incluindo a observação direta. A medida ideal de aderência seria o 

número de vezes que o profissional da saúde realmente higienizou suas mãos, dividido pelo 
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número de oportunidades que ele teve para realizá-la. A Organização Mundial da Saúde 

identificou essas oportunidades como os cinco momentos: antes do contato com o paciente;  

antes de um procedimento asséptico, depois de um risco de exposição a secreções corporais; 

após o contato com o paciente e após o contato com o ambiente e objetos do paciente no local 

onde ele se encontrava(TRANNIN et al., 2016). 

Desse modo, a HM é a principal medida para se reduzirem infecções intra-hospitalares, 

mas não é apenas a falta de adesão da HM que colabora para a IRAS, mas também, a má 

realização dela, ou seja, a falta de conhecimento de como realizar a técnica da HM de forma a 

garantir procedimentos mais seguros. Embora seja um procedimento simples e barato, a falta de 

adesão dos profissionais de saúde é um problema em todo o mundo. Nesse sentido, a 

desconstrução da percepção de invulnerabilidade a infecções no exercício profissional deve ser 

trabalhada para que o comodismo e as práticas de riscos sejam substituídos por comportamentos 

que resultem em assistência de qualidade ao usuário e na maior proteção possível ao trabalhador 

da saúde (SOUSA; SILVA, 2015). 

 

Higiene das mãos no controle da disseminação do sars-cov-2 (covid-19) 

 
O SARS-CoV-2 descoberto no fim de 2019, tornou-se uma pandemia em 2020, 

classificada como uma Zoonose, faz parte da mesma família dos Coronaviridae que ocorreram 

nas últimas décadas como, a síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV), e a Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), sua doença atualmente é denominada COVID-19 

(GORBALENYA et al., 2020). A transmissão do SARS-CoV-2 de humanos para humanos ocorre 

principalmente com o contato de gotículas respiratórias oriundas de pacientes doentes e 

sintomáticos e assintomáticos, sejam por contato direto ou através de fômites, em média, o 

período de incubação é estimado em de 5 a 6 dias, podendo variar de 0 a 14 dias (FERREIRA et 

al., 2020). A transmissão também está relacionada com a propagação por aglomerações, 

acontecendo principalmente dentro do ambiente familiar (HAN; YAN, 2020). 

A WHO (World Health Organization) (2020) afirma que a transmissão por contato ocorre 

quando as mãos contaminadas tocam a mucosa da boca, nariz ou olhos. O vírus também pode 

ser transferido de uma superfície para outra através das mãos contaminadas, o que facilita a 

transmissão por contato indireto. Consequentemente, a higienização das mãos é extremamente 

importante para evitar a disseminação do vírus causador da doença COVID-19. 

O Ministério da Saúde em meio a pandemia elaborou o Protocolo de Tratamento do Novo 

Coronavírus (2019-nCoV), onde instituiu como ações preventivas diárias que possam auxiliar na 

prevenção de propagação do vírus respiratórios a higiene frequente das mãos com água e sabão 

ou preparação alcoólica, evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos, 

evitar contato próximo com pessoas doentes, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, com 

cotovelo flexionado ou utilizando-se de um lenço descartável, isolamento social de pelo menos 14 
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dias quando estiver doente ou apresentado sintomas, e limpar e desinfetar objetos e superfícies 

tocados com frequência (BRASIL, 2020). 

A higienização das mãos é a medida isolada mais efetiva na redução da disseminação de 

infecções através de estratégias multimodais, incluindo o acesso aos materiais adequados (OMS, 

2020). 

Quando se trata de profissionais de saúde, não é incomum o negligenciamento na 

lavagem das mãos, nem que os agentes se empolgue durante uma situação de urgência ou 

emergência, como a de um paciente que desestabiliza repentinamente precisando de assistência 

iminente, e renunciam às barreiras protetoras que os protegem de contrair uma infecção 

transmissível (MALHOTRA et al., 2020). 

Neste contexto a educação em saúde é um grande aliado para estimular a higiene das 

mãos, a adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde pode ser influenciada pela 

crença, cultura organizacional, hábitos adquiridos, o conhecimento científico construído 

profissionalmente é muito importante mas devido à falta de associação deste com a prática são 

necessárias ações educativas contínuas (SOUZA et al., 2015). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Assim, é possível destacar que o ambiente hospitalar oferece riscos de contaminação 

tanto para os profissionais quanto para os usuários ali presentes. Desse modo, a higienização das 

mãos, quando realizada adequadamente, se mostra uma medida eficaz para a redução da 

propagação desses contágios, tendo em vista que ela reduz a carga microbiana presente. 

Destaca-se, ainda, que é necessário o fortalecimento de ações educativas sobre a higienização 

correta das mãos como medida para redução do risco biológico favorecendo a proteção individual 

e coletiva. 

No cenário atual de pandemia, é possível notar que a higienização das mãos tem 

ganhado destaque, uma vez que se mostra como uma forma de prevenção simples e eficaz, 

contra a contaminação e transmissão do vírus causador da COVID-19. 
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RESUMO: As pandemias não são uma novidade para o mundo, quando acontecem podem 
representar não somente o adoecimento e morte de muitas pessoas, mas também a destruição de 
perspectivas sociais e econômicas de um país. O artigo objetivou apresentar uma reflexão dos 
dados do Coronavirus (COVID-19) em detrimento da Influenza. Dessa forma, observamos a partir 
de leituras cientificas que pouco ainda se sabe sobre o percurso comportamento da doença no 
futuro e, que ainda isso é fato desconhecido, o que se sabe é que idosos, pacientes com doenças 
pré-existentes especialmente com doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, representam um 
grupo de vulnerabilidade. Vários países do mundo decretaram quarentenas para conter o avanço 
da doença com o objetivo de manter a vigilância e controlar a quantidade de casos notificados e 
óbitos, porém a medida de quarentena e distanciamento social depende da credibilidade das 
autoridades de saúde pública de cada um dos países. 
Palavras-chave: COVID-19. Coronavirus. Influenza. 

 
ABSTRACT: As pandemics are not new to the world, when some situations occur that can lead to 
the death and death of many people, but can also cause social and economic damage to a 
country. The article aimed to present a reflection on the data of Coronavirus (Covid-19) to the 
detriment of H1N1. Thus, we observed that about COVID -19, we still know little about the behavior 
of diseases in the future and, which is still unknown, or we know about elderly people, patients with 
pre-existing diseases, especially cardiovascular diseases. , diabetes and cancer, represent a group 
of vulnerability Several countries in the world have enacted quarantines to combat the spread of 
the disease to maintain levels of control and control the number of reported cases and deaths, 
however, the measure of quarantine and social distance depends on credibility the public health 
authorities of each country. 
Keywords: COVID-19. Coronavirus. Influenza. 

 
INTRODUÇÃO 

 
As pandemias não são uma novidade para o mundo1, quando acontecem podem 

representar não somente o adoecimento e morte de muitas pessoas, mas também a destruição de 

perspectivas sociais e econômicas de um país, elas podem ser especialmente piores em 
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7 Fisioterapeuta. Hospital Municipal Djalma Marques. São Luis-MA 

mailto:viviane.ufma@gmail.com


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1079  
 

 

 

populações específicas como pacientes já internados ou que sofrem de alguma condição 

patológica pré-existente2. 

A história mundial nos dá conta de numerosos surtos de influenza embora, quanto mais 

velhos são os registros menos seguros eles se tornam, existem menções de pandemias datadas 

dos anos de 15903. O mundo evoluiu muito em relação à notificação, diagnóstico e 

acompanhamento das pandemias, para isso tem contato com a disponibilização mais rápida de 

informações para gestores e profissionais de saúde com o objetivo da tomada de decisão em 

saúde4. 

Após 10 anos da pandemia de H1N1 a China notificou os primeiros casos do que seria a 

nova pandemia por coronavírus. A doença nunca havia sido identificada na transmissão para 

humanos, porém a nova cepa chamada oficialmente de COVID-19 não só é transmitida de um ser 

humano para outro como tem um alto contágio e rapidamente se espalhou para todos os 

continentes do mundo, atualmente são 6.194.533 casos no mundo e em crescimento, países 

como Estados Unidos, Brasil, Rússia e Reino Unido já notificaram quase 50% dos casos, nos 

Estados Unidos porém, se concentra a maior quantidade absoluta de óbitos, 106.123 dos 381.309 

no mundo todo, concentrando o percentual de 32,4% das mortes 5, 6. 

A capacidade de resposta de um país à uma pandemia é um dos fatores que mede o 

quão devastadora esta será, boa parte dos países mais afetados pela atual pandemia tem 

capacidade operacional e técnica para responder a contento à COVID-197. Se comparado às 

gripes sazonais o COVID-19 é considerado duas vezes mais contagioso e leva mais tempo para 

os sintomas aparecerem, estatísticas de centros de controle e prevenção de doenças estimam 

que é uma doença com capacidade para infectar de 60 a 80% da população mundial 8. 

Uma das medidas adotadas como tentativa de controle da contaminação por COVID-19 é 

a imposição de isolamento, quarentena e distanciamentos sociais não só de pacientes 

contaminados, mas em todas as pessoas, na pandemia de H1N1 alguns países tentaram executar 

uma quarentena o que representou algo extremamente complicado, durante o Hajj que é a 

peregrinação anual dos muçulmanos à cidade santa, foram identificadas muitas dificuldades no 

distanciamento e utilização de máscaras, nesses casos, a educação em saúde e medidas de 

aconselhamento precisam funcionar com eficiência9. 

Na pandemia de H1N1 a Austrália também foi afetada apresentando 37.636 casos e 191 

mortes, porém a pandemia foi considerada bem gerenciada pelo Plano Australiano de 

Gerenciamento de Saúde para Influenzas Pandêmicas sem necessidade de medidas mais 

drásticas de afastamentos sociais10. 

São muitos os fatores que afetam a taxa de propagação de um patógeno. O tempo para 

os governos tomarem medidas, quais são essas medidas, por quanto tempo, qual o nível de 

respeito que a população tem pelos governantes e qual a real taxa de infestação que um vírus tem 

na ocorrência de reuniões em massa, muitos pesquisadores questionam se essas medidas de 

quarentena e afastamentos sociais são mesmo a melhor escolha11, 12. 
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Um fator que contribui de forma definitiva para o sucesso das medidas é o nível de 

educação da população e de que forma essa população recebe as notícias, variando entre duas 

situações perigosas: o pânico excessivo e o relaxamento excessivo. Em pesquisa realizada para 

avaliar os efeitos que as notícias são transmitidas para os telespectadores na ocorrência de uma 

pandemia os principais sentimentos encontrados foram medo por ocasião da novidade e não 

previsibilidade de tempos futuros, algumas populações também se apresentam inseguras e 

abertas a aceitar qualquer que sejam as providências das autoridades para se verem livres da 

ameaça13. 

 
Refletindo sobre a necessidade de tomada de decisão fundamentada em avaliações 

epidemiológicas e outros fatores 

A necessidade de uma capacidade de resposta com base em eventos passados é 

fundamental para montar estratégias para o enfrentamento de uma pandemia. O Sistema de 

Informação em Notificação em Agravos (SINAN) base para essa tomada de decisões precisa ser 

utilizado como estratégia para fundamentas essas respostas predizer os danos futuros14, o 

presente estudo visou explicitar algumas informações acerca das séries históricas do Brasil acerca 

da Influenza para auxiliar pesquisadores e a população geral no sentido de tentar mensurar e 

correlacionar os eventos que virão. 

Acredita-se que cerca de 86% das infecções por COVID-19 não foram notificadas gerando 

duas situações: superestimação dos óbitos e gravidade da situação e geração de uma população 

infectada que está transmitindo o vírus para mais pessoas e possivelmente piorando a situação 

atual15 A pandemia de H1N1 também gerou muitos casos não notificados, por esse motivo 

também se espalhou rapidamente pelo mundo. Se o COVID-19 copiar o padrão da H1N1 de 2009 

ele se tornará o quinto vírus pandêmico da população humana, porém com menor taxa de 

fatalidade do que o H1N117. Contudo, foram confirmados no mundo 6.194.533 casos de COVID- 

19 (113.198 novos em relação ao dia anterior) e 376.320 mortes (4.242 novas em relação ao dia 

anterior) até 2 de junho de 2020. Ademais, de acordo com a OMS na Região das Américas, 

1.005.970 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus se recuperaram, conforme dados 

de 2 de junho de 202018. 

Muitos fatos ainda estão nebulosos em relação à atual pandemia, se compararmos a 

situação atual com a pandemia de Influenza em 2009 e avaliarmos a situação do Brasil frente a 

essa situação encontramos algumas informações importantes que podem ser norteadoras para 

medidas epidemiológicas controladas e proporcionais à situação atual. No ano de 2009, ano da 

pandemia por H1N1 o Brasil teve 95.844 casos de influenza, sob todas as formas, no mundo todo 

atualmente existem mais de 6 milhões casos do novo coronavirus notificados (dados de 3 de 

junho de 2020), alertando ao Brasil e ao mundo que a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 

representa algo que o Sistema Público de Saúde ainda não tenha enfrentado em anos anteriores, 

dados do Sistema de Informação Hospitalar revelam que dos 42.869 pacientes que necessitaram 

de internações hospitalares em decorrência de influenza em 2009 (38.405), ou seja, quase 90% 
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receberam atendimento de Urgência15, 17. O questionamento que fica é se estamos preparados 

para os efeitos da nova pandemia a um nível de estrutura física e mental das pessoas, em 

especial as de linha de frente, além de observância de toda organização política e econômica do 

país?. 

Em 2009 (1.818) pessoas tiveram o desfecho determinado por óbito por influenza, desses 

968 por H1N1, isso quer dizer que pouco mais de 50% do total de casos de óbito no pico da 

pandemia do H1N1 morreu por essa causa, sendo que os demais morreram por outros vírus da 

influenza. A situação levanta uma questão interessante, será que todos os pacientes com COVID- 

19 estão morrendo em decorrência das sequelas do virus? Os dados achados em uma pesquisa 

sobre o perfil de óbitos na Itália por covid-19 questiona a transparência nas notificações, sugerindo 

que as declarações de óbitos estão superestimando o vírus principalmente no que se refere à 

condição do paciente quando chegou ao hospital, afirmando que o fato dele estar com covid-19 

não determina o seu óbito por causa da doença16. 

No Brasil em 2009 74.543 (78%) dos pacientes foram curados, somente 2.084 (2%) 

morreram por causa da influenza e outros (2.278) 2% morreram por outras causas17, a pandemia 

de COVID-19 está muito relacionada a doenças pré-existentes por isso o cuidado ao notificar 

corretamente11. No documento de declaração de óbito do Brasil (DO), são declarados três fatores 

que definem um óbito: a causa imediata (fato que levou à morte do paciente no momento), causa 

básica (doença de base) e causa intermediária do óbito (algum evento que possa ter agravado a 

causa básica e ajude a determinar o desfecho), um erro frequente está no preenchimento 

incorreto e confusão desses três itens, por exemplo: declarar parada cardíaca como causa básica 

de morte em um paciente com que foi atropelado e percorreu todo um trajeto patológico até o 

desfecho, o correto seria considerar a parada cardíaca como um desfecho proveniente de uma 

causa básica que poderia ser, nesse caso embolia pulmonar causada por fratura de um osso 

longo, ou traumatismo crânio enefálico19. 

A pandemia de H1N1 tinha uma característica muito diferente do COVID-19, índice de 

fatalidade maior nos pacientes jovens, no ano de 2009 (221) pacientes de 30 a 39 anos faleceram 

no Brasil em detrimento do H1N1 e 174 em pacientes de 20 a 29 anos, isso representa quase 

40% de pacientes praticamente sem histórico de doenças anteriores e que poderia se justificar 

que a causa principal da morte foi de fato o H1N1, situação bem diferente da que observamos 

quando avaliamos o perfil do covid-19 pois a grande maioria dos pacientes são idosos com 

doenças pré-existentes17. 

No Brasil temos por ano um número absoluto de cerca de 35mil casos de influenza, as 

taxas de óbito giram em torno de 3,33 (em 2009) e 3,81 em 2010 maior índice da série histórica 

avaliada de 2008 a 2019, o covid-19 tem uma taxa de mortalidade variável, mas a tendência é que 

seja menor, se considerarmos que 86% dos casos não foram notificados. Na Alemanha é de 

somente 0,5% (dados de 25 de março de 2020), na China, primeiro epicentro da doença cerca de 

4,02% na Itália impressionantes 9,8% 6. Quando comparado a outros países, observamos que na 

lista dos 20 países, onde foram registradas 86% de todas as mortes no mundo pela COVID-19, o 
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Brasil ocupa a sétima posição, com taxa de letalidade de 7%. O índice é maior inclusive que o dos 

Estados Unidos, que concentram 33% de todas as mortes mundiais19. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como a doença irá se comportar no futuro ainda é um fato desconhecido, o que se sabe é 

que idosos, pacientes com doenças pré-existentes especialmente com doenças cardiovasculares, 

diabetes e câncer, representam um grupo de vulnerabilidade11. 

Vários países do mundo decretaram quarentenas para conter o avanço da doença com o 

objetivo de manter a vigilância e controlar a quantidade de casos notificados e óbitos1, porém a 

medida de quarentena e distanciamento social depende da credibilidade das autoridades de 

saúde pública de cada um dos países por isso, nível de instrução das pessoas, as evidências 

científicas e avaliação periódica da situação de saúde são indispensáveis para a manutenção ou 

não de tais medidas. Dessa forma, até o momento medidas preventivas são a principal estratégia 

atual para limitar a disseminação de casos. 
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CAPÍTULO 125 

COVID-19 DURANTE A GESTAÇÃO: REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA 

COVID-19 DURING PREGNANCY: NARRATIVE LITERATURE REVIEW 
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RESUMO: Gestantes constituem um dos grupos de risco para a COVID-19, sendo mais 
suscetíveis a infecções respiratórias graves e subsequente insuficiência respiratória. Assim, este 
estudo visa discutir as evidências cientificas relacionadas a Covid-19 durante a gravidez por meio 
de revisão narrativa realizada entre Abril e Junho de 2020 na Biblioteca Virtual em Saúde 
utilizando os descritores: ‘’Gravidez’’ e ‘’ Coronavirus’’. Oito produções compuseram a amostra. 
Evidenciou-se que o estado fisiológico característico da gravidez faz com que as mulheres 
grávidas enfrentem maiores riscos clínicos em relação a COVID-19. Não há indícios da 
transmissão vertical do novo coronavírus. É necessário manter os olhares para as diversas 
especificidades das gestantes visto que são um grupo mais vulnerável ao adoecimento e a sofrer 
as consequências da infecção tanto a nível físico como psicológico. 
Palavras-chave: Obstetrícia. Gravidez. Saúde da Mulher. Cuidados Com o Recém-nascido. 
Coronavírus. 

 
ABSTRACT: Pregnant women are one of the risk groups for COVID-19, being more susceptible to 
severe respiratory infections and subsequent respiratory failure. Thus, this study aims to discuss 
the scientific evidence related to Covid-19 during pregnancy through a narrative review carried out 
between April and June 2020 at the Virtual Health Library using the descriptors: ‘‘ Pregnancy ’’ and 
‘’ Coronavirus ’’. Eight productions made up the sample. It was shown that the physiological state 
characteristic of pregnancy causes pregnant women to face greater clinical risks in relation to 
COVID-19. There is no evidence of vertical transmission of the new coronavirus. It is necessary to 
keep an eye on the different specificities of pregnant women, as they are a group more vulnerable 
to illness and suffer the consequences of infection, both physically and psychologically. 
Keywords: Obstetrics. Pregnancy. Women's Health. Newborn Care. Coronavirus. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

Coronavírus são vírus de ácido ribonucleico (RNA) causadores de infecções respiratórias 

em uma variedade de animais, incluindo aves e mamíferos. Sete tipos de coronavírus são 

reconhecidos como patógenos que afetam humanos. Dois tipos foram responsáveis por epidemias 

nos últimos 20 anos: a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) que emergiu em Hong Kong 
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(China) em 2003 e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) que atingiu a Arábia 

Saudita em 2012 (LANA et al., 2020). 

O atual surto da COVID-19 é a doença causada pelo novo coronavírus, nomeado SARS- 

CoV-2 pelo grupo de trabalho do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus teve seus primeiros 

casos identificados na China em Dezembro de 2019 e desde então se espalhou para vários outros 

países (PLAÇAIS; RICHIER, 2020). 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a 

epidemia da COVID-19 constituía uma Emergência de Saúde Pública de importância 

internacional, decretando-a por sua vez como uma pandemia. No Brasil, o Ministério da Saúde 

(MS) atuou imediatamente, a partir da detecção dos rumores sobre a doença emergente. Houve 

mobilização de vários setores do governo e diversas ações foram implementadas, incluindo a 

elaboração de um plano de contingência (OLIVEIRA et al., 2020). 

Alguns grupos de risco tornam-se mais susceptíveis a serem contaminados e 

desenvolverem formas graves da doença, entre eles as gestantes. Isso se deve principalmente as 

alterações fisiológicas sofridas pela mulher durante esse período, o que aumentam sua 

suscetibilidade a infecções respiratórias graves e subsequente insuficiência respiratória, uma 

preocupação significativamente importante em relação às infecções por COVID-19 (SMITH et al., 

2020). 

Entretanto, os poucos estudos existentes contribuem para uma compreensão limitada em 

relação ao contágio pelo SARS-CoV-2 durante a gestação o que interferem na adoção de medidas 

baseadas em evidências, logo este estudo objetiva discutir as evidências cientificas relacionadas a 

COVID-19 durante a gravidez. 

 
MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo bibliográfico qualitativo do tipo revisão narrativa que permite uma 

análise ampla da literatura, não estabelecendo na metodologia critérios rigorosos, sendo possível 

reproduzir dados e respostas quantitativas para questões específicas. Torna-se um instrumento na 

aquisição de novos conhecimentos e atualizações sobre determinado tema, estabelecendo novas 

opiniões e ideias (TOLEDO; RODRIGUES, 2017). 

A busca na literatura ocorreu entre Abril e Junho de 2020 na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) utilizando-se os descritores: ‘’Gravidez’’ e ‘’Coronavírus’’. 

Adotou-se como critérios de elegibilidade: artigos com texto disponível na íntegra, cujo 

tema estivesse interligado ao objetivo e publicados em 2020. Excluiu-se publicações duplicadas, 

dissertações, revisões, teses e artigos de opinião. 

A aplicação dos descritores de forma combinada, por meio do operador boleano ‘’AND’’ 

resultou em 545 publicações, aplicando os critérios de elegibilidade, leitura dos títulos e resumos e 

exclusão conforme os critérios previamente estabelecidos, oito artigos restantes compuseram 

amostra dessa revisão. 
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Para coleta de dados a serem analisados, utilizou-se instrumento elaborado pelos autores, 

contendo título, autor, ano, abordagem metodológica e principais resultados alcançados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos oito artigos selecionados, verificou-se que a temática em questão é de recente 

abordagem na literatura, compreendendo o período de 2020. Quando a nacionalidade de 

produção 100% (n=8) das produções, são de origem internacional, demonstrando a necessidade 

de produção nacional relacionada a temática. Em relação a metodologia, todos eram quantitativos, 

conforme Quadro 1: 

Quadro 1: Categorização dos artigos quanto a título, autor, ano e abordagem metodológica. Teresina, 

Piauí, Brasil. 
 

TITULO DO ARTIGO AUTOR/ANO 
ABORDAGEM 

METODOLOGICA 

  Coleta de dados de 19 

Clinical characteristics of 19  neonatos e respectivas 

neonates born to mothers with 

COVID-19. 

LIU et al., 2020 
mães com COVID-19 

internados no Hospital 

Tongji de 31 de janeiro a 29 

  de fevereiro de 2020. 

  Estudo transversal 

Investigation on demands for 

antenatal care services among 2 

002 pregnant women during the 

epidemic of COVID-19 in 

Shanghai. 

 
 

DU et al., 2020 

desenvolvido por meio de 

questionário online aplicado 

a 2002 mulheres grávidas 

que foram atendidas entre 7 

a 12 de Fevereiro de 2020 

em  unidades  de  saúde em 
  Xangai. 

 
Analysis of the pregnancy 

outcomes in pregnant women with 

COVID-19 in Hubei Province. 

 
 
 

ZHANG et al., 2020 

Comparação retrospectiva 

da gravidez de 16 mulheres 

com Covid-19 e 45 

mulheres sem COVID- 

19. Testes e exames de 

imagem foram realizados 

em 10 recém-nascidos de 

mulheres com COVID-19. 

  Revisão retrospectiva de 

Clinical characteristics and 

intrauterine vertical transmission 

potential of COVID-19 infection in 

nine pregnant women: a 

retrospective review of medical 

records. 

 
 

 
CHEN et al., 2020 

registros   clínicos, 

resultados laboratoriais e 

tomografia 

computadorizada do tórax 

de nove mulheres grávidas 

com pneumonia  por 

COVID-19 que  foram 

admitidas no Hospital 
  Zhongnan da Universidade 
  de Wuhan, Wuhan, China, 
  de 20 a 31 de janeiro de 
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  2020. 

 
Pregnancy with new coronavirus 

infection: clinical characteristics 

and placental pathological  

analysis of three cases. 

 
 
 

CHEN et al., 2020 

Placentas de mulheres 

grávidas com infecção 

confirmada por SARS-Cov- 

2019 recebidas no 

Departamento de Patologia 

da Universidade de Ciência 

e Tecnologia Huazhong até 

4 de fevereiro de 2020 

foram estudadas 

retrospectivamente. 

 
Clinical features and obstetric and 

neonatal outcomes of pregnant 

patients with COVID-19 in Wuhan, 

China: a retrospective, single- 

centre, descriptive study. 

 
YU et al., 2020 

Estudo retrospectivo que 

acompanhou todas as 

mulheres grávidas com 

COVID-19 que foram 

internadas no Hospital 

Tongji em Wuhan, China. 

 
Placental Pathology in COVID-19. 

 
 
 

SHANES et al., 2020 

Foram identificadas 16 

gestantes com COVID-19 

que deram à luz entre 18 de 

março de 2020 e 5 de maio 

de 2020. As placentas 

foram examinadas e 

comparadas com controles 

históricos e mulheres com 

avaliação placentária para 

uma história de melanoma. 

  Analise de 20 placentas 

Placental Pathology in Covid- BAERGEN; HELLER, 2020 
recebidas pelo 

Departamento  de Patologia 

19 Positive Mothers: Preliminary  do Weill Cornell Medical 

Findings.  Center 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
Quanto aos principais achados nas produções, destacou-se as evidências da 

vulnerabilidade e necessidades de cuidados intensivos as gestantes no período da pandemia, 

mesmo as mães que não apresentarem resultado positivo para a COVID-19, já que as gestantes 

apresentam uma maior propensão ao adoecimento, podendo apresentar sintomas mais severos 

quando diagnosticadas com a infecção, conforme Quadro 2: 
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Quadro 2 - Principais achados das produções incluídas na revisão. Teresina, Piauí, Brasil. 
 

TITULO DO ARTIGO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Clinical characteristics of 19 

neonates born to mothers 

with COVID-19. 

Nenhuma transmissão vertical de COVID-19 e nenhuma complicação 

perinatal no terceiro trimestre foram encontradas no estudo. 

Investigation on demands 

for antenatal care services 

among 2 002 pregnant 

women during the epidemic 

of COVID-19 in Shanghai. 

Durante a epidemia da COVID-19, as mulheres grávidas tiveram 

maior demanda por serviços especiais de instituições médicas, 

havendo a necessidade de agendamento prévio para o atendimento a 

fim de evitar aglomerações, o que afetou diretamente a qualidade da 

assistência pré-natal. 

Analysis of the pregnancy 

outcomes in pregnant 

women with COVID-19 in 

Hubei Province. 

Entre as gestantes acometidas pela COVID-19, houve casos de 

ruptura prematura de membranas e sofrimento fetal. Após o 

tratamento, ainda persistiram sintomas como aperto no peito, falta de 

ar e saturação de oxigênio em repouso de cerca de 93%, 

acompanhada por movimento fetal reduzido. 

Clinical characteristics and 

intrauterine vertical 

transmission potential of 

COVID-19 infection in nine 

pregnant women: a 

retrospective review of 

medical records. 

Os sintomas apresentados pelas gestantes com COVID-19 não se 

diferenciaram dos sintomas de outros pacientes com a mesma 

infecção. 

Pregnancy with new 

coronavirus  infection: 

clinical characteristics and 

placental pathological 

analysis of three cases. 

A função imunológica das mulheres grávidas é relativamente 

suprimida durante a gravidez e as alterações fisiológicas as expõem a 

riscos mais altos de contaminação. O estudo não identificou 

transmissão vertical da infecção por COVID-19. 

Clinical features and 

obstetric and neonatal 

outcomes of pregnant 

patients with COVID-19 in 

Wuhan, China: a 

retrospective, single-centre, 

descriptive study. 

Devido a alterações nos níveis hormonais e diminuição dos volumes 

pulmonares causado pelo aumento no tamanho do útero durante a 

gravidez, ads pacientes podem ter um quadro clínico mais rápido de 

deterioração. Além disso, a influência do próprio vírus na saúde 

dessas gestantes envolve vários agravantes. 

Placental Pathology in 

COVID-19. 

As placentas de mulheres com COVID-19 demonstraram aumento da 

prevalência de arteriopatia decidual e outras características da má- 

perfusão vascular, um padrão de lesão placentária que reflete 

anormalidades na oxigenação no espaço intervilosidades associado a 

resultados perinatais adversos. 

Placental Pathology in 

Covid-19 Positive 

Mothers: Preliminary 

Findings. 

A infecção materna por COVID-19 pode estar associada com 

propensão para trombose na circulação fetal. Isso, por sua vez, pode 

ter implicações clínicas significativas para a mãe e o bebê. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Grávidas são um grupo suscetível a infecção pelo novo coronavírus quando comparadas 

aos demais grupos populacionais. O estado fisiológico característico da gravidez faz com que as 

mulheres grávidas enfrentem maiores riscos clínicos devido as mudanças hormonais e por muitas 

vezes quedas da imunidade, entre outros fatores. Mesmo com poucos estudos na temática é 

possível observar os impactos físicos e psicológicos na gravidez. Muitas gestantes mostram-se 

ansiosas e temerosas, especialmente por conta da ausência de medicamentos antivirais eficazes, 

a falta de informações especificas sobre a transmissão para a criança, e os cuidados necessários 

a serem tomados na gravidez (CHEN et al., 2020). 

Um estudo realizado em 16 distritos de saúde materno-infantil na China demonstrou que 

94,6% das gestantes pesquisadas estavam preocupadas com a infecção durante a epidemia da 

COVID-19, das quais a taxa de preocupação com a infecção cruzada no hospital é de até 80,8% e 

66,4% se preocupa em ser infectada ao sair de casa e 56,3% já estavam infectadas, por sua vez 

essas gestantes infectadas apresentam maior vulnerabilidade de desenvolver sintomas de 

sofrimento e sintomas psicossomáticos (DU et al., 2020). 

Outra investigação realizou analise de dois grupos de gestantes, um grupo de gestantes 

infectadas pela COVID-19 e um grupo sem infecção. Foi possível observar que entre os dois 

grupos os níveis de estresse eram diferenciados, pois as gestantes infectadas apresentavam, 

medo de passar a doença para seus filhos, medo do agravamento da situação, a falta de 

informação do tratamento e de mais detalhes da doença e o medo do aborto. Já o grupo não 

infectado apresentou medos mais restritos como o adoecimento em si (ZHANG et al., 2020). 

É importante considerar que a pandemia de COVID-19 provoca estresse psicológico e 

ansiedade em geral população, muitas vezes com maior intensidade entre as gestantes que se 

sentem na responsabilidade de proteger seu filho. Outras preocupações encontradas são a 

presença de membros da família, restrições de quarentena, exposição potencial a COVID-19 

durante visitas a médicos, exigência potencial de interrupção precoce da gravidez por cesárea, 

uso constante de hipoclorito de sódio e álcool (MONTELEONE et al., 2020). 

Tais fatos demonstram que a pandemia da COVID-19 afeta diretamente na gravidez, já 

que muitas mulheres se privam de consultas periódicas afetando a qualidade do pré-natal, assim 

como se privam de familiares e amigos com por conta do temor do adoecer ou transmitir a 

doença. Os dados mostram que 10% das mulheres grávidas em todo o mundo têm problemas de 

saúde mental, principalmente depressão. A incidência de problemas de saúde mental perinatal de 

diferentes níveis de gravidade varia de 1,0% a 19,8% (DU et al., 2020). 

Quanto a escolha do tipo de parto, as gestantes participantes foram submetidas a 

cesariana sem opção do parto normal. Tal fato se dá pela necessidade de estudo sobre a 

transmissão da COVID-19 para o neonato no ato do parto, pois além da temática ser de recente 

abordagem não há muitos estudos relacionados (CHEN et al., 2020). 

Além de enfrentar as dificuldades cotidianas da gravidez, gestantes com diagnostico de 

COVID-19 apresentam os riscos e malefícios da infecção, tais como: sintomas de febre, tosse, 

dispneia, diarreia ou outros sintomas gastrointestinais. Em tomografia computadorizada de tórax 
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realizada em um grupo de gestantes com COVID-19, antes do parto, demostraram alterações 

típicas da pneumonia, como opacidades, consolidações e lesões em alguns casos (LIU et al., 

2020). 

Em análise de amostras placentárias de mulheres diagnosticadas com COVID-19, um dos 

principais achados foi o aumento na taxa de características de má-perfusão vascular materna, que 

pode estar associado a oligoidrâmnio, restrição do crescimento fetal, parto prematuro, entre outras 

complicações. A má-perfusão vascular materna é mais característica em gestantes com 

hipertensão e outras patologias. Outras análises associaram a relação entre a COVID-19 e a 

propensão de trombose no cordão umbilical (SHANES et al., 2020; (BAERGEN; HELLER, 2020). 

Em termos de manifestações clínicas, os sintomas mais comuns nas gestantes são febre 

e tosse e os menos comuns são os sintomas de diarreia e falta de ar, porém tais sintomas não se 

generalizam, pois os mesmos podem variar de acordo com o período da gestação, o quadro 

gravídico, estado fisiológico entre outros. Algumas gestantes apresentaram sintomas mais severos 

como dispneia e necessidade do uso de balão de oxigênio (YU et al., 2020). 

No contexto da pandemia, as gestantes tendem a ter suas escolhas negadas devido às 

restrinções que a crise da COVID-19 impõe a todo o sistema. Isto inclui o direito ao acompanhante 

de sua escolha durante o trabalho de parto e escolha do tipo de parto, contribuindo para o 

aumento de taxas de cesarianas realizadas sem indicação clínica precisa e incremento da 

violência de gênero, obstétrica e institucional. Tais condições podem repercutir de forma intensa e 

negativa na experiência reprodutiva das mulheres, na saúde de seus bebês, famílias e 

comunidade (SOUZA et al., 2020). 

 
CONCLUSÃO 

 

Com a pandemia da COVID-19 é necessário manter os olhares para as diversas 

especificidades das gestantes, observando suas necessidades de informação e 

acompanhamento, respeitando as diferenças sociais e regionais visto que são um grupo mais 

vulnerável ao adoecimento e a sofrer as consequências da infecção tanto a nível físico como 

psicológico. 

O estudo não localizou evidencias da transmissão vertical da doença bem como sintomas 

específicos em gestantes. Demonstra-se a necessidade de uma maior abordagem da temática no 

âmbito nacional, comprovada pela ausência de estudos nacionais nos achados da revisão. 
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COVID-19 E CÂNCER GINECOLÓGICO 
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RESUMO: Mulheres diagnosticadas com câncer de mama e/ou colo uterino são mais suscetíveis 
à infecção pelo COVID-19 não apenas pelo efeito direto da presença da neoplasia, mas também 
pelo próprio tratamento que envolve terapias imunossupressoras. Nesse sentido, frente à 
pandemia causada pelo novo coronavírus, estratégias para otimizar o atendimento dessas 
pacientes e medidas preventivas devem ser adotadas para evitar o seu contágio. Dessa forma, 
realizou-se uma revisão bibliográfica, de caráter quantitativo, mediante análise de dados em 
plataformas científico-acadêmicas, com objetivo de analisar as principais recomendações na 
condução de mulheres diagnosticadas com câncer ginecológico durante esse período de crise 
global. Concluiu-se que o manejo delas deve ser individual e multidisciplinar. Ademais, é 
necessário orientá-las quanto aos cuidados e as estratégias para evitar a contaminação, como uso 
de máscaras e higiene com mãos (lavar ou uso de álcool em gel). 

Palavras-chave: Infecções por Coronavírus; Betacoronavírus; Neoplasias dos Genitais 
Femininos; SARS-CoV-2; Coronavírus. 

 
ABSTRACT: Women diagnosed with breast and/or cervical cancer are more susceptible to 
COVID-19 infection not only because of the direct effect of the presence of the neoplasm, but also 
because of the treatment itself involving immunosuppressive therapies. In this sense, in the face of 
the pandemic caused by the new coronavirus, strategies to optimize the care of these patients and 
preventive measures should be adopted to avoid their contagion. Thus, a quantitative bibliographic 
review was carried out, through data analysis on scientific-academic platforms, with the objective of 
analyzing the main recommendations in the conduction of women diagnosed with gynecological 
cancer during this period of global crisis. It was concluded that their management should be 
individual and multidisciplinary. In addition, it is necessary to guide them regarding care and 
strategies to avoid contamination, such as the use of masks and hand hygiene (washing or use of 
alcohol in gel). 
Keywords: Coronavírus Infections; Betacoronavirus; Genital Neoplasms Female; SARS-CoV-2; 
Coronavirus. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Em dezembro 

de 2019 foram identificados os primeiros casos de uma nova doença (COVID-19) provocados por 

uma nova Cepa de coronavírus o SARS-CoV-2 originário de Wuhan, Hubei, na China. A COVID- 
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19 apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios 

graves. (FERREIRA, 2020). 

Atualmente, tem-se observado uma crise mundial sem precedentes diante da crescente 

pandemia associada à infecção pelo novo coronavírus. Por se tratar de uma doença com alto 

potencial de transmissibilidade, por meio de gotículas ao tossir, espirrar ou falar, condutas de 

distanciamento social, quarentena e isolamento foram adotados em diversos países, além de 

instruções de higiene e etiqueta respiratória. (FERREIRA, 2020). 

Como fatores associados ao pior prognóstico da doença, tem-se a idade avançada, o 

sexo masculino, histórico de tabagismo e presença de comorbidades, entre as quais, o câncer, 

pois são situações em que os indivíduos estão mais susceptíveis a complicações graves da 

síndrome respiratória aguda, com evolução para a síndrome da disfunção múltipla de órgãos, que 

inclui insuficiência respiratória e renal. (FERREIRA, 2020). 

Nesse contexto, um dos destaques a ser abordado, é o caso das pacientes portadoras 

dos canceres ginecológicos bem como seu manejo clínico. É necessário manter na ginecologia 

oncológica serviços médicos de alta qualidade e, ao mesmo tempo, garantir segurança não 

apenas das pacientes, mas também de seus familiares, da equipe médica e de todas as equipes 

responsáveis pelo cuidado ambulatorial e hospitalar. (BICALHO, 2020). 

Desta forma, estudos baseados em evidências, com diretrizes estabelecidas, propõem 

estratégias para otimizar o atendimento de pacientes, oferecendo ao mesmo tempo, opções 

potenciais para aliviar a sobrecarga para o sistema de saúde quando os recursos têm sido 

direcionados para o atendimento direto dos casos afetados pelo coronavírus (Covid-19). 

(CÂNDIDO, 2020). 

Este artigo tem como meta sintetizar, através de uma revisão de literatura pautada em 

artigos científicos, as principais recomendações na condução de pacientes diagnosticadas com 

câncer ginecológico durante esse período de crise global. 

 
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter quantitativo, mediante análise de dados 

de plataformas científico-acadêmicas. Pelo fato de ser uma revisão, na qual se fez o emprego de 

dados secundários, não foram necessárias a submissão e a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa. Logo, o artigo respalda-se em uma apuração, que correlata referências teóricas atuais 

entre a COVID-19 e as recomendações para o manejo de mulheres portadoras de câncer 

ginecológico durante a pandemia. 

Este estudo propiciou uma seleção objetiva e criteriosa de textos científicos. Em relação 

as bases de dados empregadas, foram escolhidas quatro plataformas de prestígio internacional, 

como fontes autênticas de pesquisas acadêmico-científicas na área da saúde: Google Acadêmico, 

SCIELO, LILACS e MEDLINE. Por conseguinte, se deliberou como descritores a COVID-19 e seus 

três derivados (SARS-CoV-2, coronavírus, novo coronavírus) associados a câncer ginecológico e 
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duas especificações escolhidas (câncer de mama e câncer de colo uterino). Segue abaixo, a 

tabela 1, que consta a quantidade de textos reunidos por intermédio dos descritores. 

 
Tabela 1- Quantidade de textos reunidos por intermédio dos descritores. 

 

Descritor Google Acadêmico 

(Quantidade de 

trabalhos 

encontrados) 

SCIELO 

(Quantidade 

de trabalhos 

encontrados) 

LILACS 

(Quantidade 

de trabalhos 

encontrados) 

MEDLINE 

(Quantidade 

de trabalhos 

encontrados) 

COVID-19 + Câncer 

ginecológico 

12 0 0 3 

COVID-19 + Câncer de 

mama 

39 0 0 0 

COVID-19 + Câncer de 

colo uterino 

9 0 0 0 

SARS-CoV-2 + Câncer 

ginecológico 

7 0 0 0 

SARS-CoV-2 + Câncer de 

mama 

26 0 0 0 

SARS-CoV-2 + Câncer de 

colo uterino 

6 0 0 0 

Coronavírus + Câncer 

ginecológico 

9 0 0 0 

Coronavírus + Câncer de 

mama 

36 0 0 0 

Coronavírus + Câncer de 

colo uterino 

11 0 0 0 

Novo coronavírus + 

Câncer ginecológico 

10 0 0 0 

Novo coronavírus + 

Câncer de mama 

36 0 0 0 

Novo coronavírus + 

Câncer de colo uterino 

11 0 0 0 

COVID + câncer 0 0 0 9 

Fonte: Autores (2020). 

 
Na plataforma Google Acadêmico foram selecionados um total de 212 trabalhos, 

utilizando os seguintes filtros: “Desde 2020”, “Classificar por relevância” e “Pesquisar páginas em 

português”. Dos 212 estudos, 162 são repetidos, 50 inéditos e apenas 4 foram empregados neste  

artigo. Já nas plataformas SCIELO e LILACS, não se encontraram dados. 
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O levantamento bibliográfico realizado no Portal da Biblioteca virtual em saúde, resultou 

em 12 artigos após a utilização dos filtros: “Texto completo”, “Base de Dados  MEDLINE”, “Assunto 

Principal Neoplasia de Mama”, “Idioma Português e Inglês”, “Intervalo de Ano de Publicação: 

Últimos Cinco Anos”. Dos 12 artigos, 4 foram selecionados para redação do presente artigo, os 

demais foram excluídos da pesquisa pois não abordavam o objetivo deste estudo. 

 
3 RESULTADOS 

 
224 artigos foram encontrados, desses 62 (27,7%) foram selecionados para leitura do 

resumo e apenas 8 (12,9%) possuíam informações adequadas ao objetivo proposto. Desses 8 

artigos, todos (100%) foram publicados em 2020. Quanto à origem dos estudos, 4 (50%) foram 

realizados no Brasil, 1 (12,5%) na França e 3 (37,5%) nos Estados Unidos. No que diz respeito à 

origem do periódico em que o artigo foi publicado, 2 (25%) foram publicados na Revista Brasileira 

de Cancerologia, 1 (12,5%) na Revista de Gynecology and Obstetrics and Human Reproduction, 2 

(25%) na Revista Breast Cancer Research and Treatment e 1 (12,5%) na Revista Clinical 

Oncology, os demais (25%) não foram publicados em revistas digitais. 

Na tabela 2 está a síntese dos artigos sobre as recomendações para a condução de 

mulheres diagnosticadas com câncer ginecológico durante a pandemia provocada pelo novo 

Corona Vírus. 

 
Tabela 2 – Resultado da busca acerca dos artigos sobre recomendações na condução de mulheres com câncer 

ginecológico durante a pandemia provocada pelo Corona Vírus, publicados em 2020, nas Bases de dados Google 

Acadêmico e MEDLINE. 

Autor/ Ano de 

Publicação 

Recomendações Sugeridas 

Associação de 

Ginecologistas e 

Obstetras de 

Minas Gerais, 

2020 

Redução das intervenções cirúrgicas relacionadas a um tempo operatório prolongado 

associado a alto risco de perdas sanguíneas necessitando de transfusão, ou que 

aumentem as chances de necessidade de suporte em unidade de terapia intensiva 

(UTI). 

Restrições de consultas, limitando-se apenas aquelas que objetivam a abordagem de 

novas pacientes, aos problemas ginecológicos agudos ou aos casos de tratamento 

ativo da doença. 

Delongar todo acompanhamento de rotina se possível. 

Considerara a possibilidade de web consultas ou atendimento via telefone. 

Postergar qualquer tipo de intervenção que não seja absolutamente necessária. 

Em caso de câncer de colo uterino em estágio inicial, em um ambiente em que a 

cirurgia oncológica ainda é permitida, recomenda-se o prosseguimento do tratamento 

padrão. 

Macedo et al., 

2020 

Suspensão de atendimentos presenciais das pacientes que não apresentam condições 

de risco iminente de piora clínica, para esses casos recorrer ao telemonitoramento, 

teleconsulta ou teleconsultoria. 

Lucas et al., 

2020 

Adiar procedimentos eletivos e não urgentes pelo risco de desenvolver a forma grave 

da Covid-19 em caso de contágio. 
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 Em caso de tumores menos agressivos ou de estadiamento inicial, a decisão deve ser 

individualizada, multidisciplinar a depender da análise de cada paciente de acordo com 

seu aspecto oncológico e a presença de comorbidades. Em circunstâncias em que o 

atraso para a cirurgia pode alterar o prognóstico, considerar a abordagem cirúrgica. 

No período pré-operatório submeter as pacientes à triagem rigorosa e por todo período 

de permanência hospitalar, visando avaliar a presença de sintomas respiratórios 

compatíveis com os da infecção pelo Covid-19. 

Resolução SMS 

Nº 4383, 2020 

Consultas agendadas por demanda espontânea devem ser avaliadas de acordo com o 

risco/vulnerabilidade e intercorrências clínicas que necessitam de intervenção. 

Em casos complexos e/ou de alto risco, já identificados previamente pelas equipes 

realizar monitoramento, se possível, por telefone para avaliação da necessidade de 

visita domiciliar e/ou atendimento presencial. 

Akladios et al., 

2020 

Se as pacientes com câncer ginecológico apresentarem diagnóstico positivo para 

Covid-19, deve-se adiar o tratamento cirúrgico por pelo menos 15 dias. 

Para o câncer de colo do útero, a radioterapia e a radioquimioterapia concomitante 

podem substituir a cirurgia como tratamento de primeira linha e o valor do estadiamento 

dos linfonodos deve ser revisto caso a caso. 

Durante a pandemia do COVID-19, o tratamento de uma paciente com câncer deve ser 

adaptado para limitar os riscos associados ao vírus. 

Joyce 

O’Shaughnessy, 

2020 

Em pacientes com câncer de mama metastático do fator de crescimento epidérmico 

positivo / humano para receptor hormonal 2 (HR + / HER2−), recomenda-se que o uso 

de terapias orais direcionadas seja ponderado em relação ao risco de eventos adversos 

e que as reduções de dose possam minimizar o tratamento toxicidades relacionada. 

Dietz, Jill R et 

al., 2020 

Categorizar pacientes com câncer de mama em níveis de prioridade (A, B, C) para 

urgência de atendimento em todas as especialidades. Um paciente tem prioridade A em 

condições que são imediatamente fatais ou sintomáticas, exigindo tratamento urgente. 

Pacientes de prioridade B têm condições que não requerem tratamento imediato, mas 

devem iniciar o tratamento antes que a pandemia termine. Pacientes com prioridade C 

têm condições que podem ser adiadas com segurança até que a pandemia termine. 

Himanshu 

Nagar e Silvia 

C. Formenti, 

2020 

O aumento do uso de radioterapia deve ser considerado, pois, de maneira exclusiva, 

essa modalidade não compete com os recursos necessários para o manejo do COVID- 

19, pode ser concluída em poucas consultas de tratamento (geralmente 1 a 5) em 

ambiente ambulatorial e geralmente é menos imunossupressora do que outras 

modalidades terapêuticas. 

Fonte: Autores (2020). 

 

 
4 DISCUSSÃO 

Mulheres diagnosticadas com câncer são mais susceptíveis a infecções, incluindo a 

infecção por SARS-CoV-2. Isso se deve a imunossupressão ocasionada pela própria doença ou 

consequência do tratamento. Desse modo, o estudo das recomendações para o manejo da 

paciente com câncer é imprescindível (LIANG et al., 2020). 

Verifica-se que ainda há poucos estudos clínicos consistentes sobre o risco de infecção 

em pessoas com câncer e seu impacto no prognóstico (THULER, MELO, 2020). Desta forma, é 

indiscutível que medidas preventivas contra a infecção por COVID-19 sejam tomadas por 

pacientes portadores de câncer ginecológico, uma vez que a falta de estudos na área possa 

prejudicar o manejo do câncer. 
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Acerca das recomendações para o manejo de mulheres com câncer ginecológico, 

destacam-se as adaptações do tratamento durante a pandemia. Para tanto, o tratamento cirúrgico 

em pacientes já contaminadas deve ser revisto, possibilitando o uso de outras terapias, como 

radioquimioterapia em cânceres de colo de útero (LOBATO, LEITÃO, 2020; AKLADIOS, et al., 

2020). Soma-se a essa realidade a radioterapia como modalidade terapêutica a ser considerada, 

uma vez que é menos imunossupressora e o paciente não necessita de estar em grandes centros 

para sua realização, o que não compete os recursos necessários para o manejo do coronavírus 

(NAGAR, FORMENTI, 2020; LOBATO, LEITÃO, 2020). 

Além disso, deve-se adiar qualquer tipo de intervenção e acompanhamentos de rotina que 

não sejam absolutamente necessários (CÂNDIDO, 2020). As cirurgias como tratamento de 

primeira escolha para pacientes sem o risco iminente de piora e infectados por COVID-19, podem 

ser adiadas pelo período de transmissibilidade do vírus, considerado pela Organização Mundial da 

Saúde como de 15 dias (AKLADIOS et al., 2020; RODRIGUES, 2020). Recomenda-se que haja 

uma diminuição na realização de cirurgias de grande complexidade e que necessitam de maior 

aporte sanguíneo. Esta recomendação visa diminuir a necessidade de suporte de unidade de 

terapia intensiva (UTI), assim como a preocupação de leitos para internações no atual contexto 

(CÂNDIDO, 2020; LUCAS et al., 2020). Contudo, em ambientes em que ainda se permitem a 

realização de cirurgias, na circunstância de câncer de colo cervical de estágio inicial, ou situação 

em que o adiamento alteraria o prognóstico, deve-se recomendar a manutenção do tratamento 

conservador/padrão (CÂNDIDO, 2020). 

Desse modo, em caso de real necessidade cirúrgica, o rastreamento de possível 

contaminação por COVID-19 deve ser rigoroso. O momento pandêmico exige uma triagem 

sistemática, baseada nas possíveis manifestações clínicas do coronavírus, que deve ser realizada 

no período pré-operatório, assim como em toda a permanência hospitalar do paciente (LUCAS et 

al., 2020). 

Como uma tendência mundial e cada vez mais necessária, a suspensão de atendimento 

presencial àquelas pessoas que não apresentem fatores de piora e que estejam estáveis, 

recomenda-se a utilização da telemedicina e consultas domiciliares em caso de complexidade ou 

de alto risco (MACEDO, et al., 2020; CÂNDIDO, 2020). Presencialmente, podem ser atendidas 

apenas mulheres portadoras de problemas ginecológicos agudos, novas consultas gineco- 

oncológicas e de tratamento oncológico ativo. O atendimento não programado na Unidade de 

Saúde, conhecido como demanda espontânea, viabiliza a realização de consultas agendadas. 

Representando uma necessidade do usuário, torna-se necessária a avaliação de cada consulta de 

acordo com os seguintes critérios: o risco/vulnerabilidade e emergências clínicas que necessitem 

de intervenção (Rio de Janeiro (RJ), 2020). 

Em relação ao câncer de mama, por se tratar de um subtipo agressivo, altamente lesivo e 

com grande capacidade metastática, recomenda-se a utilização de um processo de categorização 

das pacientes (AMORIM et al., 2018). Tal processo permite o controle do fluxo de pacientes em 

uma unidade, assim como dispõe às pacientes atendimento individualizado, especializado e 
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multidisciplinar. As categorias utilizadas podem ser: prioritárias urgentes (A), em situação de 

emergência (B) e não-prioritárias (C). Na categoria A estão aqueles que possuem comorbidades 

sintomáticas ou incontinenti fatal, dessa forma, impõe tratamento urgente. Já na categoria B estão 

as que não exigem tratamento imediato, contudo, necessitam iniciar o tratamento antes do término 

da pandemia. Por fim, as de prioridade C possuem condições que permitem postergar o 

tratamento com segurança até terminar a pandemia (DIETZ, et al., 2020). 

Assim sendo, a enfermidade oncológica de mama pode, também, apresentar-se em 2 

extremos: a doença de estadiamento inicial e a doença metastática. Pacientes portadores de 

tumores menos agressivos ou de estadiamento inicial deverão ser analisados de forma individual, 

multidisciplinar e integral, levando em consideração não apenas o seu aspecto oncológico, mas 

também a presença de comorbidades no intuito de decidir sobre o manejo da doença (LUCAS, et 

al., 2020; Rio de Janeiro (RJ), 2020). Em portadores de câncer de mama metastático HR+/HER2-, 

ou seja, receptor hormonal positivo/receptor de fator de crescimento epidérmico humano 2 

negativo, é aconselhável o uso de medicações orais direcionadas considerando o risco de eventos 

adversos, além de verificar a possibilidade de reduzir a dose visando a diminuição do tratamento 

das toxicidades relacionadas (O’SHAUGHNESSY, 2020). 

Desse modo, fica evidente a necessidade de avaliar os riscos a que mulheres em 

tratamento oncológico estão submetidas pela pandemia do Sars-CoV-2 e as alternativas quanto 

ao manejo terapêutico da doença. Neste sentido, foram discutidos tópicos que demonstram a 

necessidade de correlacionar o estadiamento do câncer, bem como a tomada de decisão 

especializada e multidisciplinar em cada situação, levando em conta o estado de saúde da 

paciente, o tipo de câncer ginecológico que a acomete e as alternativas terapêuticas disponíveis 

no período pandêmico. 

 

5 CONCLUSÃO 

Mulheres diagnosticadas com câncer ginecológico são mais suscetíveis à infecções, 

incluindo pelo novo coronavírus, em decorrência do estado de imunossupressão causado não 

apenas pelos efeitos diretos da doença presente mas também pelo próprio tratamento  que 

envolve medicações imunossupressoras. Dessa forma, pacientes em tratamento oncológico são 

categorizados como grupo de risco para a contaminação do COVID-19, tornando-se de suma 

importância a adoção de medidas preventivas para o manejo da doença, bem como a análise da 

relação do risco de infecção dos pacientes com câncer ginecológico e seu impacto no prognóstico 

da doença. 

O manejo das pessoas diagnosticadas com câncer deve ser analisado de forma individual 

e multidisciplinar, uma vez que a pandemia atual afetou diversos aspectos de atenção à saúde. 

Em decorrência disso, a rotina de atendimento foi modificada de forma que consiga atender da 

melhor maneira possível os pacientes em tratamento oncológico visando zelar a integridade dos 

mesmos ao oferecer, por exemplo, a telemedicina nos casos daqueles que não apresentarem 

fatores de piora e que estejam estáveis. 
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Considerando que, em muitos centros, o acesso à rotina de consultas e cirurgias pode 

estar completamente restrito, faz-se crucial, nesse momento, explorar situações que reduzam o 

número de intervenções cirúrgicas associadas a um tempo operatório prolongado, que 

apresentem grande risco de perdas sanguíneas necessitando transfusão, ou que aumentem as 

chances de admissão em unidades de terapia intensiva (UTIs). 

Ademais, frente à nova perspectiva em saúde da pandemia atual, a fim de assegurar o 

tratamento de mulheres com cânceres de colo e/ou mama com menores riscos de infecção é 

necessário orientá-las quanto aos cuidados e as alternativas propedêuticas disponíveis 

enfatizando a segurança das mesmas e, consequentemente, diminuindo a chance de 

contaminação pelo Sars-CoV-2. 
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CAPÍTULO 127 

COVID-19 E COINFECÇÕES – ALTERAÇÕES NO PROGNÓSTICO 

E MORBIMORTALIDADE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

COVID-19 AND COINFECTIONS – CHANGES IN PROGNOSIS AND MORBIMORTALITY: AN INTEGRATIVE 
REVIEW 
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Lucas de Lima Vasconcelos5 
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Maria Lucia Lima Soares7 

 
 

RESUMO: A COVID-19 é a mais recente das pandemias causadas pela síndrome respiratória 
aguda grave. Logo, devido ao aparecimento de outros agentes causadores de doenças 
respiratórias, principalmente no inverno, levantou-se a hipótese de possíveis coinfecções entre o 
SARS-CoV-2 e outros patógenos respiratórios. Foi realizada uma revisão integrativa de literatura 
na base de dados MEDLINE e evidenciou-se que em 20% dos pacientes hospitalizados com 
COVID-19 apresentaram uma coinfecção bacteriana. O patógeno bacteriano com maior 
prevalência das citações analisadas foi o Mycoplasma pneumonie e o S.pneumoniae. Essa 
análise sugere que as coinfecções bacterianas são aproximadamente semelhantes às ocorridas 
com a influenza, e difere dos dados encontrados em metanálises analisadas, no qual identificaram 
taxa menores para os mesmos parâmetros. Ademais, necessita-se incluir diagnósticos diferenciais 
em todos os casos, visando descartar outras hipóteses diagnósticas e realizar o manejo clínico 
adequado, a fim de reduzir a morbimortalidade. 
Palavras-chave: Infecção por Coronavírus. Coinfecção. Prognóstico. 

 
ABSTRACT: COVID-19 is the most recent of pandemics caused by severe acute respiratory 
syndrome. Thereby, due to the onset of other agents that cause respiratory diseases, mainly in 
winter, the hypothesis of possible coinfections between SARS-CoV-2 and other respiratory 
pathogens was raised. An integrative literature review was made in MEDLINE database and it was 
shown that in 20% of patients hospitalized with COVID-19, they had a bacterial coinfection. The 
bacterial pathogen with the highest prevalence of the analyzed citations was Mycoplasma 
pneumonie and S.pneumoniae. This analysis suggests that bacterial coinfections are 
approximately similar to those occurred with influenza, and it differs from the data found in 
analyzed meta-analyzes, in which they identified lower rates for the same parameters. Therefore, it 
is necessary to include differential diagnoses in all cases, in order to rule out other diagnostic 
hypotheses and perform appropriate clinical management in order to reduce morbidity and 
mortality. 
Keywords: COVID-19. Coinfection. Prognosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Em 31 de Dezembro de 2019, a World Health Organization (WHO) foi notificada sobre 

uma pneumonia de etiologia desconhecida, em Wuhan província de Hubei, na China, a qual vinha 

causando muitos óbitos. No dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades Chinesas de saúde 

confirmaram que essa doença estava associada com o novo coronavírus (DING et al., 2020), 

assim esse novo patógeno deu o nome a doença do coronavírus 2019 (COVID-19). Em 30 de 

Janeiro de 2020, essa nova patologia foi reconhecida pela WHO como uma emergência em saúde 

pública de preocupação internacional (ROMANOV, 2020), devido a sua elevada capacidade de 

disseminação e de provocar sintomas em humanos. 

A família dos coronavírus é composta por diversos patógenos respiratórios, descobertos 

desde 1960, conhecidos por infectar animais e homens (PASCOAL et al., 2020). São vírus 

compostos por uma fita simples de ácido ribonucleico (RNA) e possuem a capacidade de 

atravessar barreiras interespécies (PASCOAL et al., 2020). A COVID-19 é a mais recente das 

pandemias causadas pela síndrome respiratória aguda grave coronavírus tipo 2 (SARS-CoV-2) 

(NOBRE et al., 2014; PASCOAL et al., 2020). Houve sete tipos de coronavírus patogênicos a 

humanos (HCoVs), desses que causaram endemias (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, 

HCoV-HKU1) podem provocar infecções respiratórias desde um resfriado simples até infecções 

de vias aéreas inferiores (CHAUNG et al., 2020; NOBRE et al., 2014; NOWAK et al., 2020; 

PASCOAL et al., 2020). A SARS-CoV-1, a MERS-CoV e a SARS-CoV-2 são as cepas com os 

maiores potenciais de causar síndromes respiratórias graves, mortes e um impacto social 

significativo em um longo prazo (CHAUNG et al., 2020). 

A patogenicidade do vírus ocorre após sua replicação em grande quantidade no 

organismo humano e consequente ativação de linfócitos T CD4+, os quais se diferenciam em 

células Th1 e iniciam uma resposta imune ao patógeno pela secreção de citocinas pró- 

inflamatórias, tais como: IL-6, interferon gama e fator estimulador de colônias de granulócitos e 

macrófagos (GM-CSF) (CECERE; TODD; LEROITH, 2012; PASCOAL et al., 2020). O GM-CSF 

tem a habilidade de estimular ainda mais monócitos a secretar mais citocinas pró-inflamatórias, 

causando uma resposta inflamatória exacerbada no organismo, a chamada tempestade de 

citocinas, que por sua vez leva os pacientes a desenvolverem a síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA) (CECERE; TODD; LEROITH, 2012; PASCOAL et al., 2020). 

Os sintomas mais comuns no início da doença são a febre, tosse seca, falta de ar, fadiga 

e mialgia, quadro semelhante a maioria das infecções por outros patógenos respiratórios 

(D’ARDES et al., 2020; DING et al., 2020). Entretanto, o quadro clínico dos pacientes pode evoluir 

com uma pneumonia intersticial atípica e desencadear a SDRA nos casos mais graves, podendo 

levar os enfermos ao óbito por insuficiência respiratória (CHAUNG et al., 2020; D’ARDES et al., 

2020; DING et al., 2020). Logo, devido a sazonalidade do aparecimento de outros agentes 

causadores de doenças respiratórias, principalmente no inverno, somado a situação de pandemia 

enfrentada durante o ano de 2020 levantou-se a hipótese de possíveis coinfecções entre o SARS- 

CoV-2 e outros patógenos respiratórios (D’ARDES et al., 2020; WEE et al., 2020). 
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Os HCoVs endêmicos são conhecidos por causarem coinfecções entre si e com outros 

patógenos respiratórios (CHAUNG et al., 2020), tais como o vírus Influenza A, Influenza B 

(D’ARDES et al., 2020; DING et al., 2020), mais comumente, e formas virais menos comuns, como 

o citomegalovírus (D’ARDES et al., 2020). A coinfecção entre patógenos respiratórios é incomum 

em adultos, mas está associada a altos índices de complicações (TOUZARD-ROMO; TAPÉ; 

LONKS, 2020). Nesse contexto, o status do sistema imune do hospedeiro pode alterar o desfecho 

da evolução da infecção por SARS-CoV-2 (ZHAO et al., 2020). Assim, indivíduos com 

comprometimento da capacidade de produzir células de defesa contra o SARS-CoV-2 como, 

pacientes infectados previamente pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV1) com baixa 

contagem de linfócitos TCD4+, teriam chances mais elevadas de evoluir para SDRA e falecerem 

(ZHAO et al., 2020). 

Considerando a severidade da patologia abordada, o presente estudo visa analisar a 

prevalência de coinfecções entre o SARS-CoV-2 e outros agentes biológicos, para assim avaliar a 

capacidade desses de desencadear complicações respiratórias ou sistêmicas, bem como se 

haverá aumento da mortalidade nos indivíduos acometidos. 

 
2 METODOLOGIA 

 

Esse estudo é uma revisão integrativa de literatura feita na base de dados MEDLINE (via 

PubMed) com os MeSH Terms: COVID-19 e Coinfection. A estratégia de busca foi feita a partir de 

combinações dos descritores com o operador booleano AND. A partir da estratégia de busca, 

dividiu-se os artigos encontrados entre os autores para leitura, análise dos dados e discussão. 

Foram analisados 101 artigos, sendo em média, 14 artigos por autor (Fluxograma 1). 

Para que os artigos fossem incluídos ou excluídos houve análise, em primeiro momento, 

dos títulos, dos resumos e das palavras-chave. Em segundo momento, realizou-se uma leitura 

completa dos estudos incluídos, com a finalidade de verificar se os mesmos estariam adequados 

aos seguintes critérios: artigos completos com aprovação do comitê de ética em pesquisa, artigos 

em inglês, português ou espanhol, artigos de revisão sistemática, metanálises, livros e ensaios 

clínicos. Foram critérios de exclusão: editoriais, artigos fora do tema de pesquisa ou incompletos, 

monografias e artigos de opinião. 

A análise dos resultados foi feita a partir de critérios pré-definidos, como: caracterização 

da busca e da amostra, correlação dos principais patógenos citados com a localização do estudo, 

principais coinfecções citadas e a evolução clínica dos pacientes acometidos. 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Caracterização da busca 

 

 
Fluxograma 1 - Etapas de seleção dos artigos encontrados. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

3.2 Caracterização da amostra 

 

 
A amostra foi caracterizada conforme a metodologia do estudo e nível de evidência, 

descritos no esquema 1. 

 
ESQUEMA 1 - Pirâmide de evidências com a caracterização da amostra. Correlacionando o tipo de estudo com o 
número de artigos encontrados, ainda também graduando essa amostra de acordo com o nível de evidência do 
estudo. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Total de artigos 101 

Exclusão por título 42 

Critérios de inclusão e 
exclusão a partir da 

leitura na íntegra 
25 

Amostra utilizada 25 

Nível de 

Evidência 
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3.3 Correlação dos principais patógenos citados nos estudos com a localização 

 
No quadro 1, foram descritos os patógenos respiratórios mais prevalentes de acordo com 

o País em que o estudo foi realizado. Para a elaboração desse quadro, não foram utilizados 

relatos de caso ou estudos que tinham uma coinfecção pré-estabelecida para avaliar. 

QUADRO 1 - Principais patógenos respiratórios relacionados a quantidade de artigos encontrados e 
localização geográfica. 

 

PRINCIPAIS PATÓGENOS 
RESPIRATÓRIOS 

 
QUANTIDADE DE ARTIGOS 

 
LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA 

 
Influenza a 

 
2 

 
China 

 
Influenza b 

 
2 

 
China 

 
Influenza a 

 
1 

 
Espanha 

 
Influenza a 

 
1 

 
Estados Unidos 

 
M pneumoniae 

 
1 

 
Inglaterra 

 
Parainfluenza 

 
1 

 
Estados Unidos 

P. pneumoniae  
1 

 
China 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

3.4 Principais coinfecções citadas nos estudos 

 

O gráfico 1 representa a prevalência da coinfecção com outros patógenos respiratórios. 

Para sua elaboração, não foram utilizados relatos de caso ou estudos que tinham uma coinfecção 

pré-estabelecida para avaliar. 

GRÁFICO 1 - Prevalência da coinfecção com outros patógenos respiratórios. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Nessa parte da amostra, descrita no gráfico 1, a proporção de coinfecção com o vírus 

Influenza A foi significativa, seguida pelo Influenza B, os outros patógenos evidenciados 

contribuíram menos no espectro da coinfecção. 

O gráfico 2 representa a prevalência da coinfecção com outros patógenos na amostra 

relativa aos relatos de caso. Esta amostra corresponde a 14 artigos. Destes, Influenza A e HIV 

foram as coinfecções que prevaleceram, com 4 e 3 estudos, respectivamente. Os outros 

patógenos foram representados por 1 estudo, cada. 

 
GRÁFICO 2 - Prevalência da coinfecção com outros patógenos – Relatos de caso. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 

3.5 Análise da evolução clínica dos pacientes acometidos 

 

A partir da identificação do patógeno, o curso da doença foi analisado. As seguintes 

proporções foram encontradas; Influenza A vírus: 4 estudos, 50% deles não trouxeram 

complicações adicionais. 25% afirmaram evolução para síndrome do desconforto respiratór io 

agudo e 25% afirmaram evolução para síndrome do desconforto respiratório agudo e óbito. HIV: 3 

estudos, 66,66% deles afirmaram evolução para síndrome do desconforto respiratório agudo e 

33,33% não trouxeram complicações adicionais. Coronavirus HKU1: 1 estudo, não trouxe 

complicações adicionais. Citomegalovírus: 1 estudo, evolução para síndrome do desconforto 

respiratório agudo e óbito. Moraxella catarrhalis: 1 estudo, evolução para síndrome do desconforto 

respiratório agudo. Parainfluenza: 1 estudo, evolução para síndrome do desconforto respiratório 

agudo. Streptococcus A: 1 estudo, evolução para síndrome do desconforto respiratório agudo. 

Streptococcus pneumoniae: 1 estudo, evolução para síndrome do desconforto respiratório agudo. 

 
3.5 Análise da evolução clínica dos pacientes acometidos 

 

A partir da identificação do patógeno, o curso da doença foi analisado. As seguintes 

proporções foram encontradas; Influenza A vírus: 4 estudos, 50% deles não trouxeram 

7% 

7% 
29% 

7% 

 
7% 

 
7% 

7% 22% 

7% 

Influenza a vírus 

Cytomegalovirus 

Parainfluenza 

Hiv 

Metapneumovirus 

Streptococcus A 

Coronavirus hku1 

Moraxella catarrhalis 

streptococcus pneumoniae 
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complicações adicionais. 25% afirmaram evolução para síndrome do desconforto respiratório 

agudo e 25% afirmaram evolução para síndrome do desconforto respiratório agudo e óbito. HIV: 3 

estudos, 66,66% deles afirmaram evolução para síndrome do desconforto respiratório agudo e 

33,33% não trouxeram complicações adicionais. Coronavirus HKU1: 1 estudo, não trouxe 

complicações adicionais. Citomegalovírus: 1 estudo, evolução para síndrome do desconforto 

respiratório agudo e óbito. Moraxella catarrhalis: 1 estudo, evolução para síndrome do desconforto 

respiratório agudo. Parainfluenza: 1 estudo, evolução para síndrome do desconforto respiratório 

agudo. Streptococcus A: 1 estudo, evolução para síndrome do desconforto respiratório agudo. 

Streptococcus pneumoniae: 1 estudo, evolução para síndrome do desconforto respiratório agudo. 

 
4 DISCUSSÃO 

 

 
A COVID-19 é uma doença geralmente caracterizada por sinais e sintomas iniciais 

semelhantes aos de infecções virais relacionadas, como: influenza, SARS, síndrome respiratória 

do Oriente Médio (MERS) e tuberculose (TB), embora o prognóstico e as complicações às vezes 

sejam diferentes (TADOLINI et al., 2020). 

Em alguns países há um alto índice de pessoas infectadas pelo bacilo causador da 

tuberculose (infecção latente), assim a infecção por SARS-CoV-2 pode eventualmente aumentar o 

desenvolvimento de tuberculose (TB) ativa, apesar de que o estudo de casos de Tadolini et al. 

(2020) não acompanhou indivíduos com infecção latente por TB. Dessa forma, não poderá ser 

afirmado a contribuição potencial do COVID-19 para o desenvolvimento de TB ativa (TADOLINI et 

al., 2020), e em muitos casos, só há definição exata da doença com o auxílio de exames 

complementares (laboratoriais e de imagem) – além disso, testes rápidos disponibilizados 

obtiveram grande quantidade de resultados falso-negativos e dificultaram tanto a detecção da 

patologia, como o controle de disseminação (AZEKAWA et al., 2020). 

O papel da imunossupressão – como nos casos de indivíduos infectados pelo HIV com 

baixa contagem de células CD4 no momento da infecção por SARS-CoV-2 – sugere um maior 

risco de complicações (VIZCARRA et al., 2020). A infecção crônica pelo HIV, quando não tratado 

corretamente, pode ocasionar depleção linfocitária sistêmica de linfócitos TCD4 com respostas 

anormais aos antígenos e disfunção das células B, resultando em ativação policlonal anormal e 

falta de anticorpos específicos, aumentando as chances de evolução do paciente para um quadro 

de desconforto respiratório agudo, necessitando de oxigênio suplementar (WANG et al., 2020). 

Suspeita-se, ainda, que a terapia anti-HIV possa estar relacionada com o resultado 

persistentemente negativo do teste RT-PCR para SARS-CoV-2 (ZHU et al., 2020). Uma possível 

explicação é o uso dos agentes anti-HIV-1, que foram relatados, como tendo efeitos anti-SARS- 

CoV-2 (ZHAO et al., 2020). Nesses casos, verifica-se a presença do anticorpo anti-SARS-CoV-2 

no plasma, se for positivo, juntamente com a apresentação clínica típica, confirmando o 

diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2. Os mecanismos subjacentes ao RNA indetectável de 

SARS-CoV-2 nesta situação não são claras (ZHU et al., 2020). 
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O uso cada vez mais frequente das terapias biológicas anti-IL-6 e anti-IL-1 na COVID-19, 

vem sendo associada à casos de reativação para outros patógenos (D’ARDES et al., 2020). Uma 

paciente de 92 anos, acometida pela SARS-CoV-2, desenvolveu de forma rápida e progressiva 

pneumonia bilateral e linfocitopenia, – a qual havia sido encontrada em outros casos de infecção e 

reativação por citomegalovírus (CMV), principalmente em pacientes que receberam medicamentos 

biológicos –, passou por uma investigação de anticorpos contra o CMV e os resultados mostraram 

altos níveis de IgG (> 180 U / ml) e IgM (38,7 U / ml), indicando infecção ativa recente e provável; 

a paciente foi submetida a um tratamento com drogas antivirais, mas veio ao óbito seis dias após 

a sua internação por insuficiência respiratória grave no contexto clínico da síndrome do 

desconforto respiratório agudo (SDRA) (D’ARDES et al., 2020). 

Tal fato mostra que terapias biológicas anti-IL-6 e anti-IL-1 causam uma 

imunossupressão, possibilitando o desenvolvimento e ativação de doenças pré-instaladas no 

organismo (D’ARDES et al., 2020). 

As características de transmissão e o tempo de início do vírus influenza parecem ter 

magnitude semelhante ao COVID-19 e sintomas como febre, tosse, fadiga e dor estão presentes 

em ambas as doenças (DING et al., 2020). Foi demonstrado que a gripe tem dupla sazonalidade 

na China, com a incidência no norte do país seguindo um padrão de inverno, normalmente 

observado nos países do hemisfério norte, enquanto no sul da China o vírus prevalece ao longo 

de todo o ano (LANSBURY et al., 2020). 

Os estudos analisados não citam o tipo de cepa de influenza, o que pode afetar o 

desfecho clínico do paciente, ademais apenas um estudo em Wuhan na China cita o perfil vacinal 

dos pacientes analisados, neste todos os 95 pacientes não tinham histórico de vacinação contra 

influenza na recente temporada de gripe, isso provavelmente contribuiu para o desfecho mais 

sombrio dos pacientes (MA et al., 2020). 

Com o surgimento da pandemia de COVID-19 durante a temporada de inverno, não 

surpreende que os estudos em nosso artigo tenham detectado uma maior prevalência da 

coinfecção entre influenza e COVID-19, evidenciados nos gráficos 1 e 2 deste trabalho. Bem 

como, o autor Wee et al. (2020) afirmou que mesmo em meio a uma pandemia os vírus 

respiratórios comuns são resposáveis por uma proporção substancial das internações 

hospitalares. 

O presente estudo indicou que 20% dos pacientes hospitalizados com COVID-19 

apresentaram uma coinfecção bacteriana, o patógeno com maior prevalência foi o Mycoplasma 

pneumonie representando 10% e o S.pneumoniae também com 10% (gráfico 1). Essa análise 

sugere que as coinfecções bacterianas são aproximadamente semelhantes às ocorridas com o 

vírus influenza, isso difere dos dados encontrados na metanálise de Lansbury et al. (2020), que 

identificou taxas menores para os mesmos parâmetros. 

Na pandemia de influenza de 2009, 25% dos casos graves ou fatais de influenza A 

(H1N1) teve uma infecção bacteriana, com uma aparente associação de aumento da 

morbimortalidade (LANSBURY et al., 2020). Ademais, o autor sugere que devido a situação 
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pandêmica atual e da extrema pressão sobre os sistemas de saúde é possível que haja uma taxa 

de coinfecções que não condiz com a realidade, justificado por um rastreio microbiológico 

incompleto, o que pode ter mascarado os dados relatados (LANSBURY et al., 2020). 

Na amostra dos relatos de caso, alguns causadores de infecção de vias aéreas superiores 

(IVAS), como metapneumovírus, parainfluenza, rinovírus, VSR (vírus sincicial respiratório) e, até 

mesmo, outros HCoVs, após a fase inicial de coinfecção, desencadearam sintomatologia comum 

na maioria dos casos de COVID-19 (CHAUNG et al., 2020; TOUZARD-ROMO; TAPÉ; LONKS, 

2020). A prevalência dessas coinfecções foi destacada no gráfico 2. Além disso, na vigência da 

coinfecção os sitomas respiratórios superiores causados por um patógeno podem melhorar a 

dispersão do outro, por meio da geração de aerossóis, contribuindo para o aumento da 

transmissibilidade (WEE et al., 2020). 

Devido à falta de informações suficientes acerca da COVID-19, não há facilidade de 

reconhecimento imediato da doença em seus estágios iniciais, isso corrobora para a ineficiência 

do diagnóstico de infecções coexistentes (AZEKAWA et al., 2020). Assim, muitos sistemas de 

saúde optaram por testar apenas pacientes com grande suspeita, além de não continuar a 

investigação de infecção previamente estabelecida, há isolamento inadequado dos coinfectados, o 

que pode afetar o atendimento e colocar os profissionais de saúde em risco de contrair o vírus 

(KHADDOUR et al., 2020). 

Pode ser observado em estudos de Hashemi et al. (2020) e Ou et al. (2020), que 

pacientes que desenvolvem síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), durante a 

ocorrência de infecções coexistentes, podem evoluir ao óbito após poucos dias de internação, 

apesar da terapia com oxigenação e da administração de antivirais, o que acontece por já existir 

uma atividade inflamatória preexistente no organismo, além de comprometimento pulmonar prévio. 

Supõe-se, também, de acordo com Zanoni et al. (2020), que a presença de outros patógenos (S. 

pneumoniae citado no estudo) pode alterar a precisão do diagnóstico de COVID-19 através da RT- 

PCR. Consta, ainda, que o maior número de mortes foi evidenciado em pacientes que já tinham 

comorbidades associadas, como hipertensão arterial sistêmica, tireoidopatias, diabetes mellitus e 

pneumopatias, entre outras (HASHEMI et al., 2020; OU et al., 2020; ZANONI et al., 2020). 

 
5 CONCLUSÃO 

 

O levantamento de dados desse estudo corrobora com a possibilidade de coinfecções 

entre o SARS-Cov-2 e outros agentes – tanto por outros vírus quanto por bactérias. O que pode 

ocasionar aumento da morbimortalidade. Diante disso, se faz necessário o diagnóstico precoce 

das coinfecções, em busca de evitar a progressão da doença e o desfecho fatal. 

Além disso, estabelecer as condutas para pacientes com COVID-19 e atentar para a 

provável ocorrência de contaminação dupla, de acordo com a epidemiologia local, são condutas 

importantes a serem tomadas pelo profissional de saúde a fim de melhorar o prognóstico desses 

pacientes. Ademais, foi evidenciado a necessidade de incluir diagnósticos diferenciais em todos os 

casos, visando descartar outras hipóteses diagnósticas e realizar o manejo clínico adequado. 
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RESUMO: Com o recém descoberto SARS-CoV-2, causador da COVID-19, manifestações 
extrapulmonares foram observadas. Este trabalho tem como intuito reunir diversos estudos 
publicados internacionalmente que correlacionam a infecção pelo SARS-CoV-2 e o sistema 
cardiovascular. Foi realizado uma revisão de literatura por meio das bases de dados Scielo 
(Scientific Electronic Library Online), PubMed (United States National Library of Medicine - NLM) e 
do Journal of the American Medical Association. Diante da análise de dados coletados nos artigos, 
foi observado que os pacientes com doenças cardiovasculares pré-existentes possuem maior 
probabilidade para o desenvolvimento de formas mais grave da doença e possuem maior 
mortalidade decorrente do COVID-19 em relação aos demais pacientes. Estudos relataram que o 
vírus pode causar lesões miocárdicas agudas. Portanto, recomenda-se o acompanhamento 
cardiovascular dos pacientes com COVID-19, principalmente os com doenças cardiovasculares 
e/ou obesos. Ademais, mais estudos necessitam ser realizados para elucidar os mecanismos de 
lesões extrapulmonares do SARS-CoV-2. 
Palavras chaves: COVID-19; Doenças Inflamatórias; Cardiopatias; Doenças Cardiovasculares; 
Troponina 

 

ABSTRACT: With the just discovered SARS-Cov-2, causer of the COVID-19, extrapulmonary 
manifestations were observed. This work aims to gather sundry studies published internationally 
that correlate the infection by the SARS-Cov-2 with the cardiovascular system. A literature review 
was made by using Scielo's database (Scientific Electronic Library Online), PubMed (United States 
National Library of Medicine - NLM) and the Journal of the American Medical Association. In front 
of the analysis of collected data from the articles, it was observed that patients with pre-existing 
cardiovascular diseases have a bigger probability to develop more severe forms of the disease and 
have bigger mortality arising from COVID-10 compared to the other patients. Studies related that 
the vírus may cause acute myocardial injuries. Thus, is recommended the cardiovascular 
monitoring of patients with COVID-19, mainly those with cardiovascular disease and/or obeses 
one. In addition, more studies need to be done to elucidate the extrapulmonary lesions 
mechanisms of SARS-CoV-2. 
Keywords: COVID-19; Inflammatory Diseases; Heart Diseases; Cardiovascular Diseases; 
Troponin. 
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INTRODUÇÃO 

 

No final de 2019, iniciou-se na China surtos de pneumonia de origem desconhecida, 

posteriormente relacionada com a Síndrome Respiratória Grave (SARS). Ao ser investigada, 

descobriu o SARS-CoV-2 como causador da COVID-19. Por ser um agente recém-descoberto, 

proporcionou um grande desafio mundial, uma vez que a sua transmissibilidade é alta (GOUVEIA 

et al., 2020). Estudos apontam que o SARS-CoV-2 utiliza a enzima conversora de angiotensina II 

(ECA2) para entrar e se instalar no hospedeiro (NEERUKONDA et al., 2020). Os sintomas são 

variados, podendo ser semelhantes a de um resfriado e podendo evoluir para casos mais graves, 

como insuficiência cardíaca, choque séptico ou disfunção de múltiplos órgãos (CLERKIN et al., 

2020), acometendo o sistema respiratórios e sistemas extrapulmonares, como o sistema 

cardiovascular (ZHENG et al., 2020). 

Estudos recentes que quando acomete o sistema cardiovascular, essa agressão pode ser 

manifestada como uma miocardite fulminante ou de forma sútil, sendo identificada através de 

alterações eletrocardiográficas, como pelo aumento da troponina T (TnT) (NETO et al., 2020). Um 

estudo conduzido na cidade de Wuhan, em pacientes com COVID-19, demonstrou que 27,8% dos 

pacientes estudados manifestaram lesão miocárdica, resultando em disfunção cardíaca e arritmias 

(GUO et al., 2020). 

Ademais, as doenças cardiovasculares pré-existentes podem predispor à infecção por 

COVID-19, tendo um risco elevado para o desenvolvimento de formas mais graves da doença e 

para complicações cardiovasculares (BOUKHRIS et al., 2020). Dentre as complicações destacam- 

se a miocardite, insuficiência cardíaca e tromboembolismo venoso. Caso esses pacientes não 

sejam tratados precocemente, podem ter resultados exacerbados (DRIGGIN et al., 2020). 

No Brasil, de acordo com o boletim epidemiológico 24, publicado pelo Ministério da 

Saúde, com dados atualizados em 14 de junho de 2020, dos 42.720 óbitos por COVID-19, 

aproximadamente 34,78% dos pacientes possuíam cardiopatias, seguido por diabetes (27,77%). 

Ainda de acordo com boletim, 1.383 pacientes possuíam obesidade. 

Concomitante, a obesidade é um fator de risco importante para a COVID-19, uma vez que 

alterações metabólicas desencadeadas pela obesidade provocam um prognóstico em pessoas 

clinicamente obesas duas vezes pior do que em pessoas clinicamente não obesas (EL-SOLH et 

al., 2001). Distúrbios como diabetes, doenças cardiovasculares e hipertensão dividem a mesma 

fisiopatologia relacionada ao sistema-renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), de modo a 

exacerbar o quadro clínico da COVID-19 em pacientes com obesidade mórbida (HANFF et al., 

2020). 

À vista disso, compreender os riscos de lesões miocárdicas agudas e o maior risco de 

complicações e mortalidade em pacientes com doenças cardiovasculares se faz importante para 

que medidas terapêuticas mais adequadas sejam propostas. 
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MÉTODOS 

 

Devido à natureza sensível e os desafios em relação ao tempo relacionados à pandemia, 

foi realizado uma revisão aleatória de artigos publicados no banco de dados do Scielo (Scientific 

Electronic Library Online) e PubMed (United States National Library of Medicine - NLM), além do 

Journal of the American Medical Association. Como estratégia de pesquisa, foram incluídos os 

descritores “COVID-19”, “Coronavírus”, “SARS-CoV-2”, “Fisiopatologia,  “Comorbidades”, 

“Doenças Cardiovasculares” e “Cardiopatias” com a utilização da expressão “AND” entre os 

termos para identificar artigos que abordavam a relação das cardiopatias e a COVID-19. Já para 

buscar dados a respeito da obesidade e a COVID-19 foram utilizados como descritores de busca: 

“inflamatory condition of obesity” e “obesidade como fator de risco”. Os descritores foram escritos 

em português e inglês. Foram acessados para leitura os artigos disponíveis pelo meio online, 

gratuitos e contendo os descritores mencionados. 

A busca dos antigos foi realizada por todos os autores deste artigo, de forma 

independente. Foram estabelecidos critérios de elegibilidade para esta revisão, nos quais os 

estudos necessitavam ser do tipo original ou de revisão, que possuíssem em seu resumo as 

palavras chaves “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, “Doenças Cardiovasculares”, “Fisiopatologia” e 

“Cardiopatias” ou “Obesidade”. Foram analisados artigos que estavam em inglês ou em  

português. 

Devido ao epicentro inicial do COVID-19 ter ocorrido na China, a maioria dos dados 

extraídos são de artigos do país. Contudo, foi realizado uma tentativa sistemática de incluir 

estudos e relatórios de outros países. Simultaneamente, foram realizadas análises de dados dos 

boletins epidemiológicos publicados pelo Ministério da Saúde do Brasil, disponibilizado em sua 

plataforma digital. 

 
FISIOPATOLOGIA DA COVID-19 

 

Após surtos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) na China, descobriu-se que 

sua origem estava relacionada a um coronavírus com semelhança genética ao SASRs-Ra-Bat- 

CoV-RaTG13 (presente em morcegos), além do SARS-CoV e ao MERS-CoV. Os coronavírus são 

vírus envelopados, compostos por ácido ribonucleico (RNA) simples de cadeia positiva. Essa nova 

cepa foi identificada pela primeira vez em um fluido broncoalveolar em Wuhan, em pacientes com 

COVID-19 (ZHU et al., 2020). Esses vírus são resultados de uma mutação, com alta 

transmissividade em humanos, o qual foi denominado “SARS-CoV-2” pela semelhança com os 

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

Quanto a sua patogenia, o RNA do coronavírus codifica proteínas estruturais como a 

glicoproteína da espícula, do envelope, da membrana e das proteínas do nucleocapsídeo 

(GOUVEIA et al., 2020). O que recebe destaque é a glicoproteína da espícula, já que reconhece e 

se liga a alguns receptores da célula hospedeira, como a enzima conversora de angiotensina II 
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(ECA2). Essa ligação permite a entrada do vírus e facilita sua transmissão de humano para 

humano, a qual ocorre principalmente por gotículas, secreções respiratórias e contato direto com a 

mucosa nasal ou oral (GOUVEIA et al., 2020). 

A ECA2 é uma glicoproteína de membrana tipo I, expressa em pulmões, coração, 

intestinos e rins. Na fisiologia humana, ela promove a clivagem e a maturação dos hormônios 

peptídicos relacionados a regulação da pressão arterial, a angiotensina (Ang) I e II. A ECA2 cliva o 

Ang I em Ang-(1-9), que normalmente é processada pela ECA para originar a Ang II. Além disso, a 

ECA2 tende a processar essa Ang II em Ang(1-7), que também faz parte do sistema renina 

angiotensina (SRA) e tem efeitos protetores cardiovasculares, contrabalanceando a ação da Ang 

II. Portanto a Ang(1-7), ao se ligar ao receptor Mas, acoplado a proteína G, exerce a 

vasodilatação, efeito antiproliferativo, anti-inflamatório, antitrombótico, antifibrose, anti-hipertrófico, 

antiarritmia e efeito natriurético. Ainda inibe a formação de placas e a melhora da disfunção 

vascular associada à síndrome metabólica. Diante disso, a perda da ECA2 aumenta a 

suscetibilidade a disfunções do coração e outras condições patológicas nos sistemas orgânicos 

(LIU et al., 2020). 

Estudos indicam que a replicação viral primária acontece no trato respiratório superior, 

podendo acometer o também a porção inferior (GOUVEIA et al., 2020). Em editorial, Siddiqi e 

Mehra (2020) propuseram o estadiamento clínico do COVID-19 em 3 fases a partir da instalação 

do vírus, com o intuito de padronizar uma nomenclatura e facilitar a aplicação terapêutica. O 

primeiro estágio refere-se à infecção prévia, o segundo ao envolvimento pulmonar e o terceiro à 

hiperinflamação sistêmica. Cada estágio tem sua gravidade, sendo classificado em leve, 

moderado e grave, respectivamente. Nesse estudo, destaca-se o estágio três da doença. 

Ainda de acordo com Siddiqi e Mehra (2020), o estágio três acomete uma minoria dos 

pacientes com COVID-19 e é a fase mais grave, em que há manifestação de uma síndrome de 

hiperinflamação sistêmica extrapulmonar. Nessa fase, os marcadores de inflamação sistêmica 

apresentam-se elevados. A infecção por COVID-19 resulta em diminuição na contagem de células 

T auxiliares, inflamatórias e biomarcadores, como as interleucinas 2, 6 e 7 (IL-2, IL-6 e IL-7), fator 

estimulador de colônias de granulócitos e fatores inflamatórios aos macrófagos. Já o fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-alfa), a proteína C reativa, a ferritina e o dímero D são elevados 

significativamente nesse paciente, além da troponina e o peptídeo natriurético pró-tipo B do tipo N- 

terminal. Além disso, podem ter ocorrências de choque, vasoplegia, insuficiência respiratória e 

colapso cardiopulmonar. 

 
OBESIDADE E A COVID-19 

 

A obesidade pode ser fator de risco subjacente ao COVID-19 grave, devido às suas 

comorbidades, como doenças cardiovasculares, resistência à insulina, inflamação do tecido 

adiposo e efeitos prejudiciais na função pulmonar. O excesso de tecido adiposo na obesidade 

secreta a Ang II, um hormônio com propriedades inflamatórias. A obesidade e a resistência à 
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insulina estão fortemente ligadas à atividade do SRAA. O aumento de ácidos graxos livres 

circulantes pode modular a atividade de enzimas e de proteínas que participam na exocitose da 

insulina. A redução da atividade moduladora da fosfoinositol-3 quinase (PI3K) devido aos níveis 

elevados de ácidos graxos livres (AGL) é potencializada pela Ang II e a captação de glicose 

estimulada pela insulina é aumentada pela inibição do SRAA (LEITER e LEWANCZUK, 2005). 

O bloqueio do AT1R (receptores de Angiotensina) estimula a diferenciação de adipócitos 

que armazenam AGL, que diminui os níveis plasmáticos de AGL, levando à resistência insulínica. 

A atividade do SRAA também pode ser aumentada pela resistência à insulina, o que pode 

promover uma série de questões fisiopatológicas, como doenças inflamatórias e distúrbios 

metabólicos associados à obesidade (MUNIYAPPA e YAVUZ, 2013). 

Os principais efeitos da Ang II são mediados pelo AT1R e AT2R. A super expressão do 

angiotensinogênio aumenta a adiposidade, que é vista através do aumento de volume dos 

adipócitos, inflamação e aumento da resistência à insulina. (ENGIN, 2017; ROGERO; CALDER, 

2018) 

A dieta rica em gorduras interrompe significativamente a resposta imune adaptativa, 

enquanto aumenta a ativação imune inata. Isso promove a inflamação crônica e pode fazer com 

que a defesa do hospedeiro se torne vulnerável contra patógenos virais (BUTLER; BARRIENTOS, 

2020). Consequentemente, em pacientes obesos, os pools virais podem se alojar no tecido 

adiposo e promover ativação imune e liberação crônica excessiva de citocinas (RYAN; CAPLICE, 

2020). 

A obesidade e o aumento do tecido adiposo influenciam a patogênese da aterosclerose. 

Além disso, as complicações cardiovasculares associadas à obesidade também são motivadas 

por processos que envolvem hormônios e peptídeos e incluem inflamação, resistência à insulina, 

disfunção endotelial, calcificação de coronária, ativação da cascata de coagulação e o SRAA 

(FONSECA, 2019). A restrição alimentar entre 20% e 40% melhora o perfil metabólico, melhora o 

estado inflamatório e regula o SRAA (PINHEIRO et al., 2017). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em um estudo realizado com 187 pacientes diagnosticados com COVID-19 no Sétimo 

Hospital da Cidade de Wuhan, com idade média de 58,5 anos, apontou que 35,3% dos pacientes 

tinham doenças cardiovasculares subjacente e em 27,8% dos pacientes foi observado lesão 

miocárdica, indicada pelos níveis elevados de troponina T (TnT). Nesse mesmo estudo, a 

mortalidade em pacientes que estavam internados sem doenças cardiovasculares (DCV) foi de 

7,62%, enquanto em pacientes sem DCV e com TnT normal foi de 13,33%. Já para os pacientes 

sem DCV e com níveis de TnT elevadas chegou aos 37,50% e a mortalidade foi de 64,44% para 

os pacientes com DCV e níveis de TnT elevados (GUO et al, 2020). 

Os mecanismos de lesão miocárdica devido a infecção da COVID-19 não estão bem 

estabelecidas. Acredita-se que a lesão miocárdica seja secundária a um desequilíbrio entre oferta 
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e demanda de oxigênio (NETO et al., 2020). Em pacientes com DCV subjacente, como a 

hipertensão, doença coronariana e cardiomiopatia, a infecção viral pode danificar ainda mais as 

células do miocárdio, por danos causados diretamente pelo vírus, respostas inflamatórias 

sistêmicas, placa coronariana desestabilizada e hipóxia agravada, tendo assim um maior risco de 

morte (GUO; FAN; CHEN, 2020). 

Concomitante, um estudo realizado em Wuhan, demonstrou que a maioria dos casos 

graves apresentavam níveis elevados de biomarcadores relacionados à infecção e citocinas 

inflamatórias (QUIN et al., 2020). A resposta inflamatória gerada a partir da infecção viral que leva 

à lesão tanto pulmonar quanto cardiovascular ocorre com elevação de dímero-D, procalcitonina, 

proteína C reativa, ferritina, troponina, NT-proBNP, interleucina-6, desidrogenase láctica (DHL) e 

aumento de leucócitos (COSTA, 2020). 

Driggin (2020) enuncia que pacientes com hipertensão arterial e doença cardiovascular 

possuem uma expressão mais elevada da ECA2, o que pode aumentar a susceptibilidade ao 

SARS-CoV-2. Especula-se que pacientes com uso contínuo de BRA ou iECA apresentam uma 

regulação positiva para ECA2, favorecendo assim altas quantidades de ligação para o vírus 

(BOUKHRIS et al., 2020). Apesar desses dados, a recomendação é que seja mantido o uso 

regular dessas medicações para o benefício do controle pressórico e diminuição da mortalidade 

em indivíduos cardiopatas (COSTA et al., 2020). 

Em relatório publicado pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, a taxa 

geral de mortes por COVID-19 foi de 2,3%, sendo destes, 10,5% pacientes com DCV subjacente 

(GUO et al., 2020). Em um estudo com 8.910 pacientes hospitalizados com COVID-19, com 

amostras da América do Norte, Europa e Ásia, vários fatores cardiovasculares foram analisados. 

Destes, a preexistência de doença arterial coronariana (11,3%), insuficiência cardíaca congestiva 

(2,1%) e arritmia cardíaca (3,4%) foram observadas (MEHRA et al., 2020). 

Um estudo em Wuhan, revelou que a idade média da infecção por coronavírus era de 

pessoas de 56 anos, com maior proporção de pessoas de meia-idade e idosos. Dos 138 pacientes 

analisados, 14 apresentavam diabetes, 43 hipertensão, 27 doenças cardiocerebrovasculares e 10 

algum tipo de câncer (FAN et al., 2020). 

Em uma meta-análise realizada com 6 estudos totalizando 1.527 pacientes diagnosticados 

com COVID-19, revelou que 17,1% dos pacientes apresentava hipertensão, 16,4% doença 

cardiovasculares e 9,7% diabetes. A média de idade nas 6 análises sistemáticas realizadas foram 

de 56, 49, 47, 55, 5, 34 e 57 anos, respectivamente. Nesse mesmo estudo, foi constatado que 

pelo menos 8% dos pacientes com COVID-19 exibiram lesão cardíaca aguda, sendo sua 

incidência 13 vezes maior em pacientes internados em UTI do que em pacientes não internados 

em UTI (LI et al., 2020). Esses pacientes ainda eram mais propensos a necessitar de cuidados 

críticos. Uma análise de dados concluiu uma taxa de quase cinco vezes maior a mortalidade de 

pacientes com DCV do que sem DCV (LONG et al., 2020). 

Outro estudo realizado na China que possuía 44.672 casos positivos para COVID-19, 

revelou que 10,5% pacientes possuem doenças cardiovasculares, 7,3% possuem diabetes e 6% 
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hipertensão. Sendo que, a maioria dos pacientes tinham idade entre 30 e 79 anos (87%). Nesse 

mesmo estudo, a taxa global de letalidade foi de 10,5% para pacientes com DCV e de 6% para 

pacientes hipertensos. (WU et al, 2020). 

Já outro estudo realizado na cidade de Nova York com 5.700 pacientes hospitalizados 

com COVID-19, com faixa etária de 63 anos, as comorbidades mais comuns foram hipertensão 

56,6%, 41,7% obesidade e 33,8% diabetes (RICHARDSON et al., 2020). 

Em um estudo efetuado na Itália contendo 1.591 pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, 

a mediana de idade foi de 63 anos e constatou que dos 1.043 pacientes com dados disponíveis, 

49% possuíam hipertensão, 21% DCV e 18% possuía hipercolesterolemia (GRASSELLI et al., 

2020). Outro estudo realizado na Itália com uma amostra de 355 pacientes infectados com 

COVID-19 que vieram a óbito, apresentou que a idade média foi de 79,5 anos. Ainda nesse 

estudo, 117 pacientes (30%) tinham cardiopatia isquêmica, 126 (35,5%) tinham diabetes, 72 

(20,3%) tinham câncer ativo, 87 (24,5%) tinham fibrilação atrial, 24 (6,8%) tinham demência e 34 

(9,6%) tinham história de acidente vascular cerebral (ONDER et al., 2020). 

No Brasil essa realidade não é diferente. De acordo com dados divulgados pelo Ministério 

da Saúde até o dia 13 de junho de 2020, as comorbidades associadas aos óbitos de pessoas com 

COVID-19 revelaram que dos 42.720 óbitos 14.858 eram cardiopatas. Desses, aproximadamente, 

81.57% possuíam 60 anos ou mais. Nesse mesmo documento, do total de óbitos, 1.383 pacientes 

estavam obesos e desses 51,84% tinham menos de 60 anos. Em relação ao sexo desses 

pacientes, 23.180 eram do sexo masculino, 16.233 do sexo feminino e 14 ignorados. 

De acordo com os relatórios da Comissão Nacional de Saúde da China, alguns pacientes 

com COVID-19 só buscaram atendimento médico devido a sintomas cardiovasculares (ZHENG et 

al., 2020). Outrossim, entre os óbitos relatados pela Comissão Nacional de Saúde da China, 

11,8% dos pacientes sem DCV subjacente tiverem danos cardíacos substanciais, com níveis altos 

de TnT ou parada cardíaca durante a internação. (ZHENG et al., 2020). 

Referente ao diagnóstico precoce da COVID-19, pacientes com doenças cardíacas 

crônicas pode ser prejudicado, uma vez que sintomas como fadiga, dispneia e tosse estão 

presentes também em Insuficiência Cardíaca descompensada ou em uma Síndrome Arritmia 

(KOCHI et al., 2020). 

Compreender a maior gravidade e letalidade em pacientes com DCV e os riscos de 

pacientes sem DCV desenvolverem lesões cardíacas agudas é essencial para a melhor condução 

terapêutica desses pacientes. Como exposto e muito estudado na literatura atual, a obesidade é 

colocada como fator de risco para DCV, devido ao acúmulo de tecido adiposo sobre o coração e 

no interior das artérias, e estimular a conversão de Angiotensina II, uma das vias pela qual a 

ECA2 se torna disponível para o SARS-Cov-2. A inflamação causada pela obesidade associada a 

infecção pelo COVID-19 pode estar associada a lesão do miocárdio (GUO et al., 2020). 

Ao analisar as idades disponibilizadas pelos estudos e pelas informações divulgadas no 

boletim informativo do Brasil, é possível observar que os pacientes mais graves e com maior taxa 

de mortalidade possuem idades mais avançadas. Não se pode afirmar ainda, com as limitadas 
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pesquisas e informações acerca da novo pandemia, se a idade e as doenças cardiovasculares 

são fatores de riscos independentes. 

 
CONCLUSÃO 

 

Embora os mecanismos de ação e desencadeantes para as complicações 

cardiovasculares ainda não estejam totalmente esclarecidos, os resultados obtidos por este 

levantamento de dados permitem inferir que a infeção pelo SARS-CoV-2 está associada ao 

desenvolvimento de lesões miocárdicas e ao maior risco de mortalidade em pacientes com DCV 

pré-existentes. Não se sabe ainda se as DCV apresentam um risco independente para pior 

prognóstico ou se depende de outros fatores como a idade. A obesidade é um importante fator de 

risco para a ocorrência de eventos cardiovasculares, devido ao acúmulo de tecido adiposo no 

coração e nas artérias, aumentando a cascata inflamatória e prejudicando o funcionamento 

adequado do coração. Diante dos resultados, é recomendável o acompanhamento clínico 

constante do sistema cardiovascular, principalmente naqueles pacientes com DCV pré-existentes 

ou que possuem maior risco basal de desenvolver cardiopatias, como no caso dos pacientes 

idosos e obesos. 
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CAPÍTULO 129 

COVID-19 E MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

COVID-19 AND NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS: A SYSTEMATIC REVIEW 

Jéssica Helen Boturi1 

Rafael Augusto Dammski Hackbart 2 

 

RESUMO: Em dezembro de 2019, um novo coronavírus altamente patogênico, denominado 
SARS-CoV-2, surgiu na China, espalhando-se rapidamente. O sistema respiratório é alvo principal 
desse vírus, causador da COVID-19, mas outros tecidos podem ser afetados. Várias 
manifestações neurológicas foram relatadas e associadas a essa doença, muitas vezes sendo 
negligenciadas. O objetivo desse trabalho foi revisar artigos publicados na plataforma PubMed 
(United States National Library of Medicine - NLM), para compilar dados sobre os principais 
sintomas neurológicos apresentados associados à COVID-19. Como resultado, os achados 
literários relacionados ao sistema nervoso foram anosmia, ageusia, dor de cabeça, parestesia, 
convulsões leves, Síndrome de Guillain-Barré, Síndrome de Miller-Fisher, hipoxemia, 
encefalopatias, acidentes vasculares cerebrais e alterações de humor. A relação mais fidedigna 
desses sintomas com a COVID-19 precisa de mais relatos e mais estudos, mas ao serem 
observados em pacientes esses sintomas e caso haja possibilidade de associação com COVID- 
19, esta deve ser observada como diagnóstico diferencial. 
Palavras-chave: COVID-19; SARS-CoV2; Sintomas Neurológicos; ECA2. 

 
ABSTRACT: In December 2019, a new highly pathogenic coronavirus, called SARS-CoV-2, 
appeared in China, spreading rapidly. The respiratory system is the main target of this virus, which 
causes COVID-19, but other tissues can be affected. Several neurological manifestations have 
been reported and associated with this disease, often being neglected. The aim of this work was to 
review articles published on the PubMed platform (United States National Library of Medicine - 
NLM), to compile data on the main neurological symptoms showed associated with COVID-19. As 
a result, literary findings related to the nervous system were anosmia, ageusia, headache, 
paraesthesia, mild seizures, Guillain-Barré syndrome, Miller-Fisher syndrome, hypoxemia, 
encephalopathies, strokes and mood swings. The more reliable relation between these symptoms 
and COVID-19 needs more reports and more studies, but when these symptoms are observed in 
patients and if is a possibility of association with COVID-19, differential diagnosis must be 
observed. 
Keywords: COVID-19; SARS-CoV-2; Neurological symptoms; ACE2. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Os coronavírus (CoVs) são vírus de disseminação mundial, afetando tanto animais quanto 

humanos. Geralmente causam doenças com sintomatologia respiratória e entérica (LI; BAI; 

HASHIKAWA, 2020). A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) surgiu pela primeira vez na 

China, em 2002, sendo o agente etiológico identificado como um novo coronavírus humano 

(SARS-CoV), com uma mortalidade de aproximadamente 10% (NETLAND et al., 2008). 

Outro vírus derivado de um CoV, com origem zoonótica surgiu em 2012, no Oriente 

Médio, sendo denominado o vírus MERS-CoV, com uma letalidade próxima de 35% (HUI et al., 

2020). No final do ano de 2019, em dezembro, vários casos de pneumonia de origem 

desconhecida ocorreram em Wuhan, China, despertando preocupação. Em 7 de janeiro de 2020 
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foi isolado um vírus, e sequenciado o seu genoma, através da reação em cadeia da polimerase 

com transcrição reversa em tempo real (RT-PCR) (JIANG et al., 2020). 

Esse novo vírus recebeu o nome de SARS-CoV-2, e, com o aumento expressivo de 

casos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto como Emergência de Saúde 

Pública de Interesse Internacional e denominou a doença COVID-19 (LIU et al., 2020). Ao 

alcançar a marca de 118 mil infecções em 114 nações ao redor do mundo, a OMS, em 11 de 

março de 2020, declarou pandemia causada por COVID-19 (OMS, 2020). 

O SARS-CoV-2 faz parte dos vírus que possuem como alvo principal o trato respiratório 

humano, mas possui capacidades de infectar outros tecidos. Os principais sintomas são febre, 

tosse e fadiga, podendo apresentar dor de cabeça, hemoptise, dispneia; os pacientes podem 

evoluir para pneumonia, Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), entre outros 

(ASADI-POOYAA; SIMANI, 2020). 

Segundo alguns estudos, mais de 35% dos pacientes com COVID-19 desenvolvem 

sintomas neurológicos, sendo estes com apresentação no início da doença ou em pacientes mais 

graves (NIAZKAR et al., 2020). Por ser uma doença relativamente nova e em estudo de suas 

variadas apresentações clínicas, este estudo tem por objetivo reunir as principais lesões 

neurológicas registradas pela COVID-19, facilitando um diagnóstico diferencial entre esta doença 

e outras manifestações neurológicas. 

Para este estudo foi utilizo como método uma revisão bibliográfica, dos relatos e 

evidências sobre a COVID-19 e sua afecção sobre o sistema nervoso. Para a elaboração desta 

revisão, foram realizadas pesquisas no PubMed (United States National Library of Medicine - 

NLM) de artigos publicados sobre o tema, com o intuito de reunir os principais dados sobre o 

assunto. As palavras-chaves utilizadas foram “COVID-19”, “coronavirus”, “neurogical”, SARS-CoV- 

2”, “neurology” com o interligante “and” entre as palavras. Os artigos foram selecionados de 

acordo com a relevância do tema, nas línguas inglesa, espanhola e chinesa. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

Os CoV são vírus encapsulados de RNA fita única de sentido positivo, e possuem esse 

nome devido à aparência em forma de coroa em seu envelope, sendo cercado por glicoproteínas 

de membrana em forma de espigão (CAROD-ARTAL, 2020). São membros da subfamília 

Coronavirinae, composta por quatro gêneros: Alphacoronavírus, Betacoronavírus, 

Gammacoronavírus e Deltacoronavírus, com base em suas estruturas genômicas e suas relações 

filogenéticas (CUI; LI; SHI, 2019). 

Esses vírus são responsáveis por causarem patologias respiratórias, hepáticas, intestinais 

e neurológicas, tendo ampla distribuição na natureza e afetam tanto serem humanos quanto 

outras espécies (CAROD-ARTAL, 2020). Em 2003, ocorreu a epidemia de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS-CoV), ocasionada por coronavírus e em 2012 a Síndrome Respiratória do 

Oriente Médico (MERS-CoV) (JIANG et al., 2020). 
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De acordo com Zhu et al. (2020), a análise filogenética do vírus de pneumonia grave de 

origem desconhecida revelou que o genoma (que foi denominado 2019-nCov) se encaixa no 

gênero Betacoronavirus. Os resultados de estudos feitos por Xu et al. (2020), da posição 

filogenética do SARS-CoV, é provável que eles compartilhem um ancestral comum ao coronavírus 

do morcego HKU9-1. A homologia genética do SARS-CoV-2 com o SARS-CoV-1 é de 76,9% 

(WERNER et al., 2020). 

Esses CoV possuem uma proteína spike na sua superfície, com alta afinidade pelo 

receptor celular das células humanas, a enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) (ZOU, 

2020). Os Betacoronavírus apresentam alta especificidade de espécie, mas alterações genéticas 

sutis podem alterar significativamente o tropismo tecidual, a variedade de hospedeiros e a sua 

patogenicidade (HARAPAN et al., 2020). 

 
Mecanismo Geral da Patogênese do Vírus 

 

Diversos estudos demonstraram uma maior carga viral na cavidade nasal em comparação 

a garganta, não apresentando diferença na carga viral entre pessoas sintomáticas e 

assintomáticas. A infecção ocorre pela inalação de gotículas ou pelo contato de superfícies 

contaminadas por elas e depois pelo nariz, boca e olhos (SINGHAL, 2020). 

A via de transmissão fecal-oral ainda não foi determinada, mas vírus já foram encontrados 

nas fezes de pacientes infectados com SARS-CoV-2. A transmissão via intrauterina não é 

confirmada ainda (LIU et al., 2020). 

Por se tratarem de vírus respiratórios, os alvos principais são as células do trato 

respiratório, onde se ligam aos receptores ECA2, se expressando nessas células epiteliais 

respiratórias, facilitando sua replicação e transmissão (IROEGBU; IFENATUOHA; IJOMONE, 

2020). A ECA2 é amplamente encontrada nos pulmões, corações, rins, testículos e também é 

encontrada no fígado, intestino e sistema nervoso central (LI et al., 2020). 

Após a ligação com o receptor, uma alteração conformacional ocorre na proteína S, 

facilitando a fusão do envelope SARS-CoV-2 com a membrana da célula infectada e 

posteriormente a entrada do RNA no compartimento intracelular (CAROD-ARTAL, 2020). 

A ECA2 possui grande importância, pois ela é uma enzima reguladora negativa do 

sistema renina-angiotensina aldosterona (SRAA), que mantém a homeostase da pressão arterial e 

o equilíbrio de líquidos e sais (LI et al., 2020). A ECA2 tem como função clivar a angiotensina II em 

angiotensina (1-7), esta possuindo efeitos vasodilatadores, anti-inflamatórios e anti-fibróticos; ao 

se perder o equilíbrio da ECA2, ocorre uma direção aos efeitos pró-inflamatórios e pró-fibróticos 

(BOURGONJE et al., 2020). De acordo com Iroegbu, Ifenatuoha e Ijomone (2020), a expressão da 

ECA2 desempenha um papel importante de proteção nos pulmões contra insuficiência pulmonar 

aguda, e quando a doença se instala, essa expressão é regulada negativamente, potencializando 

lesões pulmonares. 
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O SARS-CoV-2 infecta os pneumócitos das vias aéreas, que são células que sintetizam o 

surfactante pulmonar. A proteína spike possui dois domínios (S1 e S2), sendo que o domínio S1 

se liga ao receptor e o S2 é responsável pela fusão da membrana celular (HARAPAN et al., 2020).  

Neurath (2020) cita que a infecção no COVID-19 é resultado da ativação de células 

imunes inata e adaptativa no hospedeiro infectado. Ocorre a liberação de mediadores e 

quimiocinas pela célula infectada levando a um acúmulo local de neutrófilos no local infectado; 

embora exerçam funções efetoras antivirais, secretam citocinas e quimiocinas que atraem outras 

células imunes, como monócitos e linfócitos, ocorre uma exacerbação da resposta imunológica. 

Ao ser infectado pelo vírus, ocorre uma resposta imune sistêmica excessiva do 

organismo, pelo mecanismo de imunopatogenicidade, fazendo com que ocorra uma “tempestade 

de citocinas”, que é a superativação do sistema imunológico, levando ao acúmulo maciço e 

exsudação de substâncias inflamatórias (FAN et al., 2020). O SARS-CoV-2, de acordo com 

Harapan et al. (2020), aparenta ser capaz de inibir ou desviar a sinalização imune inata do 

hospedeiro, no entanto esse mecanismo ainda é desconhecido. 

Níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias podem ser encontrados no sangue de 

pacientes com COVID-19, entre elas IL2, IL7, IL10, GCSF, IP10, MCP1, M1P1α e TNFα 

(ROTHAN; BYRAREDDY, 2020). 

Para pacientes que atendem os critérios para diagnóstico de teste SARS-CoV-2, é 

recomendado a coleta de amostras do trato respiratório superior (swab nasofaríngeo e 

orofaríngeo) e, se possível, do trato respiratório inferior (escarro, aspirado traqueal ou lavagem 

broncoalveolar (HARAPAN et al., 2020). 

 
Manifestações Clínicas 

 

De acordo com Singhal (2020), estima-se que a taxa básica de reprodução de casos varie 

de 2 a 6,47, com base em vários estudos de modelagem. Em comparação, o da SARS foi de 2 e 

da gripe H1N1 foi 1,3. A taxa de mortalidade do vírus é de aproximadamente 2 a 4% (NIAZKAR et 

al., 2020). 

Os sintomas da infecção pela COVID-19 se manifestam após um período de incubação de 

aproximadamente 5,2 dias, tendo uma mediana de 14 dias. Os sintomas mais comuns são febre, 

tosse, fadiga, podendo apresentar produção de escarro, dor de cabeça, hemoptise, diarreia, 

dispneia e linfopenia (ROTHAN; BYRAREDDY, 2020). Carod-Artal (2020) cita as principais 

manifestações clínicas da enfermidade febre, tosse seca, dispneia, estresse respiratório agudo, 

dor de cabeça, fadiga, mialgia e anosmia, sendo muitos indivíduos infectados assintomáticos. 

Essa doença possui maior probabilidade de infectar pessoas com comorbidades crônicas, 

como doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e diabetes. A incidência de infecção é 

observada com mais frequência em pacientes adultos do sexo masculino com idade média dos 

pacientes entre 34 e 59 anos (HARAPAN et al., 2020). 
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A progressão da doença pode ocorrer para comprometimentos respiratórios graves e a 

SDRA. Alguns estudos recentes afirmam que manifestações neurológicas da doença são uma 

parte significativa de um número já grande de manifestações da doença (ACHARYA et al., 2020). 

As características clínicas reveladas em tomografia computadorizada de tórax 

apresentam-se como pneumonia. Em alguns casos, nas regiões subpleurais de ambos os 

pulmões, múltiplas opacidades periféricas em vidro fosco foram observadas (ROTHAN; 

BYRAREDDY, 2020). 

Os achados laboratoriais comuns incluem linfopenia, tempo prolongado de protrombina e 

elevação da lactato desidrogenase (HARAPAN et al., 2020). 

 
Patogênese Neurológica 

 

Os CoVs afetam o epitélio nasal, e em algumas circunstâncias, ainda desconhecidas, 

podem atravessar a barreira epitelial, atingindo a corrente sanguínea ou o sistema linfático se 

espalhando para outros tecidos, incluindo o sistema nervoso central (SNC) (CAROD-ARTAL, 

2020). Várias evidências mostram que a neuroinvasão e o neurotropismo é uma característica 

comum dos coronavírus humanos, sendo relatado em vários pacientes com SARS-CoV a 

positividade para o vírus no líquido cefalorraquidiano (ASADI-POOYAA; SIMANI, 2020). 

Várias manifestações relacionadas ao SNC foram relatadas associadas ao COVID-19, 

como dor de cabeça, tontura, consciência prejudicada, doença cerebrovascular aguda, epilepsia, 

ataxia, encefalomielite disseminada aguda e encefalite viral (NIAZKAR et al., 2020). Esses 

sintomas neurológicos podem ser enquadrados em três categorias: manifestações do SNC 

(tontura, dor de cabeça, consciência debilitada, doença cerebrovascular, ataxia e convulsão), 

manifestações do sistema nervoso craniano e periférico (comprometimento do paladar, olfato e 

visão e neuropatia) e manifestações de lesão muscular esquelética (VONCK et al., 2020). 

De acordo com Parry, Wani e Yaseen (2020), o domínio S1 possui uma alta afinidade 

pelos receptores ECA2, que são expressos nos neurônios; esse neurotropismo do SARS-CoV-2 

pode levar a lesões cerebrais diretas. Foi proposto um modelo de disseminação neuronal de 

invasão de coronavírus, onde o vírus infecta um neurônio periférico e o transporte ativo, terminais 

sinápticos e transporte retrógrado para o corpo da célula faz com que esse vírus alcance áreas 

remotas do cérebro (MONTALVAN et al., 2020). Werner et al. (2020) cita que o SARS-CoV-2 pode 

entrar no SNC diretamente pela disseminação contígua da mucosa nasofaríngea através da placa 

cribriforme ou hematogênica secundária à viremia, pois o epitélio das vias aéreas superiores e o 

endotélio vascular expressam o ECA2. 

A rota exata pela qual os CoVs chegam até o SNC ainda não estão bem elucidados. 

Evidências crescentes mostram que esses vírus podem invadir primeiro terminais nervosos 

periféricos e em seguida acessar o SNC por uma via conectada à sinapse (LI; BAI; HASHIKAWA, 

2020). Na via transneuronal o vírus infecta um neurônio periférico e por transporte retrógrado 

infecta outro neurônio via sinapse; esse vírus é liberado por processo de exocitose no terminal 
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pré-sináptico, se ligando aos receptores da ECA2 no neurônio pós-sináptico sendo endocitado por 

receptores (IROEGBU; IFENATUOHA; IJOMONE, 2020). 

Após a entrada dos vírus nos tecidos neuronais e sua interação com os receptores ECA2, 

inicia-se um ciclo de brotamento viral que vem acompanhado de dano neuronal; mas deve-se 

atentar que, antes que ocorra os danos neuronais, rupturas endoteliais nos capilares cerebrais 

acompanhadas por sangramento podem ocorrer tendo consequências fatais em pacientes com 

COVID-19 (BAIG et al., 2020). De acordo com Acharya et al. (2020), o vírus chega ao LCR e ao 

tronco e córtex cerebral. Após atravessar a barreira hematoencefálica, o vírus se multiplica na 

micróglia e nos neurônios, com danos colaterais à barreira, acionando uma cascata inflamatória. 

A inflamação aguda que é causada pela infecção frequentemente é seguida de um estado 

pró-coagulante. Essas disfunções da coagulação, que incluem trombocitopenia e aumento do 

dímero D dão início a uma fase hiperinflamatória da progressão da doença e se associa à 

evolução clínica negativa (VONCK et al., 2020). 

A persistência de infecções por CoV e a capacidade de infectar macrófagos, micróglia e 

astrócitos no SNC são de suma importância. Quando um vírus consegue acessar o SNC, é difícil 

removê-lo, sendo a principal forma de eliminação pelas células T citotóxicas (WU et al., 2020) 

Carod-Artal (2020) cita que a incidência de complicações neurológicas da SARS-CoV-2 

ainda é desconhecida, mas pacientes com a COVID-19 grave estão mais propensos a 

desenvolverem sintomas neurológicos do que aqueles que apresentam a forma leve da doença. 

 
Manifestações Neurológicas 

 

Sabe-se que além de infectar o trato respiratório, os Betacoronavirus possuem uma 

propensão neuroinvasiva (LI; BAI; HASHIKAWA, 2020). Os sintomas neurológicos leves mais 

comuns são anosmia, ageusia, dor de cabeça, náusea, vômito, parestesia e convulsões leves 

(WERNER et al., 2020). Anosmia e ageusia são as manifestações mais comuns do sistema 

nervoso periférico (SNP), estando presente principalmente em pacientes assintomáticos ou com 

doença inicial sem outros sintomas (NIAZKAR, 2020). Pacientes com perda auditiva podem 

apresentar na ressonância magnética obstrução inflamatória bilateral das fendas olfativas 

(ELIEZER et al., 2020). 

Além dos sintomas já relatados de afecção do sistema nervoso periférico, alguns 

relatórios mostraram que os pacientes podem ter perda da capacidade de falar, paralisia flácida 

aguda, neuropatia de aprisionamento e outros sintomas, incluindo a Síndrome de Guillain-Barré 

(SGB) (IROEGBU; IFENATUOHA; IJOMONE, 2020). 

Foi relatado um paciente que apresentava sintomas clássicos da SGB após dias de 

infecção do trato respiratório com COVID-19. A SGB é um distúrbio imunomediado, e não está 

claro se a COVID-19 induz a produção de anticorpos contra gangliosídeos específicos nesse caso 

(SEDAGHAT; KARIMI, 2020). Outro relato de paciente com sintomas de SGB, assintomática para 

COVID-19, mas durante tratamento desenvolveu tosse seca e febre e a infecção por SARS-CoV-2 
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foi confirmada; com tratamento, o estado clínico da paciente voltou ao normal (ACHARYA et al., 

2020). Nesses casos, não se pode excluir que os pacientes apresentaram coincidentemente os 

sintomas de COVID-19 e SGB, sugerindo que mais estudos e relatos devem ser observados 

(CAROD-ARTAL, 2020). 

Relatos de Síndrome de Miller-Fisher, SGB e oftalmoparesia ocorreram durante a 

pandemia; nesses casos, a PCR foi positiva para o teste de swab orofaríngeo, mas negativa no 

LCR. Pode-se sugerir a estreita relação entre a COVID-19 e essas afecções, sendo que estas 

podem comprometer ainda mais a respiração, contribuindo para a gravidade da insuficiência 

respiratória (VONCK et al., 2020). 

Um estudo realizado indicou que os coronavírus infectam neurônios do tronco cerebral, 

responsáveis pela regulação cardiorrespiratória, que resulta em insuficiência respiratória e hipóxia 

(NIAZKAR et al., 2020). A hipóxia prolongada pode induzir desmielinização ou micro-hemorragias 

na substância branca, levando a lesão celular oligodendroglial (PARRY; WANI; YASEEN, 2020). 

De acordo com Hascup e Hascup (2020), é possível encontrar ECA2 em células progenitoras dos 

oligodendrócitos, o que em uma infecção por SARS-CoV-2 pode afetar adversamente a 

diferenciação de oligodendrócitos, fazendo com que essas condições desmielinizantes se tornem 

crônicas ou se deteriorem lentamente ao longo do tempo. 

Não existem evidências atuais que a invasão viral direta cause inflamação e degeneração 

de neurônios motores e nervos periféricos, como ocorre em outras infecções virais. Pacientes com 

CoVs podem manifestar mialgias e rabdomiólise, sugerindo que esses vírus causam miosite viral; 

muitos evoluem para miopatia ou polineuropatia por doença crítica (GUIDON; AMATO, 2020). 

A hipoxemia da COVID-19 pode dilatar os vasos sanguíneos intracranianos, aumentando 

o fluxo sanguíneo e consequentemente o metabolismo celular; causa uma acidose metabólica que 

aumenta vasoespasmo e permeabilidade cerebral, levando a edema cerebral intersticial, 

hipertensão intracraniana e diminuição da produção de ATP, causando déficits neurocognitivos 

(FAN et al., 2020). Nesse contexto, podem ocorrer síncope, crise anóxica e acidente vascular 

cerebral; o agravamento do quadro pode levar a síndrome hiperinflamatória e falência de múltiplos 

órgãos (CAROD-ARTAL, 2020). 

Dor de cabeça geralmente está associada à febre, e é um sintoma de infecção viral; no 

entanto, correspondências recentes referem-se a esse sintoma como manifestação de meningite 

viral ou, nesse caso, encefalite, que pode vir a se revelar na forma de sonolência e convulsões 

(LAHIRI e ARDILA, 2020). Vários médicos relataram sintomas como derrames, convulsões e 

sintomas semelhantes à encefalite e acroparestesia em pacientes com COVID-19; os pacientes 

com encefalopatia geralmente são confusos e letárgicos (IROEGBU, IFENATUOHA e IJOMONE, 

2020). O risco de encefalopatia é maior em idosos ou pacientes com deterioração cognitiva prévia, 

em hipertensos e outras comorbidades (CAROD-ARTAL, 2020). 

Em pacientes diagnosticados com encefalite, mielite, meningite e SGB, os exames 

radiológicos, de ressonância magnética e tomografia computadorizada foram adotados para 

procurar pistas de distúrbios associados ao COVID-19, sendo achados inflamação e disfunção 
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cerebrovascular (WANG et al., 2020). Autópsia de pacientes SARS-CoV-2 positivo mostraram 

tecido cerebral hiperêmico e edemaciado, com degeneração de neurônios (MAO et al., 2020). 

Pacientes gravemente afetados podem ter a consciência prejudicada, podendo apresentar 

sensorium alterado, perturbação metabólica, encefalopatia tóxica infecciosa, convulsões com 

confusão pós-ictal e acidente vascular cerebral (LAHIRI; ARDILA, 2020). 

Em estudos realizados, pacientes apresentavam agitação, com sinais difusos do trato 

corticoespinhal com reflexos tendinosos aumentados, clone do tornozelo e reflexos plantares 

extensores bilaterais (HELMS et al., 2020). 

Caso de encefalopatia necrosante aguda foi relatada com COVID-19, e tem sido 

relacionada a tempestades de citocinas intracranianas, que invadem a barreira hematoencefálica 

(POYIADJI et al., 2020). Os exames de imagens do cérebro revelaram uma área hipodensa 

bilateral simétrica no núcleo talâmico medial, lesões hemorrágicas de disposição multifocal e 

simétrica em forma anular no tálamo, na ínsula e na região medial dos lobos temporais (CAROD- 

ARTAL, 2020). 

Os acidentes vasculares cerebrais são complicações incomum de infecções virais no 

SNC, e os dados mostram que pacientes com apresentação sistêmica e grave e fatores de risco 

cardiovascular são mais propensos a ter doenças cerebrovasculares agudas (MONTALVAN et al., 

2020). O aumento da pressão arterial, junto com a presença de trombocitopenia e distúrbios da 

coagulação é um fator que pode contribuir para o aumento do risco de acidente vascular cerebral 

isquêmico e hemorrágico em pacientes com COVID-19, juntamente com a tempestade de 

citocinas (CAROD-ARTAL, 2020). Pacientes gravemente infectados por SARS-CoV-2 apresentam 

níveis elevados de dímero D e redução severa de plaquetas, o que pode tornar estes propensos a 

eventos cerebrovasculares agudos (WU et al., 2020). 

Alterações de humor foram observados em pacientes com SDRA, como depressão e 

ansiedade; foram observados que pacientes que sobreviveram à SDRA apresentavam angústia 

residual substancial, com lembranças assustadoras vívidas e distorcidas do ocorrido, mesmo após 

a disfunção cerebral ter sido resolvida (IROEGBU; IFENATUOHA; IJOMONE, 2020). 

Não há relatos definitivos de detecção de SARS-CoV-2 no LCR, fazendo com que não 

seja efetivamente possível relacionar com a positividade da COVID-19 (NEEDHAM et al., 2020). 

Wang et al. (2020) cita que vários testes de PCR do LCR foram negativos, fazendo com que os 

mecanismos para a neuroinflação nos pacientes com COVID-19 não esteja bem claro. Ainda 

assim, alguns relatos de casos detectam o RNA da SARS-CoV-2 em amostras de LCR, o que 

fornece evidência direta da neuroinvasividade do vírus (ZHOU et al., 2020). De acordo com Liu et 

al. (2020), um biomarcador no LCR ou no soro dos pacientes com déficits neurológicos seria ideal 

para diagnosticar casos de COVID-19 com envolvimento do sistema nervoso, mas a 

indisponibilidade até o momento faz com que seja impossível incluir ou excluir casos de COVID-19 

com dano neurológico. 

Até o momento, não há tratamento antiviral efetivo para cura da COVID-19, e várias 

vacinas estão sendo analisadas. Enquanto essas opções não estão disponíveis, medidas 
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higiênicas, uso de máscaras, o isolamento e o distanciamento social são medidas principais de 

prevenção da doença (CAROD-ARTAL, 2020). 

 
CONCLUSÃO 

 

Os CoVs são vírus que afetam majoritariamente o sistema respiratório, mas nem sempre 

são confinados a este. Várias manifestações em outros sistemas já foram relatados, inclusive no 

sistema nervoso. 

Durante esse período mais agudo de pandemia, ao atender pacientes com afecções 

neurológicas, os médicos devem se atentar para infecção pelo vírus SARS-CoV-2 como um 

diagnóstico possível, evitando assim atrasos no diagnóstico, prevenção na transmissão e 

cuidados para a sua recuperação. Em muitos casos, as características neurológicas precedem os 

sintomas respiratórios típicos. 

A detecção do RNA viral no LCR nem sempre ocorre nos casos de COVID-19 positivo, 

mesmo assim não se pode descartar a possibilidade da responsabilidade do vírus causando a 

fisiopatogenia dos sinais neurológicos. 

Deve-se ater para a coincidência de doenças neurológicas e a COVID-19, devendo o 

avaliador ser cauteloso para diagnóstico e conclusões. Como ainda é uma doença em curso, de 

aparecimento novo, faltam evidências para comprovar o papel da fisiopatologia da COVID-19 no 

comprometimento do sistema nervoso, o que deixa um incentivo para que mais estudos sejam 

realizados. 
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RESUMO: O presente artigo é um estudo de revisão literária que tem como objetivo entender a 
relação da covid-19 com o sistema cardiovascular, apreendendo as complicações 
cardiovasculares comprovadas em pacientes acometidos por esta doença. À vista disso, realizou- 
se uma busca automática de artigos científicos em plataformas científicas como a Scielo, PubMed 
e Google acadêmico, a partir de descritores presentes no título do estudo. Dessa forma, ao 
explorar o assunto em um cenário caótico como o que a sociedade vive desde a descoberta do 
novo coronavírus, verificou-se que este acomete diversos sistemas do corpo humano, sendo que 
a presença de problemas cardiovasculares torna-se um fator de risco para pacientes acometidos 
pela covid-19 e que o cuidado devido a esses pacientes exige atenção especial dos profissionais 
de saúde. 
Palavras-chave: cardiovascular; coronavírus; covid-19. 

 
ABSTRACT: This article is a literary review study that aims to understand the relationship between 
covid-19 and the cardiovascular system, apprehending the cardiovascular complications proven in 
patients affected by this disease. In view of this, an automatic search for scientific articles was 
carried out on scientific platforms such as Scielo, PubMed and Google Scholar, based on the 
descriptors present in the study title. Thus, when exploring the subject in a chaotic scenario such 
as what society has been experiencing since the discovery of the new coronavirus, it was found 
that it affects several systems of the human body, and the presence of cardiovascular problems 
becomes, in this context, a risk factor for patients affected by covid-19 and that the care due to 
these patients requires special attention from health professionals. 
Keywords: cardiovascular; coronavirus; covid-19 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, o mundo vive a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, um dos novos 

tipos de coronavírus, assim intitulado em razão da aparência semelhante a uma coroa, haja visto 

que, em sua estrutura, existem espículas que são projeções glicoprotéicas formadas por proteínas 

S, pelas quais o vírus se adere à célula para infectá-la (MIZRAHI; ALEGRETTI, 2020). O SARS- 

CoV-2 recebeu esta denominação por sua similaridade de cerca de 85% com o SARS-CoV, que, 

em 2002, na China, causou a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) (HU et al., 2020). 

Ambos os vírus pertencem à família coronaviridae, causadora de infecções respiratórias e que se 
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divide em quatro gêneros (alfa, beta, gama e delta), sendo o SARS-CoV-2 do gênero beta (HU et 

al., 2020), capaz de infectar tanto seres humanos como outros mamíferos e animais (CRUZ et al., 

2020). Para controlar a situação, o isolamento social tem sido considerado um dos meios mais 

eficazes, uma vez que ainda não há tratamentos eficientes, e o vírus atinge o organismo por 

intermédio de gotículas de secreções respiratórias, superfícies contaminadas, consumo de 

animais selvagens não devidamente cozidos e pelo contato oro-fecal com fezes contaminadas 

(TANG; CHAN, 2020). 

A nova doença causada pelo SARS-CoV-2 foi nomeada covid-19 (19 é uma alusão ao 

ano de sua descoberta) e ela age em diversos órgãos do corpo. Os mais afetados são os 

pulmões, o coração, os rins e o intestino, já que os tecidos destes órgãos são portadores da 

Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA2), receptor do SARS-CoV-2 (SUGIMOTO et al., 

2020), o que faz com que eles funcionem como suporte para que o vírus invada a célula (SILVA; 

MOREIRA, MARTINS, 2020). 

Nesse panorama, com uma de suas proteínas estruturais, a proteína spike (S), o vírus 

liga-se ao receptor da ECA2 para entrar na célula hospedeira, inativar a ECA2 e lesar o pulmão 

(COSTA et al., 2020). Consequentemente, processa-se uma inflamação e subsequente resposta 

imunológica, que pode gerar necrose e apoptose das células pulmonares, além do colapso 

alveolar. Em resposta a esta defesa fisiológica, o vírus, para se proteger, produz vesículas de 

membrana dupla em prol de se reproduzir sem ser reconhecido pelo sistema imune do 

hospedeiro. Com isso, acontece uma progressão no quadro do paciente para a insuficiência 

respiratória (HISTÓRICO, 2020). Ademais, uma vez nos alvéolos pulmonares, o SARV-CoV-2 tem 

capacidade de ultrapassar a barreira entre o alvéolo e o capilar sanguíneo, para alcançar a 

corrente sanguínea em direção a outros órgãos, como o coração, onde ele se adere aos míocitos 

para iniciar sua colonização no miocárdio, no qual gera o mesmo processo que sucede nos 

pulmões e onde pode causar danos por meio de quatro vias principais (COSTA et al.,2020). 

Pela primeira via, o vírus, por ter afinidade à ECA2, liga-se a ela, inativa-a e a suprime de 

forma que sua quantidade disponível se torna inviável para o bom funcionamento do miocárdio. 

Com esta inativação, decorre uma desregulação do Sistema Renina Angiotensina Aldosterona 

(SRAA), o que resulta no descontrole da ação da angiotensina II, responsável pelo controle da 

pressão arterial. Com isso, a resistência vascular e a trofia das células cardíacas são alteradas e 

ocorre um estímulo à produção de substâncias inflamatórias e de radicais livres que podem, 

conjuntamente aos demais efeitos, resultar em insuficiência cardíaca. Enquanto isso, nos rins, a 

supressão da ECA-2 faz com que a angiotensina II reduza a excreção de urina, o que gera 

hiperpotassemia e repercute em fibrilação ventricular e assistolia em virtude da toxicidade que o 

excesso de potássio orgânico causa no músculo cardíaco (BRANDÃO; ANDRADE; FEITOSA, 

2020). Pela segunda via, a deterioração dos alvéolos pulmonares induz a hipóxia do tecido 

alveolar, que, somada à presença do patógeno no interior do miócito, desencadeia danos ao DNA 

celular pelo estresse oxidativo (excesso de radicais livres na célula) e da destruição das 

mitocôndrias (graças à acidose intracelular). De tal maneira, o processo da respiração é 
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interrompido e a formação de energia para as células não intercorre corretamente, o que acarreta 

danos ou mortes das células cardíacas (BRANDÃO; ANDRADE; FEITOSA, 2020). Pela terceira 

via de agravo ao músculo cardíaco, a inflamação persistente neste órgão cria um processo de 

baixa perfusão do sangue, vasoconstrição e permeabilidade vascular aumentada, os quais 

favorecem a trombogênese. Estes trombos, conforme local onde se alojam, provocam graves 

consequências. Nas coronárias, podem desencadear infarto agudo do miocárdio; nos vasos dos 

pulmões, podem gerar embolia pulmonar e, no cérebro, acidente vascular encefálico (BRANDÃO; 

ANDRADE; FEITOSA, 2020). Ainda, a quarta via de dano ao miocárdio relaciona-se à alta 

quantidade de citocinas liberadas para o combate ao SARS-CoV-2, que acarretam a Síndrome da 

Resposta Inflamatória Sistêmica (SRIS), um excesso de resposta no combate ao microrganismo 

infeccioso. Esta resposta inflamatória estimula um desregulamento do sistema imunológico e as 

células de defesa começam a combater também células não infectadas, produzir mais citocinas, 

recrutar outras células de defesa e ocasionar um ciclo de inflamação descontrolado (BRANDÃO; 

ANDRADE; FEITOSA, 2020). 

Além disso, o vírus ataca outros órgãos, como o sistema vascular, por causa da 

supressão da ECA-2 e posterior desregulação do SRAA, sofre constrições e fibrose, o que impede 

o fluxo sanguíneo e reverbera em problema sistêmico. Já no sistema nervoso, a covid-19 pode 

afetar o olfato, o paladar e gerar convulsões, e, quanto aos rins, muitos pacientes podem 

desenvolver hematúria e insuficiência renal (DIAS et al., 2020). Ou seja, pacientes com a covid-19 

são propensos a diversos sintomas e complicações, que envolvem, relacionado ao Sistema 

Cardiovascular, injúrias miocárdicas, arritmias, miocardite, insuficiência cardíaca, choque (COSTA 

et al., 2020) e lesão cardíaca aguda (SUGIMOTO et al., 2020). Nesse âmbito, a maioria das 

mortes causadas por covid-19 estão correlacionadas a pacientes com comorbidades cardíacas 

prévias, o que torna evidente que indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 podem desenvolver 

problemas cardíacos e os já portadores de doenças cardiovasculares têm maiores chances de 

evoluir para a condição grave da covid-19 e de irem a óbito (COSTA et al., 2020). 

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Medicamentos 

 

O manejo do paciente portador da covid-19 com doença cardiovascular preexistente 

(hipertensão, doença arterial coronária, cardiomiopatias e doença cerebrovascular) é um desafio 

atual (COSTA et al., 2020), uma vez que esse vírus, além de usufruir da deficiência imunológica 

causada pelas drogas destinadas às doenças cardíacas, pode causar lesão ao miocárdio e 

repercutir em uma miocardite fulminante, por exemplo (Li et al., 2020). Assim, sabendo que o 

receptor humano da proteína viral do COVID-19 é a enzima acetilcolinesterase (AChE), 

semelhantemente aos SARS CoV 12, 13, 14 (Hu et al., 2020), uma das questões levantadas seria 

o aumento dos níveis desta enzima pelas drogas inibidoras da ECA e os Bloqueadores dos 
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Receptores da Angiotensina II (BRA) (BRANDÃO; ANDRADE; FEITOSA, 2020). Nesse ímpeto, o 

bloqueio farmacológico do SRAA conjuntamente com patologias de origem cardiovascular 

intensifica os níveis da ECA2 e aumenta a virulência do coronavírus (BRAILE-STERNIERI et al., 

2020). Desse modo, pacientes usuários dessas classes de medicamentos estariam sujeitos ao 

maior risco de infecção por SARS-CoV2 e à maior gravidade da covid-19. No entanto, ainda não 

há estudos randomizados que determinem tal hipótese, além de que a interrupção destes 

medicamentos poderia levar à piora do quadro de comorbidades, como doenças cardiovasculares 

ou renais (BRANDÃO; ANDRADE; FEITOSA, 2020). Por outro lado, essa infecção viral pode 

reduzir a quantidade circulante de ECA2, o que leva ao acúmulo tóxico da angiotensina 2 no 

organismo e acarreta a síndrome do desconforto respiratório agudo e a miocardite fulminante, 

sendo que a inibição farmacológica do SRAA poderia reduzir tais fenômenos. Além disso, com 

essas drogas (IECA e BRA) há um aumento de células T CD3 e CD8 no sangue e diminuição do 

pico de carga viral em comparação com outros hipertensivos (BRAILE-STERNIERI et al., 2020). 

Destarte, as sociedades internacionais de cardiologia, bem como a brasileira, recomendam a não 

cessação dessas medicações (IECA, BRA e outros antagonistas do SRAA) em pacientes com 

indicações prévias, dada a inexistência de estudos randomizados e a ponderação do risco- 

benefício (BRANDÃO; ANDRADE; FEITOSA, 2020). 

Já em relação à prevenção para tromboembolismo venoso, uma vez que pacientes com a 

covid-19 apresentam alto risco para tal, é aconselhável, no geral, as estratégias não 

farmacológicas e, para aqueles que não possuem contraindicações, as farmacológicas. Nesse 

sentido, as drogas usadas são a heparina não fracionada ou a heparina de baixo peso molecular e 

a suspeita para uma possível complicação estaria baseada na clínica, em altos níveos de dímero- 

D, nos sinais de hipertensão pulmonar, na disfunção de ventrículo direito no ecocardiograma ou 

na hipoxemia refratária (COSTA et al., 2020). Além da prevenção do tromboembolismo, a 

heparina reduz o edema, a lesão vascular pulmonar, a inflamação do miocárdio e a deposição de 

colágeno, além de ter propriedade antiviral e natureza polianiônica, o que incapacita a adesão viral 

ao se ligar a várias proteínas (DIAS et al., 2020). 

Isto posto, em termos gerais, o tratamento vigente para a covid-19 é o de suporte com 

oxigenioterapia (TANG; CHAN, 2020). Não há medicamentos cientificamente comprovados que 

sejam efetivos. Há, porém, experimentais: a cloroquina ou hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, 

remdesivir, favipiravir, ribavirina, tocilizumab, atazanavir, interferon beta e azitromicina. Em 

especial, a cloroquina, a azitromicina e a lopinavir / ritonavir associam-se ao prolongamento do 

intervalo QT no eletrocardiograma (COSTA et al., 2020). Outras drogas que levantam discussão 

são o ibuprofeno e os corticosteroides, os quais, quando em uso rotineiro, devem ser evitados, 

uma vez que estão associados a um risco aumentado de mortalidade em pacientes com influenza. 

Mas, se a indicação for por outra condição clínica, como a asma ou a exacerbação de doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), eles devem ser prescritos. E, sobre o manejo sintomático 

com ibuprofeno, o aconselhável é substituí-lo pelo paracetamol ou pela dipirona, uma vez que 
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estudos indicam que ele aumentaria a disponibilidade de ECA2 no organismo, igualmente como 

medicamentos para doenças cardiovasculares e diabetes (HENNIGEN, 2020). 

2.2 Exames Complementares 

 

A maior vulnerabilidade dos doentes cardiovasculares pode estar relacionada com a 

idade, a presença de múltiplos fatores de risco e comorbidades, bem como com as alterações da 

imunidade e eventual expressão aumentada da ECA-2 no organismo. O prejuízo ao sistema 

cardiovascular é multifatorial e pode resultar tanto de um desequilíbrio entre a alta demanda 

metabólica e a baixa reserva cardíaca quanto de uma inflamação sistêmica e trombogênese; 

pode, ainda, ocorrer por lesão direta cardíaca ocasionada pelo SARS-CoV-2 (COSTA  et al., 

2020). Dessarte, a avaliação cardiológica inicial deve ser realizada por meio da história clínica, do 

exame físico, da dosagem de troponina e do eletrocardiograma (ECG). Não obstante, para 

pacientes mais graves, deve-se incluir a gasometria arterial com lactato, o dímero-D, o 

hemograma completo, a avaliação das funções renal e hepática, fatores de coagulação, 

creatinofosfoquinase, ferritina, DHL, IL-6 e eletrólitos (sódio, magnésio, potássio e cálcio). A 

presença de elevação nos níveis de troponina acima do percentil 99 e as alterações agudas no 

ECG auxiliam na identificação dos pacientes de mais alto risco cardiovascular e podem contribuir 

na decisão de internação hospitalar e condução do caso (COSTA et al., 2020).. 

Na resposta inflamatória sistêmica provocada pela covid-19 também observa-se 

concentrações mais altas de citocinas que estão relacionadas à injúria do sistema cardiovascular, 

além da elevação dos marcadores inflamatórios e do aumento nos níveis de Peptídeo natriurético 

tipo B (BNP) e do fragmento N-terminal do pró-hormônio do BNP (NT-proBNP), os quais são 

marcadores sensíveis e específicos de disfunção miocárdica. Assim, pacientes com injúria 

miocárdica tem níveis mais altos de NT-proBNP, com correlação ao linear positivo (COSTA et al., 

2020). Nesse âmbito, de acordo com Dias et al. (2020), níveis elevados de proteína C reativa 

foram detectados em muitos pacientes, embora a elevação de transaminases, CPK e D-dímero, 

mostraram-se menos frequentes. Alguns padrões de exames laboratoriais têm cursado com pior 

evolução clínica, como linfopenia, elevação de transaminases, proteína C-reativa, ferritina, D- 

dímero > 1 mcg/ mL, elevação de troponina, CPK, alteração da função renal. Todas estas 

consequências são concomitantes à redução progressiva de linfócitos e elevação progressiva de 

D-dímero. Todavia, como Costa et al. (2020) relatam, embora alguns pacientes possam 

desenvolver manifestações cardíacas, um ecocardiograma transtorácico inicial não seria 

necessário para todos os pacientes. O uso criterioso deste pode minimizar o risco de contágio, 

além de racionalizar recursos, como equipamentos de proteção individual (EPI), material de 

limpeza e equipamentos necessários para gerenciar os doentes. Os achados ecocardiográficos da 

covid-19 estão relacionados, principalmente, à gravidade da doença e às complicações 

cardiovasculares. 

Dessa forma, o que se evidencia é que a covid-19 representa um enorme desafio para os 

cuidados intensivos cardíacos, por isso, os sinais clínicos devem sempre guiar o examinador 
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como alerta a tais possibilidades e às miocardites. Alguns exames complementares, como a 

tomografia computadorizada e a radiografia de tórax, são úteis para investigação, e o 

ecocardiograma pode facilitar o manejo e a conduta. No entanto, vale lembrar que, muitas vezes, 

esses exames são indisponíveis nas unidades de pronto atendimento e que, quando disponíveis, 

os resultados podem ser variáveis quando se tratam de exames com resultado operador 

dependente. Nesse ínterim, em virtude da gravidade dos pacientes (a maioria sob ventilação 

mecânica), é preciso avaliar, dentre os disponíveis, quais os exames indicados, já que há alguns 

que não se mostram de grande valia nesta situação, como a ressonância cardíaca, que não 

representa utilidade prática devido à impossibilidade de ser realizada nestas condições (COSTA et 

al., 2020). 

 
2.3 Mortalidade 

 

Evidências clínicas e epidemiológicas vigentes propõem que o agente etiológico da covid- 

19, o vírus SARS-CoV2, pode deteriorar o sistema cardiovascular por meio de diferentes 

mecanismos. Dentre eles, tem-se a lesão direta ou microvascular/hipóxia, a desregulação do 

SRAA e a resposta inflamatória exacerbada com comprometimento do funcionamento cardíaco 

(BRANDÃO; ANDRADE; FEITOSA, 2020). Segundo Costa et al. (2020), essa degeneração que 

prejudica o sistema cardiovascular acomete, especialmente, pacientes que possuem fatores de 

risco cardiovascular (idade avançada, hipertensão e diabetes) ou doença cardiovascular prévia 

(doença arterial coronariana, cardiomiopatias e doença cerebrovascular), estando estes mais 

predispostos a progredir para a forma grave da doença, a ter desordens cardiovasculares e 

classificados, pois, como grupo de risco. Conforme o autor, cerca de 80% dos pacientes que 

evoluem com a forma grave do novo coronavírus possuem alguma comorbidade e aqueles com 

doença cardiovascular são mais propensos a sofrer injúria miocárdica após a infecção pelo SARS- 

CoV2 e apresentam maior risco de óbito. Também foi apontado a existência de similaridades entre 

as complicações cardíacas pertinentes ao coronavírus desenvolvidas pela síndrome respiratória 

aguda grave, Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e influenza. Apesar disso, a covid- 

19 possui transmissibilidade mais rápida e eficaz e tem, como agravante, a inexistência até então 

de uma terapêutica específica (COSTA et al, 2020). 

Estudos recentes ainda não conseguiram determinar uma medicação, mas já 

comprovaram a presença de alterações cardiológicas em pacientes previamente hígidos, 

relacionadas diretamente à infecção pelo SARS-CoV-2, e constataram o desenvolvimento de 

arritmias, de lesão cardíaca aguda, de miocardite e de quadro de acidente vascular cerebral de 

grandes vasos. Tais fatos corroboram a conexão de coagulopatia e disfunção endotelial como 

complicações do novo coronavírus (HISTÓRICO, 2020). Outras pesquisas observaram distinções 

da gravidade na lesão cardíaca aguda e na lesão cardíaca aguda com a mortalidade concernente 

à covid-19. Foi apurada a elevação de biomarcadores de lesões cardíacas, principalmente em 

infectados não sobreviventes pelo coronavírus (LI et al., 2020). Consoante a Organização Mundial 
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da Saúde, a taxa de letalidade varia de 0,7% a 5,8% e a maioria dos casos fatais, acomete 

pacientes que se encontram em faixa etária avançada ou possuem comorbidades. A letalidade em 

indivíduos entre 70 e 79 anos é de 8% a 12% e, em pacientes com 80 anos ou mais, é de 15% a 

20%. A média de comorbidades dos doentes que evoluem para o óbito é de 2,7%. A taxa de 

mortalidade em pacientes previamente hígidos é de 0,9%, em portadores de doença 

cardiovascular é de 10,5% e de 6% em hipertensos e diabéticos, e tanto a proporção de letalidade 

quanto a de casos graves variam globalmente. (DIAS et al, 2020). À vista disso, a contaminação 

de pacientes com doenças cardiovasculares prévias é preocupante. Deve-se, portanto, empregar- 

se uma atenção especial a esses pacientes do grupo de risco. É importante que haja um manejo 

adequado referente às complicações cardiovasculares, com rápida identificação e implementação 

de tratamento apropriado (BRANDÃO; ANDRADE; FEITOSA, 2020). 

 
3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado por intermédio de revisão bibliográfica de artigos 

pesquisados em plataformas científicas. Levantou-se referências teóricas sobre a covid-19 e o 

risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e a relação entre ambos. Utilizou-se, para 

isso, dados secundários, não se fazendo necessária a aprovação do Comitê de Ética Brasileira. 

As obras selecionadas foram submetidas, quanto ao fundamento lógico e ao processo de 

raciocínio, ao método de abordagem indutiva, na qual as considerações finais puderam ser 

constatadas a partir da análise de dados da temática delimitada, com uma abordagem qualitativa 

e descritiva. Referente às plataformas usadas, foram determinadas três bases de dados, por 

serem reconhecidas, como fontes confiáveis de averiguações universitárias e científicas na área 

da saúde: Google Acadêmico; PubMed; e SciELO. Dessa maneira, ao analisar as publicações 

sobre o assunto do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares associado ao COVID- 

19, definiu-se, como descritores, sentenças situadas no título do estudo e acordantes com o tema 

a depender do estilo estimado por cada plataforma. 

À vista disso, no Google Acadêmico, com o intuito de aplicar-se o agrupamento inicial de 

“covid-19+risco+desenvolvimento+doençacardiovascular”, empregou-se a palavra “covid-19”, com 

a qual granjeou-se 147000 (cento e quarenta e sete mil) argumentos. Acrescentando-se “risco’”, 

esse número caiu para 1550 (mil quinhentos e cinquenta). Aditando-se o substantivo 

“desenvolvimento”, circunscreveu-se 800 (oitocentos) cômputos. Além disso, o termo 

“doençacardiovascular” diminuiu a sequência para 42 (quarenta e dois) trabalhos. Destes, apenas 

28 (vinte e oito) tinham o texto completo disponíveis. 

Já na Plataforma PubMed, por ser uma via de busca de livre acesso de dados MEDLINE 

de resumos e artigos de investigação em biomedicina, voltada para artigos médicos, os 

resultados, pelo desafio e atualidade do tema, não advieram em grande quantidade. Para começar 

a exploração nessa plataforma, entrou-se no setor “avançado” da página, a fim de associar 

vocábulos chaves. Neste, dentro do campo de pesquisa, digitou-se “covid-19 coração” e, depois, 
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“covid-19 coronavírus cardiovascular”, o que gerou, respectivamente, cinco (dos quais dois foram 

desconsiderados por já constarem na pesquisa realizada pela primeira plataforma, Google 

Acadêmico) e doze pesquisas. Estas últimas foram reduzidas com os filtros adicionais das 

categorias: disponibilidade em resumo, texto completo gratuito, texto completo; tipos de artigo 

“ensaio clínico”, “meta-análise”, “teste controlado e aleatório”, e “revisões sistemáticas” do último 

ano. Posteriormente, ao explorar o modo “avançado” do sistema MeSH, registrou-se “covid-19”, o 

que perpetuou 33 (trinta e três) outras investigações, nenhuma, porém, disponível gratuitamente. 

Completados os rastreios nas duas primeiras plataformas, prosseguiu-se para o Sistema de 

Publicação SciELO. Neste, escreveu-se “covid-19”, no primeiro campo, em associação, no 

segundo campo, com “cardiovascular”, o que verteu em 20 (vinte) itens, nove dos quais eram 

repetições. Finalizada a seleção nas três Plataformas, foi conferido se adequavam ao tópico 

escrutinado. Avaliou-se cada artigo, verificando-se, dentre eles, os que amparariam a 

argumentação a ser desenvolvida. Dentre os 54 artigos providos do Google Acadêmico, PubMed e 

SciELO, por meio da leitura, optou-se pelos que exprimiam estreitamento à idiossincrasia do 

discurso de interesse e que poderiam auxiliar na compreensão do tópico estudado. E, uma vez 

decididos os instrumentos de perquirição, houve uma análise aprofundada deles, com o propósito 

de elucidar os pontos essenciais que sustentassem a discussão temática proposta. Para organizar 

essa examinação, elaborou-se uma narrativa de cunho analítico-reflexivo, na qual relatou-se a 

influência da covid-19 nos pacientes infectados para aumento ou não de risco cardiovascular. 

 
4 DISCUSSÃO 

 
Sabe-se que, por décadas, a família do coronavírus foi subestimada, considerada com 

pouca importância clínica e epidemiológica, até ocorrerem os surtos de SARS-CoV e MERS-CoV. 

Atualmente, a SARS-CoV-2 gerou uma pandemia que ainda desafia governos e nações de todas 

as partes do mundo (FAM et al., 2020). A covid-19 já é responsável por mais óbitos e contágios do 

que os causados pelos SARS-CoV e MERS-CoV. Ela afeta negativamente a imunidade, o 

metabolismo, os músculos, o coração e os pulmões (STEIN, 2020). 

A lesão pulmonar é a complicação mais corriqueira manifestada (BARROS, 2020). 

Entretanto, embora os sintomas respiratórios sejam preponderantes nas discussões acerca da 

doença, a apreensão com o sistema cardiovascular, nesse momento, cresce à medida que ele é 

relacionado com complicações e mortalidades de pacientes infectados. A preocupação são os 

efeitos no coração dos infectados e o agravamento quando, dentre estes, existem os que já 

possuem problemas cardiovasculares. 

Nesse sentido, diversas pesquisas explicam a fisiopatologia das complicações cardíacas 

associadas à infecção pela doença. Isto, em uma conjuntura atual na qual o Brasil vive uma 

transição demográfica que acarreta o envelhecimento da população, é bem preocupante. Afinal, o 

índice de doenças crônicas aumenta em proporção direta com o envelhecimento da população e 

com a mudança de estilo de vida e hábitos alimentares (HU et al ., 2020) em uma circunstância na 

qual enfermidades que envolvem o sistema circulatório são uma das principais causas de 
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mortalidade dessa população (COSTA; SILVEIRA; SANTOS; NOGUEIRA, 2020). Como afirmam 

Rezende et al. (2020), a proporção e o número de pessoas em risco de covid-19 grave são altos 

no Brasil, e, apesar de haver uma grande variação entre estados e subgrupos, o fato é que a 

própria Organização Mundial de Saúde sugere que sujeitos com o vírus podem desenvolver 

doença coronariana leve, ou não complicada, ou variação severa. 

Logo, o que se apreende é que o SARS-CoV-2 é um problema global que realça que as 

doenças cardiovasculares são mais frequentes em indivíduos com a covid-19, que a 

morbimortalidade nesses pacientes é alta (ASKIN; TANRIVERDI; ASKIN, 2020) e que as doenças 

cardiovasculares estão diretamente associadas ao aumento do risco de desfecho ruim na covid-19 

(PRANATA et al., 2020). Já foi demonstrado que o acometimento cardiovascular associado ao 

vírus tem como desfecho arritmias, isquemia miocárdica, miocardite e choque. Ademais, o 

acometimento cardíaco não somente é um fator de risco para pacientes graves comparativamente 

aos não graves (YANG et al., 2020) e um fator de risco geral para os que se infectam com a covid- 

19, como é uma das principais fontes de complicações secundárias (RENTE; JUNIOR; UEZATO, 

2020). 

Nesse contexto, contrariando a crença de diversas pessoas, a doença não é restrita aos 

idosos (FERRARI, 2020), ou seja, crianças, adolescentes e adultos jovens podem ser infectados e 

sofrerem graves consequências que vão de sintomas leves ao óbito. Contudo, o pior prognóstico é 

conferido aos idosos e às pessoas com doenças cardiovasculares. Devido à essa situação, 

pesquisas em torno do tratamento e da prevenção da doença são um desafio e uma necessidade 

mundial. Além disso, a avaliação adequada do paciente na linha de base é fundamental para 

prescrever corretamente os procedimentos e as intervenções cabíveis (DE CASTRO, 2020). Para 

tanto, a responsabilidade do médico e da equipe de saúde é essencial. Eles devem estar 

preparados para identificar, encaminhar e tratar os pacientes com sintomas da covid-19, e, é 

categórico, no que concerne à questão cardiovascular, a preparação não apenas em relação aos 

equipamentos de proteção individual, mas ao gerenciamento de instalações e dispositivos, como 

os eletrocardiogramas, ecocardiogramas, laboratórios de cateterismo e salas de operações 

(SUGIMOTO et al., 2020). Todavia, embora a ação desses trabalhadores seja crucial, vale lembrar 

que essa luta não é somente dos profissionais da saúde, mas de toda a sociedade. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Evidências científicas indicam que o agente etiológico da covid-19, o vírus SARS-COV-2, 

pode ocasionar complicações no sistema respiratório, cardiovascular, digestório e urinário. Isso 

porque as células que compõem esses sistemas possuem a enzima ECA-2, fator que aumenta a 

patogenicidade do vírus. Foram identificados quatro mecanismos que deterioram o sistema 

cardiovascular; são eles: lesão direta medida pelo ECA-2, lesão induzida por hipóxia, lesão 

microvascular e Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Assim, sabe-se que pacientes 

infectados pelo SARS-COV-2 podem desenvolver problemas cardíacos e aqueles já portadores de 

doença cardiovascular possuem maiores chances de evoluírem para condições graves. Dentre os 
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principais quadros clínicos apresentados em decorrência de complicações da covid-19 estão as 

injúrias miocárdicas, arritmias, miocardite, insuficiência cardíaca e o choque. 

De forma genérica, o tratamento para a infeção advinda da covid-19 é feito com 

oxigenioterapia e a avaliação cardiológica deve ser realizada pela história clínica, exame físico, 

dosagem de troponina e eletrocardiograma, porém, se necessário, devem ser pedidos outros 

exames complementares a depender do quadro do paciente. Desse modo, ressalta-se a 

importância de se realizarem pesquisas sobre a relação da covid-19 com o sistema 

cardiovascular, haja vista a gravidade das complicações descritas e a situação populacional em 

que o Brasil se encontra, de transição demográfica, na qual observa-se, portanto, uma grande 

população idosa, que é predominante nos casos de doenças cardiovasculares. 
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CAPÍTULO 131 

COVID-19: O IMPACTO DO ISOLAMENTO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL 

COVID-19: THE IMPACT OF SOCIAL ISOLATION ON MENTAL HEALTH 

Paloma Rodrigues Cunha1 

Jaira Pricila Silva do Nascimento2 

Elisama Silva Rodrigues3  

Raianne Lorena Ximenes4 

Cássia Vitória da Costa Braga5 

Janiele Santos Ribeiro Aguiar6 

Kátia da Conceição Machado7 

 

RESUMO: Em 2019, na cidade de Wuhan, foi identificado o primeiro caso da Covid-19. Rapidamente se 

espalhou por diversos países, culminando em uma pandemia. Como meio de controlar a 
propagação do vírus foi decretado isolamento social. O presente trabalho tem como objetivo 
analisar o impacto do isolamento na saúde mental das pessoas. Foi realizado uma busca nas 
bases de dados: PubMed, Sciencedirect e Scielo com os descritores Covid-19, isolamento social e 
saúde mental. Foram encontrados 66 artigos, destes 37 foram descartados por estarem fora do 
objetivo da pesquisa e 29 foram inseridos. Observou-se em diversas idades e gêneros o 
desenvolvimento de sintomas de ansiedade e depressão, bem como o agravamento desses 
sintomas para pessoas que já sofrem desde antes da pandemia com essas comorbidades. Diante 
desta problemática, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias que minimizem esses 
sintomas e ajudem as pessoas a encarar com mais facilidade e saúde essa pandemia. 

Palavras-chave: Covid-19, isolamento social e saúde mental. 
 

ABSTRACT: In 2019, in the city of Wuhan, the first case of Covid-19 was identified. It quickly 
spread to several countries, culminating in a pandemic. As a means of controlling the spread of the 
virus, social isolation was decreed. This paper aims to analyze the impact of isolation on people's 
mental health. A search was carried out in the databases: PubMed, Sciencedirect and Scielo with 
the descriptors Covid-19, social isolation and mental health. 66 articles were found, of these 37 
were discarded because they were outside the research objective and 29 were inserted. At 
different ages and genders, the development of symptoms of anxiety and depression has been 
observed, as well as the worsening of these symptoms for people who have suffered since before 
the pandemic with these comorbidities. Faced with this problem, it is necessary to develop 
strategies that minimize these symptoms and help people to face this pandemic more easily and 
healthily. 
Keywords: Covid-19, social isolation and mental health. 

 

 
1 Introdução 

 

A covid-19, nome da síndrome respiratória ocasionada pelo novo coronavírus, foi 

primordialmente identificada em 2019, na cidade de Wuhan, capital da província da China central. 

Ela culminou as pessoas em alta complexidade, pelo fato de ser um estado que compromete 

totalmente a segurança da saúde do paciente, sendo tratamentos mais intensivos, inclusive, 

utilizando o uso de ventilação mecânica. Haja visto que,tem se propagado numa proporção muito 

alta. A ausência de amplo conhecimento sobre a propagação do vírus e o aumento exponencial do 
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número de infectados, por conseguinte, viabilizou a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

enquadrar a doença ao status de pandemia (FARO et al.,2020). 

Embora já tenhamos enfrentado epidemias de coronavírus (síndrome respiratória aguda 

grave - SARS, síndrome respiratória do Médio Oriente - MERS), a atual nova epidemia tem baixa 

opções de alternativas de tratamento. Com a rápida disseminação mundialmente falando, gerou 

uma tensão na capacidade dos países manter suas economias á tona. Contudo, todos esses 

fatores tem sido influenciadores em gerar uma receita para a ansiedade e estresse na população 

em geral, sendo necessário adotar medidas para mitigar seu efeito (ARAÚJO; MACHADO, 2020). 

É evidenciado uma quantidade crescente de informações e preocupações que estão 

impactando a saúde mental global, devido a disseminação e letalidade do COVID-19 (TORALES 

et al., 2020). Segundo Crepaldi et al. (2020) durante uma pandemia, é notório que as pessoas 

estejam ainda mais com seu psicológico afetado devido a tantas notícias que alavancam para um 

estado de alerta, preocupação, confusão, sensação de perda de controle frente às incertezas do 

momento. Ademais, com uma vulnerabilidade emocional e psicológica que abre porta para uma 

possível manifestação psicopatológica. 

Por conta da instabilidade financeira, desemprego, rotina, ausência de conexões face a 

face, mudanças instantâneas em seu dia a dia, o futuro imprevisível ou mesmo tantas outras 

pessoas que tem sido infectadas ou que perderam alguém de sua rede socioafetiva em 

decorrência da doença, estudos tem revelado que tanto a pandemia propriamente dita quanto as 

medidas adotadas para contê-la parece impactar a saúde mental, por consequência, elevando o 

índice de estresse, ansiedade e depressão, o que vem sendo identificado na população geral 

.Nesse sentido a COVID-19 pode ser considerada uma crise sob o ponto de vista epidemiológico, 

e também, psicológico. Por consequência, desencadeando uma possível dependência de 

medicamentos antidepressivos e ansiolíticos devido a pandemia (CREPALDI et al.,2020). 

A presente pandemia do Covid-19 tem afetado grande parte da população mundial, 

trazendo prejuízos não somente a saúde física, como também psicológica. Desse modo, é 

importante ressaltar que o isolamento social modificou a rotina de muitas pessoas, trazendo uma 

mudança nos aspectos mentais, podendo assim causar danos a saúde mental. Tendo em vista 

também a situação atual dos profissionais da saúde, levando em consideração o aumento do 

estresse e pressão psicológica sofridos. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo analisar 

o impacto do isolamento social na saúde mental das pessoas através de pesquisas que já vem 

sendo realizadas nesse campo durante a pandemia. 
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2 Desenvolvimento 

 
 

2.1 Procedimentos Metodológicos 

 
 

2.1.1 Tipo da pesquisa 

 
 

O estudo trata-se de uma revisão integrativa e teve como principal objetivo analisar os 

danos que o isolamento social frente a pandemia tem causado nas pessoas em ambos os sexos. 

A revisão científica tem como propósito inicial do método obter um profundo entendimento 

de um determinado assunto baseando em estudos realizados anteriormente. É extremamente 

importante seguir padrões rigorosos de metodologia, com clareza na apresentação dos resultados, 

de forma que o público consiga entender e analisar as características reais dos estudos em 

destaque na revisão (MENDES et al, 2008). As etapas da revisão de literatura: 1° identificação do 

tema e seleção das hipóteses para a elaboração da pesquisa; 2° estabelecimento de critérios para 

inclusão e exclusão dos estudos; 3° definição das informações para a categorização dos estudos; 

4° avaliação dos estudos incluídos; 5° interpretação dos resultados e 6° a apresentação da 

revisão (MENDES et al, 2008). 

 
2.1.2 Coleta dos dados 

 

Para a realização da pesquisa utilizou-se três palavras norteadoras para o levantamento 

de artigos: Covid-19, isolamento social e saúde mental. E três plataformas de pesquisa: PubMed, 

Sciencedirect e Scielo. 

 
 

2.1.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 
Foram estabelecidos critérios de inclusão como artigos em língua portuguesa ou inglesa e 

publicados nos anos de 2010 a 2020, relacionados com o tema na base de dados online. 

Nos critérios de exclusão estão os artigos repetidos nas bases de dados diferentes e que 

não tinham relação com o tema abordado. 

 

 
2.1.4 Análise e interpretação dos resultados 

 
Após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, foi realizada a uma leitura aprofundada 

dos artigos selecionados, de forma que possibilitassem a obtenção das respostas ao problema da 

pesquisa. 
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2.2 Resultados 

 
Assim, com os descritores utilizados (Covid-19, isolamento social e saúde mental) foram 

encontrados na base de dados Pubmed 44 artigos, no Science Direct 15 e no Scielo 7 artigos, 

totalizando 66 artigos. Após uma análise minuciosa dos mesmos, verificou-se que 37 não estavam 

relacionados ao tema ou eram repetidos (Tabela 01): Finalizando com 29 artigos. 

 
Tabela 1: Quantidade de artigos encontrados em cada base de dados. 

 

Plataforma Quantidade geral Dentro do tema Fora do tema Repetidos dentro 

do tema 

Pubmed 44 artigos 16 28 3 com 

sciencedirect 

Sciencedirect 15 artigos 8 7 3 com pubmed 

Scielo 7 artigos 2 5 - 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
Os 29 artigos escolhidos estão dispostos na Tabela 02, destacando os autores e os 

principais resultados encontrados. 

 
Tabela 2: Artigos selecionados na pesquisa e os principais resultados. 

Título Autor Resultados 

Progression of 

Mental Health Services during 

the COVID-19 Outbreak in China. 

Wen Li et. al., 

2020. 

Pacientes, profissionais de saúde e o público em 

geral estão sob pressão psicológica insuperável, 

que pode levar a vários problemas psicológicos, 

como ansiedade, medo, depressão e insônia. 
 

Challenges   and    burden    of  

the Coronavirus 2019 (COVID-19) 

pandemic for child  and 

adolescent mental health 

 
 
 
 
 

An e-mental health intervention to 

support burdened people in times 

of the COVID-19 pandemic: CoPE 

It. 

 
 

Human      needs      in COVID-  

19 isolation. 

Fegert JM; 

Vitiello B; Plener 

PL; Clemens 

V.,2020. 

 
 
 
 
 

Bäuerle A et 

al.,2020. 

 
 
 
 

Matias 

T;Dominski FH; 

Marks DF.,2020. 

Embora a crise atual possa trazer oportunidades 

de crescimento pessoal e coesão familiar, as 

desvantagens podem superar esses benefícios. 

Ansiedade, falta de contato com colegas e 

oportunidades reduzidas de regulação do 

estresse são as principais preocupações. Outra 

ameaça principal é o aumento do risco de doença 

mental dos pais, violência doméstica e maus- 

tratos infantis. 

O aspecto das questões de saúde mental, que foi 

negligenciado (até agora) em tempos de 

isolamento social e restrições governamentais, 

agora exige abordagens inovadoras e baseadas 

na situação para apoiar as pessoas com 

sobrecarga psicológica. 

Uma proporção significativa da população vive 

sozinha ou é vulnerável a problemas de saúde 

mental, no entanto, na grande maioria dos casos, 

os indivíduos em isolamento social não tem 

acesso aos cuidados de saúde mental. 

Epidemic of COVID-19 in China 

and associated Psychological 

Ahmed MZ et Até o momento, não havia dados epidemiológicos 

sobre problemas de saúde mental devido ao 
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Problems. al.,2020. surto do COVID-19 e isolamento em massa. Para 

atender a essa necessidade, o presente estudo 

foi realizado para avaliar o estado de saúde 

mental do povo chinês. 

Coronavirus disease 2019: 

achieving 

good mental health during 

social isolation. 

Diamond R; 

Willan J.,2020. 

Distanciamento social, auto isolamento ou 

proteção têm sido fortemente aconselhados ou 

mandatados na maioria dos países. Sugerimos 

maneiras baseadas em evidências de que as 

pessoas possam manter ou até fortalecer sua 

saúde mental durante esta crise. 

Maintaining mental health in the 

time of coronavirus. 

Sarner M.,2020. Do isolamento social ao trabalho  na  linha  de  

frente, a Covid-19 está colocando sérios desafios 

à saúde mental. Moya Sarner pergunta aos 

especialistas como podemos nos proteger. 

Anxiety and Suicidality in a 

Hospitalized Patient With COVID- 

19 Infection 

 
 
 

Loneliness: A 

signature mental health concern in 

the era of COVID-19. 

 

Psychological status and sleep 

quality of nursing interns during 

the outbreak of COVID-19 

 
 
 
 
 
 

Survey of Insomnia and Related 

Social Psychological Factors 

Among Medical Staff Involved in 

the 2019 Novel Coronavirus 

Disease Outbreak. 

 
 
 

Mental Health and Psychosocial 

Aspects of Coronavirus Outbreak 

in Pakistan: Psychological 

Intervention for Public Mental 

Health Crisis. 

Epstein D; 

Andrawis W; 

Lipsky AM; Ziad 

HA; Matan 

M.,2020. 

 

Killgore WDS; 

Cloonan AS; 

Taylor EC; Dailey 

NS.,2020. 

Xiaoyan Sheng, 

Fenyu Liu, Jin 

Zhou, Rongrong 

Liao, 2020 

 
 
 
 
 

Chenxi Zhang et 

al., 2020. 

 
 
 
 
 
 

Sonia Mukhtar, 

2020 

Descrevemos o caso de um jovem admitido por 

infecção leve por Covid-19. Durante sua 

internação em uma ala de isolamento, ele não 

teve problemas respiratórios ou febre, mas 

desenvolveu sintomas consistentes com 

ansiedade e insônia. 

A solidão é uma preocupação crítica de saúde 

pública que deve ser considerada durante os 

esforços de isolamento social para combater a 

pandemia. 

A análise univariada mostrou que os principais 

fatores que afetam o status psicológico e a 

qualidade do sono dos internos durante o 

isolamento coletivo incluem o contato recente 

com pessoas da área afetada antes do 

isolamento e o início da febre durante o 

isolamento. Esses estagiários apresentaram 

níveis relativamente altos de ansiedade e 

depressão durante o isolamento coletivo. 

O questionário, administrado por meio do 

programa WeChat, obteve dados demográficos e 

fez perguntas de autodesenho relacionadas ao 

surto de COVID-19, sintomas de insônia / 

depressão / ansiedade e sintomas relacionados 

ao estresse. Nosso estudo constatou que mais de 

um terço da equipe médica sofreu sintomas de 

insônia durante o surto de COVID-19. 

Durante o surto de pandemia de COVID-19, é 

urgentemente necessária uma intervenção em 

crises psicológicas para pacientes afetados, 

suspeitos, suscetíveis e em risco, prestadores de 

cuidados, famílias, funcionários e público em 

geral, para prevenção oportuna de riscos 

inestimáveis de doenças mentais secundárias. 

Crise de saúde. A premissa da intervenção em 

crises psicológicas é controlar os efeitos 

colaterais e posteriores nos aspectos 

psicossociais de uma doença infecciosa e tentar 

minimizar o impacto psicológico com avaliação e 

gerenciamento oportuno da prevenção e controle 

Art therapy in the time of COVID- Mallory Braus, Estamos lutando contra dois inimigos invisíveis: o 
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19. Brenda Morton, 

2020 

COVID-19 e os problemas de saúde mental 

devido ao estresse e aos traumas, enquanto 

seguimos as instruções para evitar a propagação 

do vírus. Para enfrentar os desafios da saúde 

mental, a arte-terapia é oferecida como uma 

ferramenta para apoiar indivíduos durante 

períodos de isolamento. 

Exploring the Stress, 

Psychological Distress, and 

Stress-relief Strategies of Taiwan 

Nursing Staffs Facing the Global 

Outbreak of COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perinatal depressive and anxiety 

symptoms of pregnant women 

along with COVID-19 outbreak in 

China. 

 
 
 
 
 

Strategies to Promote Social 

Connections Among Older Adults 

During “Social Distancing” 

Restrictions. 

 
 

When basic supplies are missing, 

what to do? Specific demands of 

the local street population in times 

of coronavirus – a concern of 

social psychiatry. 

 
 
 
 
 
 

Correlates of symptoms of anxiety 

and depression and mental 

wellbeing associated with COVID- 

19: a cross-sectional study of UK- 

based respondentes. 

Ming-Chu Feng 

et al,.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yanting Wu, et 

al. 2020. 
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Foi realizada uma pesquisa online transversal 

que incluiu uma ficha de informações básicas, 

estresse da equipe de enfermagem durante a 

escala de surtos de COVID-19, escala de 

sofrimento psíquico e formulário de pesquisa de 

métodos de alívio do estresse. Amostragem por 

conveniência foi utilizada e um total de 469 

enfermeiros participantes deste estudo. A maioria 

dos participantes manifestou preocupação com 

problemas de vida (72,7%). No questionário de 

estresse, as facetas de “ônus de cuidar dos 

pacientes” e "preocupações com o isolamento 

social" obtiveram a primeira e a segunda 

pontuações mais altas, respectivamente. 

As gestantes avaliadas após a declaração da 

epidemia de COVID-19 tiveram taxas 

significativamente mais altas de sintomas 

depressivos do que mulheres avaliadas antes da 

epidemia. Essas mulheres também eram mais 

propensas a pensamentos de auto-mutilação. As 

taxas depressivas foram associadas ao número 

de casos COVID-19 recém-confirmados, 

suspeitas de infecção e casos de morte por dia. 

Em 3 estudos de casos com idosos, observa-se 

que estratégias de conexão virtual e atividades 

recreativas promovem melhoria nos sintomas de 

ansiedade e depressão causados pelo 

isolamento social, devido a pandemia do Covid- 

19. 

As pessoas que dormem em abrigos ou 

acampamentos, já têm uma expectativa de vida 

mais baixa e geralmente têm condições de saúde 

subjacentes que os colocam em maior risco se 

desenvolverem o COVID-19 (Global News, 2020). 

Essas pessoas enfrentam falta de sono, 

desnutrição e “níveis extremos de estresse 

apenas para atender às suas necessidades 

diárias”, o que enfraquece o sistema imunológico. 

Juntamente com doenças mentais ou distúrbios 

de abuso de substâncias. 

Numa amostra de 932 adultos do Reino Unido, 

altos níveis de sintomas de ansiedade e 

depressão e baixos níveis de saúde mental foram 

relatado. Correlatos desses espelham aqueles de 

épocas não-pandêmicas. Entre adultos britânicos 

auto-isolantes / distanciamento social de 

mulheres, faixas etárias mais jovens, aquelas 

com menor renda anual, fumantes atuais e 

portadores de multimorbidade física foram 
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associados a níveis mais altos de problemas de 

saúde mental. 

Houve um aumento de 89% nas visitas ao site e 

um aumento de 90% nas chamadas telefônicas 

para em busca de ajuda no período COVID-19 

inicial. Houve um pequeno, mas aumento 

significativo da gravidade dos sintomas de 

ansiedade e aumento do número de pessoas que 

relatam início recente de ansiedade e depressão. 

O artigo buscou reunir informações sobre o 

impacto na saúde mental da população diante da 

problemática do novo corona vírus. Foi relatada 

no texto, análises sobre as consequências das 

medidas de prevenção como distanciamento 

social, quarentena e isolamento que foram 

adotados pela população para lidar com 

situações de pandemia. O texto analisa os 

resultados positivos e negativos da crise do 

COVID-19, enfocando consequências na saúde 

mental da população e atuação dos psicólogos e 

profissionais de saúde na tentativa de minimizar 

os impactos negativos da pandemia na vida das 

pessoas. 

Diante das novas regras e hábitos sociais 

impostos pela pandemia do novo coronavírus 

para toda a população. No Brasil o 

distanciamento social foi adotado como medida 

de contenção da disseminação do COVID-19, 

podendo desencadear psicossociais e 

econômicas graves. O trabalho tem como 

objetivo analisar a associação da excessiva 

exposição a informação, distanciamento social e 

impacto na renda familiar como indicadores de 

transtornos mentis em residentes do estado do 

Rio Grande do Sul- Brasil. 

 

 

Quando se enfrenta uma pandemia se imagina que o principal problema é a doença de 

fato. Com o mundo todo mobilizado em acabar com os dias de quarentena foi possível observar 

uma questão que talvez até se equiparasse ao novo coronavírus, a saúde mental das pessoas 

que enfrentam a quarentena. 

Como não temos vacina e nem um medicamento com eficácia geral e comprovada para o 

novo coronavírus, se faz cada vez mais necessário a quarentena, o isolamento. E junto com ela 

podemos perceber um aumento nos casos de estresse, insônia, irritabilidade em um número 

elevado nas pessoas que moram sozinhas. (MATIAS; DOMINSKI; MARKS, 2020). 

No trabalho de Li et al. (2020), é possível ver que os profissionais na linha de frente e os 

idosos na cidade de Wuhan passaram por um momento de pânico, algo comparado ao fim do 

mundo, com a chegada do novo coronavírus, e a situação só piorava com o aparecimento das 

primeiras mortes. Fegert et al. (2020) afirma que as crianças e adolescentes também tem sofrido 
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com o isolamento. Com as escolas fechadas, parquinhos e sem contato com os amigos, esse 

grupo está desencadeando problemas psicológicos como ansiedade e depressão. O medo de 

perder algum membro da família, principalmente os avós é uma agravante nessa faixa etária. 

Esse problema na saúde mental não afeta apenas as pessoas que estão isoladas em 

casa, como também os que estão internados. Estudos mostram aumento da ansiedade diante de 

um futuro incerto e tentativas de suicídio entre os pacientes com Covid-19, referente a isso os 

profissionais de saúde estão sendo alertados para a importância da saúde mental. (EPSTEIN et 

al., 2020). 

Pode-se observar pessoas de gêneros e idades diferentes com a saúde mental afetada 

durante a pandemia do novo coronavírus. No trabalho de Wu et al. (2020) foi constatado que 

gestantes apresentaram taxas de sintomas depressivos após o relato da pandemia, bem como 

estavam mais propensas a pensamentos de a automutilação. Smith et al. (2020) em uma amostra 

de 932 de adultos no Reino Unido observaram um crescimento nos sintomas de depressão e 

ansiedade, e principalmente em mulheres jovens de baixa renda, fumantes ou com morbidades 

pré-existentes. Titov et al. (2020) também confirma o crescimento de casos de depressão e 

ansiedade devido ao aumento de acessos ao site e ligações na clínica MindSpot na Austrália, à 

procura de ajuda para enfrentar essas doenças mentais. 

Foi realizada uma pesquisa com 95 estagiários de enfermagem que estiveram isolados 

dentro de um hospital geral de ensino em Guangzhou, com o intuito de analisar a situação 

psicológica e condição de sono dos estagiários. No decorrer do curso, constatou-se que os 

estagiários centrados no hospital e os que participaram do isolamento, mostraram uma 

considerável taxa de ansiedade e depressão, e consequentemente tiveram seu sono modificado 

(SHENG et al., 2020). 

Ocorreu um estudo na China, com o objetivo de verificar o índice de predominância da 

falta de sono e fatores ligados a saúde mental de profissionais formados em medicina. Foram 

efetuadas perguntas, para a obtenção de dados que pudessem indicar o grau de insônia, 

depressão, estresse. O resultado foi de que um determinado número de examinados, sentiram 

dificuldade de dormir, devido a profissão exercida, isolamento, ansiedade por conta da pandemia 

(ZHANG et al., 2020). 

A análise de pessoas infectadas no Paquisão e que faziam parte do grupo de risco, feita 

pelos profissionais especializados, apresentou um momento favorável para que os indivíduos 

sensibilizados psicologicamente pudessem adquirir uma qualidade de vida mais correta e 

saudável, incluindo treinos, descanso harmônico, e um conjunto de fatores que possam 

acrescentar benefícios a sua saúde mental (MUKHTAR 2020). 

Outra classe que está sendo muito afetada, são os moradores de rua, Neto et al. (2020) 

afirmam que as pessoas que vivem na rua ou em acampamentos, já tem tendência a problemas 

psicológicos por conta da desnutrição, falta de sono, altos níveis de estresse e as condições 

desfavoráveis em que vivem. Dessa forma o sistema imunológico dessas pessoas não está forte o 

suficiente para enfrentar a pandemia da Covid-19. 
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Na pesquisa realizada por Orden et al. (2020) o estudo de caso de 3 idosos demonstrou o 

quanto os idosos que estão se sentindo solitários por conta do isolamento social e que medidas de 

atividades recreativas, como simplesmente uma rotina de ligações por vídeo chamada podem 

reduzir os sintomas de depressão e ansiedade e melhorar a saúde mental. 

Uma pesquisa on-line com uma amostra de 1074 chineses demonstrou casos de maior 

taxa de ansiedade, depressão, bem-estar mental, consumo de álcool e menor bem-estar mental 

do que o habitual. Resultados também revelaram que jovens de 21 a 40 anos estão em posição 

mais vulnerável em termos de saúde mental e uso de álcool (AHMED et al.,2020). 

A solidão foi elevada e está fortemente associada a maior depressão e ideação suicida. A 

solidão é uma preocupação crítica de saúde pública que deve ser considerada durante os 

esforços de isolamento social para combater a pandemia (KILLGORE et al., 2020). 

Alguns artigos associam os novos hábitos sociais impostos pela pandemia do Covid-19 ao 

aumento do impacto negativo na saúde mental da população. Segundo Faro et al. (2020) medidas 

como o distanciamento social, quarentena e isolamento elevam a exposição a perturbações 

psicológicas e sociais, além de contribuírem para o desencadeamento de transtornos de 

ansiedade, depressão, stress, síndrome do pânico, solidão, medo e comportamento suicida. De 

acordo com Duarte et al. (2020) fatores como a diminuição da renda familiar e superexposição a 

informações sobre o atual cenário de pandemia comprometem a saúde mental da população, 

podendo desencadear consequências psicossociais e econômicas graves. As pesquisas citam a 

importância da garantia de assistência em saúde mental para toda a população na tentativa de 

minimizar as sequelas psicologias causadas pelo Covid-19. 

O isolamento social foi uma forma de prevenção e diminuição de contágio encontrada 

pelas autoridades em concordância com os profissionais de saúde, porém esse isolamento trouxe 

de alguma forma uma solitude as pessoas. (MUKHTAR, 2020). Dessa forma, é importante criar 

estratégias para diminuírem o estresse sofrido não só das pessoas isoladas por prevenção, mas 

também das que perderam alguém próximo durante a pandemia. Sarner (2020) fez 

questionamentos a profissionais especializados, relacionados a proteção da saúde mental. 

Baseado nas recomendações dos profissionais, destaca-se o sono adequado, atividades físicas, 

preservação do contato com as pessoas por aparelhos eletrônicos, moderação das notícias e 

informações vistas e recebidas através da comunicação social. 

Diante dos resultados obtidos com essas pesquisas, percebe-se a urgente necessidade 

de encontrar formas de intervenções para reduzir os casos de depressão e ansiedade, e impedir 

que novos casos apareçam, pois são doenças sérias que afetam muito a vida das pessoas e 

induzem outras morbidades. Como também é importante que a saúde mental da população seja 

preservada, para que após a pandemia possa-se retomar as atividades do dia-a-dia. 
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CAPÍTULO 132 

COVID-19: PANORAMA BRASILEIRO E MUNDIAL – DIRETRIZES E AÇÕES DE 

ENFRENTAMENTO 

CORONAVIRUS: BRAZILIAN AND GLOBAL PANORAMA - GUIDELINES AND COPING ACTIONS 
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RESUMO: O SARS-CoV-2 é responsável por uma pandemia que vem desafiando diariamente a 
comunidade médica e os sistemas de gestão em saúde. Sua patogenia envolve a ligação com o 
receptor ACE2 no sistema respiratório, promovendo lesão pulmonar aguda e síndrome do 
desconforto respiratório agudo grave. Este artigo propõe-se a avaliar o panorama brasileiro e 
mundial em relação a COVID-19 com base na metodologia PICO, por meio de análise de 
publicações, diretrizes propostas pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde do 
Brasil e Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. No Brasil, coube ao Ministério da 
Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a adoção de recomendações sugeridas pela 
OMS, adaptá-las à realidade brasileira e de cada região do país, considerando transmissibilidade, 
propagação e gravidade clínica da doença, assim como vulnerabilidades e disponibilidade de 
medidas preventivas. 
Palavras-chave: SARS-CoV-2, COVID-19, coronavírus, SARS. 

 

ABSTRACT: SARS-CoV-2 emerges as responsible for a pandemic which daily challenges the 
medical community and health management systems. Virus pathogenesis involves link to ACE-2 
receptor in the respiratory system, promoting acute lung injury and severe acute respiratory 
distress syndrome. This article proposes evaluating the Brazilian and world panorama concerning 
the COVID-19 based on the PICO methodology, through analysis of publications, and guidelines 
proposed by the World Health Organization, the Ministry of Health of Brazil, the European Center 
for Disease Prevention and Control. In Brazil, it was up to the Ministry of Health and the National 
Health Surveillance Agency to adopt the recommendations suggested by the WHO, to adapt them 
to the Brazilian reality and each region of the country, considering the transmissibility, spread and 
clinical severity of the disease, as well as vulnerabilities and availability of preventive measures. 
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus, ARDS. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Inicialmente, acreditava-se que a família coronaviridae acometeria unicamente animais. 

Porém, em 1965, Tyrrell e Bynoe descobriram um vírus chamado B814, encontrado em culturas 

de órgãos traqueais embrionários humanos obtidas do trato respiratório de um adulto com 

resfriado comum. Estudos genéticos identificaram uma cepa de coronavírus, SARS-CoV-1, como 
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responsável por uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em 2002, na 

província de Guangdong, na China. Posteriormente, em 2012, outro membro da família, o MERS- 

CoV, foi indicado como causador de uma nova epidemia de afecções respiratórias, desta vez no 

Oriente Médio. 

Em 2020, possivelmente, devido a uma mutação na proteína S pertencente à membrana 

viral, o SARS-CoV-2, integrante dessa família, foi capaz de pular entre espécies. Sendo 

geneticamente similar a vírus obtidos de amostras de morcegos, este possa ser apontado como 

possível reservatório entre espécies animais e humanas. Essa nova cepa despontou com uma 

taxa de transmissibilidade superior às previamente observadas nas epidemias citadas. 

Caracterizada pela transmissão homem-homem pelo contato próximo, devido à contaminação por 

gotículas e/ou aerossóis. 

A infecção ocorre pelo reconhecimento do domínio de ligação de receptor nos receptores 

de ACE-2 (Enzima Conversora de Angiotensina 2) do sistema respiratório, principalmente nos 

pneumócitos tipo 2 do pulmão, pela região da espícula S do envelope viral. O mecanismo de 

patogênese responsável pela maioria das complicações hospitalares ocorre por lesão pulmonar 

aguda e síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), como resposta hiperinflamatória à 

infecção viral, havendo falência pulmonar e morte. Além dos eventos tromboembólicos 

consequentes a essa resposta inflamatória exacerbada. 

Atualmente, o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, é responsável por uma pandemia 

que desafia diariamente a comunidade médica e os sistemas de gestão em saúde. 

 
MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido com a utilização da metodologia PICO. Desta forma, o 

problema central dessa análise foi uma avaliação do panorama nacional e mundial em relação ao 

novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Partindo deste princípio, identificou-se os 

descritores relacionados a cada componente da estratégia e uma busca foi realizada em bases de 

dados, Up-to-Date e Pubmed, para melhor apanhado de evidências com data de publicação 

inferior a cinco anos, com os termos “coronavirus”, “SARS-CoV”, “SARS”, os quais foram 

agrupados em “best match”. Como intervenção, analisou-se as fases de reabertura social e 

econômica que foram propostas pelos governos federais e estaduais, além de ter sido traçado um 

comparativo entre as ocorrências dentro do país. Para o desfecho, elencou-se os resultados 

atualmente conhecidos com base nos estudos disponíveis para, por conseguinte, listaram-se os 

próximos objetivos e ações diante do enfrentamento dessa pandemia. 
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RESULTADOS 

No Brasil, de acordo com os levantamentos diários realizados pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), entre 26 de fevereiro de 2020 e 29 de junho de 2020, foram confirmados 

1.313.667 casos de indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 em território nacional. 

Observa-se nos gráficos 1 e 2, de acordo com a OMS, no dia 01 de junho de 2020 houve 

498.440 casos confirmados e no dia 29 de junho 1.313.667 casos confirmados. 
 

 

Gráfico 01 - Progressão no número de casos confirmados de COVID-19 no Brasil (OMS, 2020). 
 

 

Gráfico 02 - Número de óbitos pela COVID-19 no Brasil. (OMS, 2020) 

 

 
Ainda, segundo os dados divulgados pela OMS, o número de mortes causadas pelo 

SARS-CoV-2 corresponde a um total de 57.070 indivíduos até o dia 29 de junho de 2020. Um 

acréscimo de 28.236 novos casos em relação ao primeiro dia do mesmo mês (OMS, 2020). 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

0 

01 de   31 de   01 de   30 de   01 de   31 de   01 de   29 de 
março março   abril abril maio maio   junho  junho 
 

Casos confirmados 

01 de   31 de 01 de 30 de 01 de 31 de 01 de 29 de 
março  março abril abril maio maio junho   junho 

Óbitos 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

0 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1159  
 

 
 
 

 

Gráfico 03 - Número de casos confirmado de COVID-19 (OMS, 2020). 

 

 
Já a nível global, foram confirmados 10.021.401 casos de COVID-19, segundo a última 

atualização realizada pela OMS no dia 29 de junho de 2020. A América destaca-se entre as 

regiões mundiais por apresentar o maior número de casos de COVID-19, tornando-se epicentro da 

doença no referido período (Gráfico 3). 

 
 

Gráfico 04 – Progressão do número de casos confirmados de COVID-19, por região, do dia 30 de dezembro de 2019 

ao dia 29 de junho de 2020, de acordo com o último relatório publicado pela OMS (OMS, 2020). 

 
 
 

No final do ano de 2019, em Wuhan, cidade da província de Hubei, na China, um novo 

vírus da família coronaviridae, até então desconhecido, foi identificado como a causa de uma série 

de casos de pneumonia. Esse vírus rapidamente se espalhou em escala mundial com número 

crescente de casos em diversos países (OMS, 2020). 

No dia 11 de março de 2020, a OMS caracteriza a COVID-19 como pandemia devido a 

ampla distribuição geográfica atingida pelo novo coronavírus (Gráfico 04). 
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DISCUSSÃO 

 
Evolução no Mundo: Breve Histórico 

 
Ao contrário do que se imagina, os coronavírus já existiam no ambiente, classificados na 

ordem Nidovirales, subfamília dividida em quatro gêneros, a saber, coronavírus alfa, beta, gama e 

delta; sendo os dois primeiros os gêneros que acometem humanos. Esse histórico não é atual, 

sabe-se da existência desses coronavírus desde meados de 1960 e já tendo sido associados a 

outro episódio internacional com risco de disseminação, no ano de 2002, quando se desencadeou 

um surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Além disso, também é importante 

ressaltar sua sazonalidade, por exemplo, em climas temperados sendo identificados 

majoritariamente no inverno. Embora, também foi observado no outono e na primavera (OMS, 

2020). 

Partindo dessa ideia e da sua forma de transmissão semelhante ao rinovírus, ou seja, por 

meio do contato direto com secreções infectadas (gotículas e/ou aerossóis), como tosse ou 

espirro, percebe-se que há uma facilidade para propiciar surtos desse vírus. No caso em questão, 

houve a introdução de um novo coronavírus, inicialmente nomeado de nCoV-2019, o qual foi 

identificado em uma província de Hubei em Wuhan na China em 29 de dezembro de 2019, em um 

hospital que admitiu quatro pessoas com pneumonia, tendo todos trabalhado no mesmo local, o 

Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan. O hospital procedeu com o relato referente aos 

casos ao Centro de Controle de Doenças (CDC) da China (CHAN; LAU; TO et al, 2015). 

Pelas próprias características descritas sobre o processo de virulência e transmissão, 

rapidamente o novo coronavírus se espalhou pelo país e para outros lugares do mundo, visto ser 

a China um país com grande fluxo de pessoas e de mercadorias, o que facilita a propagação de 

patógenos em escala mundial. Logo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) denominou a 

doença como COVID-19, referente ao aparecimento no ano de 2019. Em escala mundial, mais de 

200.000 casos confirmados de COVID-19 foram relatados; destes, mais de 80.000 casos de 

COVID-19 foram registrados na China e os relatos encontrados nos sites da Organização Mundial 

da Saúde (OMS, 2020). Percebe-se, conforme os casos registrados pela OMS, que um número 

significativo de casos foi relatado em outros países e superaram a taxa de novos casos da China. 

Esses casos ocorreram inicialmente entre viajantes da China e aqueles que tiveram contato com 

viajantes da China, e posteriormente pela transmissão comunitária local. 

 

Panorama no Brasil 

O Início 

Devido ao grande fluxo de pessoas que viajam, principalmente em destinos turísticos 

durante férias e carnaval, indivíduos contaminados chegaram ao Brasil, que não estava em 

isolamento ou medidas restritivas de políticas públicas voltadas a barreira. É importante citar, 

nesse contexto, que a transmissão não ocorre apenas por pacientes sintomáticos, o que dificulta a 
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detecção e prevenção de inúmeros indivíduos, os quais estando assintomáticos ou pré- 

sintomáticos continuaram a seguir sua rotina de vida diária, incluindo viagens. Logo, o primeiro 

caso no Brasil foi detectado e registrado em São Paulo, em um homem de 61 anos que voltou da 

Itália, país que entrou em estado de emergência pelos inúmeros casos e um aumento significativo 

de relatos nas semanas antecedentes; e, partindo da ideia de cidade global que é São Paulo, ou 

seja, um grande número de pessoas possivelmente entrou em contato e pela política tardia de 

isolamento social, comumente chamada de quarentena, logo se disseminou para outros estados 

brasileiros. Isso gerou uma nova discussão sobre os serviços de saúde públicos dentro do 

território nacional, visto que seria necessária uma maior demanda no que diz respeito ao 

enfrentamento no novo vírus no país. Logo, demandando um plano de contingência no SUS para 

lidar com o aumento no número de internações pela doença e, principalmente, voltado ao pico de 

casos que aconteceria em 14 dias de acordo com a OMS baseado nos dados que ocorreram na 

China e na Itália. (BRASIL, 2020) 

 

A Progressão 

 
O Brasil adota a ferramenta de classificação de emergência em três níveis, recomendando 

que as Secretarias de Saúde dos Municípios, Estados e Governo Federal, bem como serviços de 

saúde pública ou privada, agências e empresas sigam o plano de contingência e as medidas de 

resposta seguindo a mesma linha utilizada globalmente na preparação e resposta em todo o 

mundo. 

O atual plano baseia-se em três níveis de resposta, a saber: alerta, perigo iminente e 

emergência em saúde pública, principalmente no que diz respeito a: 

- Transmissibilidade da doença: como seu modo de transmissão, eficácia da transmissão 

de reservatórios para humanos ou humano para humano, capacidade de sustentar o nível na 

comunidade e surtos; 

- Propagação geográfica do novo coronavírus (SARS-CoV-2) entre humanos e animais: 

como a distribuição global das áreas afetadas, o volume de comércio e viagens entre as áreas 

afetadas e outras unidades federadas; 

- Gravidade clínica da doença: como complicações graves, internações e mortes; 

 
- Vulnerabilidade da população: incluindo imunidade pré-existente, grupos-alvo com 

maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças; 

- Disponibilidade de medidas preventivas: como vacinas e possíveis tratamentos; 

 
- Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências científicas publicadas 

em revistas científicas. 

O nível de resposta atual é o mais ostensivo: emergência de saúde pública de importância 

nacional (ESPIN), regulamentado pelo Decreto n° 7.616 de 17 de novembro de 2011, 
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estabelecido pela confirmação do primeiro caso de transmissão local em território nacional ou pela 

declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPII) pela OMS. Esse 

nível de emergência subdivide-se em duas fases: contenção e mitigação. Na primeira, é apenas 

questão de tempo para disseminação da doença. Na segunda fase, iniciada quando o número de 

casos ultrapassa cem, um combate mais especializado torna-se necessário. Ações de suporte 

clínico e assistencial são implementadas para casos graves, enquanto o isolamento e a 

quarentena são incentivados para os casos menos graves, garantindo, dessa forma, a diminuição 

do impacto da doença. Ações específicas em âmbito regional e local devem ser preconizadas, 

com maior enfoque nas seguintes áreas: 

● Vigilância 

● Suporte laboratorial 

● Medidas de controle de infecção 

● Assistência 

● Assistência farmacêutica 

● Vigilância Sanitária - Medidas de saúde em pontos de entrada (portos, aeroportos 

e passagens de fronteiras) 

● Comunicação de risco 

● Gestão (BRASIL, 2020). 

 

 
As Fases de Reabertura 

 
Com a estabilização da onda de COVID-19 mundial e crescente decaimento dos casos 

pelo mundo, os planos de reabertura econômica e social começaram a ser divulgados pelos 

governos federais e/ou estaduais e colocados em prática, até mesmo nos países mais afetados 

pelo vírus Sars-CoV-2, como é o caso dos Estados Unidos da América e do Brasil. 

O plano de reabertura dos Estados Unidos da América foi proposto por seu presidente no 

mês de abril, contendo 3 fases. Entretanto a decisão sobre o fim das quarentenas é de 

responsabilidade de cada governador, assim como foi na ocasião em que elas foram instituídas. 

Na Fase 1, grandes restaurantes, cinemas e academias podem voltar a funcionar, seguindo 

normas de distanciamento social e higiene. Bares, escolas e creches continuam fechados e não 

são permitidas reuniões de grupos com mais de dez pessoas. Já na fase 2, escolas podem 

reabrir, viagens não essenciais podem ser retomadas, uma maior parte de estabelecimentos 

podem reabrir, bares voltam a funcionar, desde que controlem a quantidade de frequentadores 

(não são recomendadas aglomerações com mais de 50 pessoas). Na fase 3 se propõe que 

pessoas consideradas vulneráveis sob o ponto de vista médico (idosos e portadores de algumas 

comorbidades) podem voltar a interagir publicamente, mas ainda mantendo distanciamento. 

Integrantes dos grupos considerados de baixo risco devem limitar seu tempo em ambientes com 

muitas pessoas. O início da reabertura foi proposto pelo presidente no dia 1 de maio, dependendo 

da situação em que se encontrasse a pandemia. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1163  
 

 

 

Em um contexto nacional, por decisão do Supremo Tribunal Federal no dia 15 de abril de 

2020, com base na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341, determinou-se 

que cada governo estadual tem autonomia para lidar com isolamento social, quarentena e 

reabertura econômica com suas respectivas fases, tomando as decisões que sejam necessárias e 

levando em consideração o avanço da doença em seus municípios. No Brasil, os estados mais 

afetados com o Sars-CoV-2 foram São Paulo, Rio de Janeiro e o Ceará. 

O governo do Estado de São Paulo, determinou que a abertura no estado deveria 

acontecer por meio de 5 fases a serem iniciadas no dia 01 de junho. As fases do estado 

paulistano foram definidas de acordo com a capacidade do sistema de saúde e com a evolução da 

epidemia no estado, sendo definido 

Fase 1 - Alerta máximo, apenas serviços essenciais estão liberados a voltarem para suas 

atividades. 

Fase 2 - Fase controle com eventuais liberações de outros serviços, mas com restrições, 

tais como atividades imobiliárias, shopping centers, escritórios, concessionárias e comércio. 

Fase 3 - Fase de flexibilização, com maior controle da epidemia e maior liberação de 

atividades, nessa fase as restrições seguem apenas para shoppings, bares e restaurantes, 

comércio e salões de beleza. 

Fase 4 - Abertura controlada, com mais atividades liberadas, seguindo as mesmas 

restrições da fase 3 e com restrições para academias. 

Fase 5 - Normal controlado, fase com controle da doença e liberação de atividades 

seguindo protocolos. 

Setores da Educação e Transporte, até o final de junho de 2020, não tinham definição 

para volta. 

Por meio do Decreto Nº 47.112 de 05 de Junho de 2020 o governo do Estado do Rio 

Janeiro determinou novas medidas de enfrentamento à COVID-19, como o uso obrigatório de 

máscaras, e a autorização do exercício de algumas atividades, como abertura a pontos turísticos 

desde que tenha somente 50% da sua capacidade ocupada; funcionamento de shopping centers 

desde que seguindo protocolos de segurança e com 50% da sua capacidade e autorização da 

atividade de organizações religiosas desde que seguindo protocolos de segurança. O governo 

fluminense também determinou o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, 

industriais e prestação de serviços. 

No estado do Ceará, o terceiro estado mais atingido pela pandemia no Brasil, ficou 

determinado, de acordo com decretos do governo, que a reabertura será feita em 5 fases, 

mantidas de acordo com os números de casos de cada região bem como aporte do Sistema Único 

de Saúde e a partir do dia 01/06/2020, determinadas como: 

Fase de Transição - Liberação de indústrias, como indústria química, comunicação e 

publicidade, e construção civil. 
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Fase 01 - Indústria, serviços e comércio, abrangendo os mesmos setores da fase de 

transição e comércio de outros produtos de higiene e limpeza. 

Fase 02 - Abertura de mais 13 cadeias econômicas, setores com menor risco sem 

limitações, comércio de produtos não essenciais com restrições. 

Fase 03 - Abertura de mais 10 cadeias com funcionamento pleno das anteriores, 

aglomerações nessa fase não são permitidas. 

Fase 04 - Atividades de grandes aglomerações estão liberadas e completa as cadeias de 

atividade de baixa vulnerabilidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No contexto mundial, as recomendações gerais indicadas são aquelas direcionadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), de modo que cada País determina suas próprias 

orientações, tendo como base a situação epidemiológica do seu território bem como as 

necessidades locais. 

No Brasil, por meio do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, foram adotadas as recomendações sugeridas pela OMS, adaptando-se alguns pontos à 

realidade brasileira e de cada região do país. 

As fases de reabertura ficaram sob responsabilidade dos governos estaduais ou federais, 

em geral, levando em consideração o avanço da doença no território e a capacidade do sistema 

de saúde da região para possíveis ondas de surtos pós estabilização da doença. 
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CAPÍTULO 133 

COVID-19: QUAIS OS IMPACTOS E DESAFIOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA? 

COVID-19: WHAT ARE THE IMPACTS AND CHALLENGES IN DENTAL PRACTICE? 

Markelane Santana Silva1 

Mauro Gustavo Amaral Brito2 

Kaylanne Araújo Alves3 

Stella Maris de Oliveira Machado4 

 
RESUMO: O surgimento de patógenos humanos e o ressurgimento de doenças são 
preocupantes. O surto da doença COVID-19 que rapidamente se transformou em uma pandemia 
criou uma crise econômica e de saúde global. Este artigo tem como objetivo realizar revisão da 
literatura sobre os aspectos relevantes da COVID-19 para a compreensão dos impactos em 
relação à odontologia clínica. O levantamento bibliográfico foi realizado pela busca em artigos nas 
bases de dados PUBMED e Science direct, utilizando os descritores “COVID-19 and dentistry and 
impact”. O critério de seleção baseou-se na harmonia dos assuntos aos objetivos deste trabalho e 
os critérios de exclusão rejeitaram artigos dos quais o teor não teria relevância para a 
concretização do artigo. A COVID-19 acarretou diversas complicações imediatas para a 
odontologia, algumas das quais podem ter impactos na prática clínica e educação odontológica. 
Os profissionais da área odontológica precisam entender as implicações da transmissão potencial 
em ambiente clínico. 
Palavras-Chave: COVID-19. Controle de infecção. Gestão de Riscos. Odontologia. Prática geral 
de Odontologia. 

 

ABSTRACT: The emergence of human pathogens and the resurgence of disease are worrisome. 
The outbreak of the COVID-19 disease, which quickly turned into a pandemic, created a global 
economic and health crisis. This article aims to perform a literature review on the relevant aspects 
of COVID-19 to understand the impacts in relation to clinical dentistry. The bibliographic survey 
was carried out by searching for articles in the PUBMED and Science direct databases, using the 
descriptors “COVID-19 and dentistry and impact”. The selection criterion was based on the 
harmony of the subjects with the objectives of this work and the exclusion criteria rejected articles 
whose content would not be relevant for the materialization of the article. COVID-19 resulted in 
several immediate complications for dentistry, some of which may have an impact on clinical 
practice and dental education. Dental professionals need to understand the implications of 
potential transmission in a clinical setting. 
Keywords: COVID-19. Infection control. Risk Management. Dentistry. General Practice, Dental. 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

O surgimento de novos patógenos humanos e o ressurgimento de várias doenças são 

particularmente preocupantes (MOURYA et al., 2017). Um novo Coronavírus humano, inicialmente 

chamado de Coronavírus de Wuhan (CoV), causou o surto da doença do Coronavírus 2019 

(COVID-19), atualmente designada como síndrome respiratória aguda grave (SARS)-CoV-2, que 

rapidamente se transformou em uma pandemia mundial, criando uma crise econômica e de saúde 

global (BHANUSHALI et al., 2020; PRASAD et al., 2010). 

Dada a ampla transmissão da SARS-CoV-2, principalmente através da propagação de 

gotículas ou vias de contato, os profissionais de saúde correm um risco maior de contrair a 
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Piripiri - PI; 
3 Acadêmica do curso de Odontologia da Cristo Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), Piripiri - PI. 
4 Acadêmica do curso de Odontologia da Cristo Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), Piripiri - PI. 
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infecção e se tornarem portadores potenciais da doença (CDC, 2020). Dentre esses profissionais, 

o cirurgião-dentista recebe destaque, uma vez que o ambiente odontológico apresenta 

características que expõe a um risco de infecção cruzada muito alto entre os profissionais da área 

e os pacientes (BHANUSHALI et al., 2020; CDC, 2020). 

Os dentistas trabalham em estreita proximidade com a cavidade oral do paciente, 

expondo-os a altos riscos de contrair COVID-19, devido à sua exposição direta à saliva e ao 

sangue (SPAGNUOLO et al., 2020). Ainda, os procedimentos odontológicos de rotina geram 

aerossóis a partir de instrumentos rotatórios, que apresentam riscos potenciais para o pessoal de 

atendimento odontológico e os pacientes (BHANUSHALI et al., 2020; CDC, 2020; GE et al., 2020). 

Os profissionais da área odontológica sempre foram instruídos a proteger a si e a seus pacientes 

de possíveis patógenos transmitidos pelo sangue, entretanto, a pandemia do Coronavírus trouxe 

um novo desafio sem precedentes ao mundo da odontologia, o que torna essencial atualizar os 

conhecimentos da equipe sobre como alterar a prevenção da prática 

odontológica (PASSARELLI et al., 2020). 

Este artigo teve como objetivo realizar uma discussão baseada em uma revisão da 

literatura pertinente sobre os aspectos relevantes da COVID-19 para a compreensão dos seus 

desafios e discutir os possíveis impactos em relação à odontologia clínica no presente e no futuro. 

O levantamento bibliográfico foi realizado pela busca por artigos científicos nas bases de 

dados PUBMED e Science direct utilizando os descritores “COVID-19 and dentistry and impact”. O 

critério de seleção dos manuscritos baseou-se na harmonia dos assuntos aos objetivos deste 

trabalho e os critérios de exclusão rejeitaram artigos dos quais o teor não teria relevância para a 

concretização do artigo. 

 
RISCOS E PROPAGAÇÃO DA COVID-19 NO AMBIENTE ODONTOLÓGICO 

 

A maioria dos procedimentos odontológicos gera quantidades significativas de gotículas e 

aerossóis, apresentando riscos potenciais de transmissão de infecções. Compreender o 

significado da transmissão de aerossóis e suas implicações na odontologia pode facilitar a 

identificação e correção de negligência na prática odontológica diária (GE et al., 2020). 

Em um consultório odontológico, além das gotículas, os procedimentos em pacientes que 

envolvem o uso de peças de mão de alta velocidade ou instrumentos ultrassônicos (Figura 1) 

podem fazer com que suas secreções, saliva ou  sangue,  aerossolizem  o  vírus  para  o 

ambiente. Sendo assim, a transmissão também pode ocorrer por contato indireto, tocando 

superfícies contaminadas, seguida pelo contato aos olhos, nariz ou boca (CDC, 2020; GAMIO, 

2020). 
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Figura 1 - Aerossóis gerados pela peça de mão odontológica de alta rotação (A), raspador ultrassônico (B) e seringa 

tríplice (C). 

 

Até o momento não existe uma solução para evitar que os aerossóis misturados ao 

sangue e saliva do paciente sejam gerados, o que provoca grandes preocupações com a 

transmissão de agentes patogênicos da COVID-19 para a equipe odontológica e os pacientes. O 

vírus pode permanecer viável no aerossol por mais de três horas e pode ser detectado em várias 

superfícies mesmo após 72 horas, ainda que em número reduzido. Além do mais, o aerossol pode 

permanecer no ar por um longo período de tempo, entrando no corpo do paciente e do dentista 

através do trato respiratório. O aerossol também pode se depositar nas superfícies dos 

instrumentos utilizados, tornando possível a contaminação cruzada entre os pacientes na 

ausência de protocolos eficazes e rigorosos de controle de infecção cruzada (CLEVELAND et al., 

2016; DOREMALEN et al., 2020). 

Ainda é incerto se é possível infectar-se através de um furo na luva, mas esse risco 

eventual pode ser notavelmente reduzido seguindo as mesmas práticas que foram seguidas pela 

comunidade odontológica para a proteção de vários patógenos transmitidos pelo sangue. Também 

é necessário lembrar que esse risco não vem apenas com pacientes sintomáticos, pois evidências 

recentes demonstraram que pacientes subclínicos podem espalhar a COVID-19 (CHANG et al., 

2020). 

 
IMPACTO DA COVID-19 E MUDANÇAS NOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

 

A pandemia do COVID-19 impactou significativamente o modo como a odontologia é 

praticada nos diversos setores, inclusive nas instituições acadêmicas (WU et al., 2020). A 

literatura ainda é escassa sobre o assunto, mas com base nas evidências, é imperativo que as 

práticas odontológicas precisam se adaptar à situação para proteger os profissionais de saúde 

bucal (PASSARELLI et al., 2020). 

Os procedimentos odontológicos eletivos e de rotina foram cancelados até novo aviso, a 

fim de priorizar os cuidados urgentes essenciais e impedir a transmissão comunitária da COVID-

19. Foi crucial manter serviços de atendimento odontológico urgentes operacionais para 
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ajudar a reduzir a carga sobre o sistema de saúde e hospitais já sob pressão. Os procedimentos 

de cirurgia foram restritos a procedimentos que não gerassem aerossóis para reduzir os riscos de 

contaminação. Mais especificamente, o uso de brocas dentárias e dispositivos ultrassônicos foi 

amplamente limitado (DAVE; SEOUDI; COULTHARD, 2020). 

Apesar de possuir um alto padrão de conhecimento e prática, os dentistas em todo o 

mundo estão em estado de ansiedade e medo enquanto trabalham em seus respectivos campos 

devido ao impacto pandêmico da COVID-19 na humanidade. Várias práticas odontológicas 

modificaram seus serviços de acordo com as diretrizes recomendadas apenas para tratamento de 

urgência e emergência ou encerraram as práticas por um período incerto. Mais de dois terços dos 

clínicos gerais de 30 países estão ansiosos e assustados com os efeitos devastadores do COVID- 

19. Um grande número de dentistas (90%) está ciente das mudanças recentes nos protocolos de 

tratamento, no entanto, a execução do protocolo de tratamento alterado é registrada em 61% 

(AHMED et al.,2020). 

A COVID-19 impactou o comportamento dos pacientes odontológicos e a distribuição de 

distúrbios da cavidade oral também tem sido drasticamente alterada. Um estudo realizado em 

2537 pacientes odontológicos, divulgou que, no início do surto da COVID-19, houve uma queda de 

38% dos pacientes nos consultórios odontológicos. A proporção de infecções dentárias e orais 

aumentou de 51,0% antes do surto da COVID-19 para 71,9% durante a COVID-19. As causas 

mais frequentes para a procura de atendimento odontológico são lesões pulpares ou periapicais 

dentárias e celulite ou abscesso. Ao reduzir as atividades sociais, as lesões dentárias reduziram 

de 14,2% para 10,5%. Enquanto isso, os pacientes não urgentes diminuíram 70% se comparado a 

antes do surto da COVID-19 (GUO et al., 2020). 

O estado recente obriga a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a segurança dos 

profissionais de saúde e ainda oferecer atendimento odontológico ideal aos pacientes que 

necessitam de intervenção (BHANUSHALI et al., 2020). 

 
IMPACTO NA ODONTOLOGIA ACADÊMICA 

 

A pandemia da COVID-19 impactou o modo como a odontologia é praticada em 

instituições acadêmicas de odontologia, que tiveram que reagir à crise em rápido progresso e se 

adaptar (COULTHARD, 2020; MENG; HUA; BIAN, 2020). O efeito imediato da COVID-19 no setor 

educacional foi percebido logo após o anúncio da necessidade do “distanciamento social” e a 

minimização de toda a comunicação presencial para aplainar a curva, incluindo atividades de 

ensino e educação (PARK et al., 2016). 

De início, todos os cuidados odontológicos no cenário das clínicas de ensino foram 

suspensos para todos os estudantes de odontologia (DAVE, SEOUDI, COULTHARD, 2020; PARK 

et al., 2016). Apesar de ser demonstrado que a comunicação direta e aberta com colegas, tutores 

e equipe educacional aumenta o nível de confiança e cooperação (PARK et al., 2016), a maioria 

dos órgãos reguladores de todo o mundo aconselhou as instituições de ensino superior a priorizar 
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a segurança e o bem-estar de seus alunos e funcionários, interrompendo todas as sessões de 

ensino no campus (PRATI et al., 2020). 

Em seguida, as escolas de odontologia de ensino de pós-graduação interromperam suas 

sessões educacionais presenciais de rotina e o ensino prático em laboratório, bem como o 

treinamento clínico supervisionado, e passaram a métodos alternativos, como aulas, palestras e 

seminários on-line. Com a tecnologia moderna, é prático para os alunos acessar o conteúdo de 

cada aula em casa e evitar a participação nas aulas, o que poderia aumentar o risco de 

propagação da infecção (PRATI et al., 2020). 

A interrupção de todo atendimento ao paciente nas clínicas de graduação e pós- 

graduação para salvar vidas de estudantes, funcionários e pacientes incentiva discussões mais 

aprofundadas sobre esse tópico e muda a situação no momento crítico da pandemia 

(COULTHARD, 2020). É notório que uma reorganização geral dos atendimentos e da 

infraestrutura nas clínicas-escola ocorrerá, principalmente no que tange à rotatividade de 

pacientes, estudantes e funcionários nas dependências dos cursos, bem como na disposição dos 

consultórios coletivos em relação ao espaço e isolamento de unidades dentárias e no controle da 

circulação do ar condicionado (FERNANDEZ et al., 2020). 

Deve-se notar ainda que os estudantes podem ficar muito estressados durante a crise da 

COVID-19 e sofrer um impacto negativo pelo medo de serem infectados pelo vírus e, portanto, a 

necessidade de serviços de aconselhamento e apoio psicológico pode aumentar após a pandemia 

do COVID-19 (CHUA et al., 2005). 

Embora a pandemia do Coronavírus tenha causado muitas dificuldades no ensino 

odontológico, haveria uma oportunidade para os educadores modernizarem suas abordagens de 

ensino usando novos conceitos digitais no ensino de habilidades clínicas e aprimorando as 

plataformas de comunicação e aprendizagem on-line. Essa pandemia também destacou algumas 

das principais lacunas na pesquisa odontológica e a necessidade de novos conhecimentos 

relevantes para gerenciar a crise atual e minimizar o impacto desses surtos na odontologia no 

futuro (BARABARI; MOHARAMZADEH, 2020). 

 
DISCUSSÃO DAS ESTRATÉGIAS E MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA A PRÁTICA 

SEGURA 

 
A atual pandemia define um novo cenário para toda a equipe de saúde bucal. O alto nível 

de infecção na prática odontológica fornece evidências sobre a eficácia de alguns procedimentos 

na redução do risco de infecção (PASSARELLI et al., 2020). Durante essa crise, as clínicas de 

atendimento devem seguir medidas rigorosas recomendadas pelas autoridades regionais de 

saúde para minimizar os riscos de transmissão de doenças (MSSS, 2020). 

Alguns procedimentos, como extrações cirúrgicas, uso de instrumentos ultrassônicos e 

peças de mão sem  isolamento  absoluto,  apresentam  alto  risco  de  gerar  aerossóis  (GE  et  

al., 2020). Algumas medidas foram implementadas na rotina de atendimento, como um menor 
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número de pacientes admitidos na prática, uma triagem rápida realizada e uso apropriado das 

medidas de proteção (PASSARELLI et al., 2020). 

Dentre as medidas de proteção é recomendado para o atendimento odontológico: uso de 

respirador N95, PFF2, PFF3 ou equivalente, avental impermeável, luvas, gorro e protetor facial 

para procedimentos geradores de aerossol. Os protetores oculares podem ser reusados após 

limpeza com água e sabão e desinfecção por álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 0,1%. Os 

aventais de TNT, máscaras cirúrgicas, luvas e gorro são considerados equipamentos de uso 

único, não devendo ser reutilizados (REIS et al., 2020). 

Uma forma de realizar a triagem e avaliação de pacientes minimizando os riscos 

ocupacionais é a Teleodontologia, que pode ser de grande ajuda na atual situação de pandemia 

(MSSS, 2020). Antes de admitir um paciente, qualquer sinal da COVID-19 deve ser avaliado 

adequadamente, o que pode ser realizado facilmente com uma triagem rápida, avaliando a 

presença dos sintomas clínicos mais frequentemente associados a essa doença, principalmente 

nos estágios iniciais (febre, tosse, fadiga) (ROMANO et al., 2020; WU et al., 2020). 

Esse procedimento pode ser realizado por um assistente devidamente treinado, um ou 

dois dias antes do procedimento real (PASSARELLI et al., 2020). Deve-se entrar em contato por 

telefone para a triagem de todos os pacientes que necessitam de atendimento odontológico e 

identificar a urgência de cada caso, a fim de reduzir a necessidade de consultas pessoais. As 

tecnologias mais recentes não apenas aprimoraram a qualidade do manejo de pacientes 

odontológicos, mas também possibilitaram o gerenciamento parcial ou completo a quilômetros de 

distância dos centros de saúde ou clínicas odontológicas (JAMPANI et al., 2011; MIHAILOVIC et 

al., 2011; WU et al., 2020). 

Com base nos sinais e sintomas dos pacientes, uma decisão deve ser tomada para 

determinar se o paciente precisa ser visto na clínica odontológica ou se o tratamento pode ser 

adiado (WU et al., 2020). A Teleodontologia como uma forma de telessaúde fornece uma 

abordagem pragmática para avaliar e registrar o estado de saúde bucal no pós-operatório para 

minimizar o contato e garantir a segurança e o bem-estar do paciente (ESTAI et al., 2020; WU et 

al., 2020). 

Entretanto, essa abordagem pode limitar a capacidade de o cirurgião-dentista de avaliar o 

paciente, dificultando a precisão do diagnóstico e levando a  estratégias  de  manejo  

inadequadas. Além disso, há o risco de violar a confidencialidade a privacidade do paciente (WU 

et al., 2020). 

Alguns ajustes no nível administrativo também podem ser realizados. Reduzir o número 

de pacientes que vêm a uma clínica pode ser extremamente útil para evitar infecções cruzadas 

aos pacientes e fornecer à equipe o tempo necessário para desinfetar adequadamente a área 

clínica (LAI et al., 2020; PASSARELLI et al., 2020). As consultas são agendadas com maior tempo 

para minimizar o possível contato entre os pacientes na sala de espera (ADA, 2020). É 

aconselhável reduzir o tempo de espera no local e, se possível, agendar pacientes vulneráveis 
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(imunossuprimidos ou afetados com sérias comorbidades sistêmicas) no final do dia, quando a 

sala de espera deve estar vazia (PASSARELLI et al., 2020). 

Os pacientes são orientados a não trazer acompanhantes para reduzir o número de 

pessoas na sala de espera (ADA, 2020). Ao ter menos pessoas na sala de espera ao mesmo 

tempo, é muito mais fácil manter uma distância de dois metros entre si, pois uma distância de 

aproximadamente um metro pelo menos foi estabelecida para uma área de risco (SUBHASH et 

al., 2016). Todos os objetos não essenciais, incluindo revistas e brinquedos, são removidos da 

sala de espera (ADA, 2020). 

Um gel antisséptico deve ser fornecido aos pacientes assim que entrarem na sala de 

espera, pois a desinfecção das mãos é a principal abordagem para impedir a disseminação desse 

vírus. É aconselhável que a temperatura seja medida e que os pacientes façam uso de uma 

máscara que atinja um nível mínimo de proteção 1, pois pode bloquear até 97,14% do vírus em 

aerossóis (ASTM Standards & COVID-19, 2020; MA et al., 2020). 

Outras medidas de precaução especiais devem ser tomadas porque as precauções 

universais padrão não são suficientes para impedir a disseminação da COVID-19, especialmente 

quando os pacientes estão no período de incubação e não sabem que estão infectados ou optam 

por ocultar sua infecção (GE et al., 2020; MENG; HUA; BIAN, 2020). Antes do tratamento, os 

pacientes são instruídos a realizar o enxágue bucal pré-operatório, com o peróxido de hidrogênio 

por exemplo, um agente oxidante eficaz na redução da carga viral em fluidos orais (PENG  et     

al., 2020). Os dentistas podem usar o isolamento absoluto e a técnica odontológica a quatro mãos 

com sugadores de saliva de baixo e alto volume para reduzir ainda mais os riscos de transmissão 

(ADA, 2020). 

A radiografia panorâmica é uma alternativa apropriada à radiografia intraoral, pois 

minimiza o contato de secreções e saliva (MENG; HUA; BIAN, 2020). Entretanto, essa troca 

apresenta desafios ao dentista, pois carece de precisão diagnóstica para avaliar a extensão da 

cárie dentária, possibilidade restauradora do dente, perda óssea e configuração do canal  

radicular. Sem a radiografia periapical, a configuração do canal radicular de um dente infectado 

não pode ser adequadamente avaliada o que torna o atendimento de urgência ainda mais 

desafiador e menos previsível (WU et al., 2020). 

Várias considerações são importantes para tratamentos  endodônticos  e  de  cirurgia  

oral. Um material restaurador temporário mais duradouro inserido a um nível suboclusal deve ser 

usado após a pulpectomia de urgência, pois não há certeza de quando o paciente receberá 

tratamento endodôntico definitivo devido às medidas de permanência em casa. Para intervenções 

em cirurgias orais, as peças de mão devem ser evitadas na odontosecção e ostectomia. Também 

se observa mais complicações, incluindo fratura da tuberosidade, comunicação buco sinusal e 

fratura radicular, o que denota a importância de se realizar uma avaliação pré-operatória completa 

(WU et al., 2020). 
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IMPLICAÇÕES E TENDÊNCIAS FUTURAS 

 

O surgimento da COVID-19 trouxe novos desafios e responsabilidades aos profissionais 

da área odontológica (GE et al., 2020). A COVID-19 teve muitas complicações imediatas para a 

odontologia, algumas das quais podem ter impactos adicionais a longo prazo na prática clínica, 

educação odontológica e pesquisa odontológica (BARABARI; MOHARAMZADEH, 2020). No 

futuro, como a SARS-CoV-2 representará uma ameaça, presumivelmente, até que uma vacina 

seja desenvolvida e distribuída, os cirurgiões-dentistas precisam adaptar suas práticas para 

proteger a si e a seus pacientes desta infecção (PASSARELLI et al., 2020). 

A avaliação da situação atual sugere que os custos da prestação de tratamento 

odontológico podem aumentar no futuro devido a várias razões, incluindo a necessidade de 

recursos adicionais, como Equipamentos de Proteção Individual (EPI), modificações na prática 

odontológica e aumento do tempo de espera devido à necessidade de segregação de pacientes. 

Além disso, devido a um aumento do risco à saúde ocupacional dos profissionais, o custo de 

serviços especializados pode aumentar. Supõe-se também que possa haver um aumento nas 

demandas de consultas eletrônicas em um futuro próximo (BARABARI; MOHARAMZADEH, 

2020). 

Pode haver uma sensação de medo entre o público de visitar dentistas assim que o surto 

de COVID-19 diminuir. Consequentemente, a demanda pelos tratamentos dentários eletivos pode 

diminuir e os pacientes podem optar por extrações de urgências em vez de tratamentos 

conservadores, como o tratamento do canal radicular. Por outro lado, para evitar e prevenir 

problemas dentários, alguns pacientes prestarão mais atenção à sua saúde bucal e odontológica, 

melhorando sua prática de higiene bucal e seguindo as recomendações preventivas (BARABARI; 

MOHARAMZADEH, 2020). Entretanto, há evidências para acreditar que, na era pós-COVID-19, a 

demanda de pessoas pela procura de serviços odontológicos pode aumentar extremamente (GUO 

et al., 2020). 

Um longo período de incerteza pode ainda incentivar alguns dentistas a decidirem se 

aposentar ou fechar a clínica odontológica, o que pode ter um efeito significativo no mercado e 

afetar o valor das práticas odontológicas. Também não há garantia de que os pacientes retornem 

para concluir seus tratamentos iniciados e, de fato, possam deixar de  ser  participantes  

regulares. Outra possibilidade é que, devido às dificuldades associadas às visitas ao dentista, 

alguns pacientes que não foram tratados possam desenvolver sérias complicações relacionadas à 

infecção dentária a longo prazo (ALI et al., 2017; BARABARI; MOHARAMZADEH, 2020). 

 
CONCLUSÃO 

 

Fica evidente que a COVID-19 acarretou diversas complicações imediatas para a 

odontologia, algumas das quais podem ter impactos adicionais a longo prazo na prática clínica e 
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educação odontológica. Os profissionais da área odontológica precisam entender as implicações 

da transmissão potencial da SARS-CoV-2 em um ambiente clínico, sendo de extrema 

necessidade manter-se atualizados com qualquer nova informação sobre esta doença e seguir os 

protocolos recomendados pelas autoridades relevantes para proteger a si e a seus pacientes 

contra infecções. 

É imperativo alterar a maneira como a odontologia é conduzida a partir de agora e, apesar 

de tantas adversidades, espera-se que a profissão odontológica se adapte, persevere e supere os 

desafios da pandemia do COVID-19. 
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CUIDADOS GERIÁTRICOS FOCADOS NA SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DA PANDEMIA POR 

COVID-19 
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RESUMO: A pandemia forçou uma grande mudança de hábitos por todo o planeta. Em uma 
sociedade hiperconectada e mundo globalizado o avanço do coronavírus vem sendo 
acompanhado em tempo real, gerando uma segunda epidemia: a epidemia do medo e ansiedade. 
O isolamento social torna o desafio de manter a sanidade mental ainda maior, visto que além do 
medo gerado pelo excesso de informações (particularmente as notícias ruins como destaque na 
maioria dos jornais) outros dois problemas adicionais potencializam essa pandemia: a 
desinformação e o excesso de informação. Em tempos difíceis como esse o importante será 
mostrar como a inclusão de hábitos saudáveis nessa nova rotina pode aliviar o peso inevitável de 
conviver com a pandemia e como há maneiras de enfrentá-la com menos sobrecarga mental. 
Palavras-chave: saúde mental; idoso; isolamento social; COVID-19. 

 
ABSTRACT: The pandemic has forced a major change in habits across the planet. In a 
hyperconnected society and a globalized world, the progress of coronavirus has been followed in 
real time, and it also generates a second epidemic: the epidemic of fear and anxiety. Social 
isolation increases the challenge of mental health maintenance, due to the fear generated by the 
excess of information (particularly bad news as highlighted in most newspapers), as other two 
additional problems strengthened by this pandemic: disinformation and excess of information. In 
critical times as this, it will be important to demonstrate the value of the inclusion of health habits in 
our new routine, in order to relieve the the inevitable burden of living with the pandemic, as well, to 
display alternative manners to face the Covid-19 with less mental exhaustion. 
Keywords: mental health; elderly; social isolation; COVID-19. 

 

 
Introdução 

 
Desde o início de 2020 o mundo enfrenta a pandemia devido a infecção pelo novo 

coronavírus (Sars-CoV2). Por se tratar de uma infecção altamente contagiosa e não ter tratamento 

ou vacina com eficácia comprovada cientificamente, o mundo adotou como medida de prevenção 

primária: o distanciamento social (LINHARES & ENUMO, 2020). 

Como a população geriátrica continua a crescer, é essencial explorar a influência desse 

surto na saúde mental dos idosos. Apesar de que a mortalidade e morbidade por COVID-19 ainda 

não são claras, esses possuem maiores riscos para transtornos mentais. Estima-se que um terço 
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da população desenvolverá algum transtorno psicopatológico durante a pandemia do COVID-19 

(MELO, et al 2020; BURHAN et al., 2020). 

 
Desenvolvimento do texto. 

Procedimentos metodológicos 

Por meio de revisão bibliográfica na literatura, foram levantadas as dificuldades e 

experiências enfrentadas pelas pessoas durante a pandemia, especialmente a população 

geriátrica. Os autores da equipe realizaram sua pesquisa usando os sites governamentais do 

Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Também se utilizou diferentes 

mecanismos de pesquisa como Scielo, PubMed, Medline e outros, durante junho de 2020 

utilizando referências sobre o status do surto de COVID-19 na saúde mental geriátrica. 

 
Resultados 

 

Um estudo realizado por Zhang et al. em profissionais da área da saúde, constatou que 

73,4% apresentavam sintomas de estresse, 50,7% depressão, 44,7% ansiedade e insônia em 

23,1% (ZHANG et al., 2020). Outro estudo realizado com a população geral da China, por Wang et 

al. (2020), constatou que 53,8% dos que foram entrevistados consideraram o impacto do surto 

como moderado ou grave, 28,8% relataram moderados a graves sintomas de ansiedade e 8,1% 

relataram níveis de estresse a grave e 75,2% afirmaram estar preocupados com a infecção por 

seus familiares. Assim, foi observado que o distanciamento social apresenta características de 

demanda psicológica com influência no comportamento tanto dos profissionais da área da saúde 

quanto da população em geral, implicando em ansiedade, medo, depressão e pânico. 

Considerando que a saúde mental se torna afetada progressivamente com o passar dos dias, 

discute-se a importância de formas alternativas e seguras para viver em isolamento social na 

vigência da pandemia. 

 
Discussão 

 
A pandemia da Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ameaça a saúde física e mental da 

população contemporânea de forma inquestionável devido a mudanças bruscas na rotina. Nessas 

alterações está incluso um complexo de sentimentos, inseguranças, medo, tristeza, ansiedade e o 

extremo da gravidade da alteração psíquica, o suicídio. Com o isolamento social os transtornos 

mentais mais comumente associados ao suicídio tornam-se mais proeminentes, como a 

depressão e o transtorno de humor bipolar fato esse que se estende a todas as faixas etárias, 

principalmente na população idosa, a qual possui uma saúde mental frequentemente 

negligenciada decorrente da falta de conscientização sobre os sintomas da doença mental (MAIA 

& DIAS, 2020; HAYEK et al., 2020) 
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No Brasil, dados do Ministério da Saúde em um estudo realizado em 2018 notificou que a 

população idosa acima de 70 anos tem uma taxa média de 8,9 mortes por 100 mil nos últimos seis 

anos. De acordo com um estudo realizado em Hong Kong durante uma epidemia, os idosos 

aumentaram o número de suicídios, devido ao medo de contrair a doença (YIP et al, 2010), por 

isso é necessário buscar alternativas que tragam conforto e diminua o risco desse desfecho. 

No contexto atual, é preciso intervenções para minimizar o suicídio, como observar o 

comportamento das pessoas, redobrar a atenção para pacientes com algum transtorno mental, ter 

cuidado para algumas falas, não minimizar nenhum sofrimento e evitar o excesso de informações 

(mídias sociais, noticiários de televisão). É de extrema importância checar a veracidade das 

notícias, além de buscar se informar apenas pelas fontes de mais credibilidade. Outro fator 

negligenciado (e de certa forma dificultado durante a pandemia) é a manutenção da prática de 

exercícios físicos, sendo primordial para a prevenção de doenças cardiovasculares e mentais 

(BAO et al., 2020). 

Devido a evidente perda da qualidade de vida durante a pandemia, pode-se usufruir de 

alguns meios para amenizar os momentos de ansiedade e organizar uma rotina de atividades 

diárias sob condições seguras. Atividades físicas domiciliares são consideradas eficazes, seguras 

e de baixo custo quando realizadas por orientação de um profissional da área e adaptadas de 

acordo com as especificidades de cada indivíduo. Cuidados com o sono, leitura e dança, são bons 

hábitos para agregar ao novo cotidiano. Com tais práticas, não há espaço para o sedentarismo. 

(SCHMIDT et al., 2020; SOUZA FILHO & TRITANY, 2020). 

A tecnologia, pode ser um grande aliado para aproximar pessoas distantes que estão 

isoladas em outras casas, cidades ou países. Através de ligações, vídeo-chamada e mensagens 

para entes queridos, preenchendo as lacunas da solidão causada pelo isolamento. Ademais, 

estão dispostos vários cursos onlines e gratuitos sobre diversos conteúdos, tanto na captação 

profissional quanto pessoal. 

Existe também, uma parte da ciência psicológica que visa estudar a psicologia positiva e 

se tais medidas forem voltadas aos idosos os resultados serão promissores. Uma de suas 

vertentes, a psicologia positiva, visa a melhora individual, prevenindo doenças psicopatológicas, 

essa forma de lidar com a ansiedade, depressão, estresse é diferente da forma convencional de 

terapia (ZANON et al, 2020). 

A psicologia positiva visa promover o desenvolvimento das virtudes e potencialidades 

humanas: autocompaixão, resiliência, diminuição do sofrimento e ansiedade, criatividade, 

autoconhecimento e o bem estar subjetivo. Em época de pandemia tais práticas podem ser 

amenizadoras do sofrimento que o isolamento e o estresse devido a dispersão do COVID-19 

podem causar. 

Todas essas práticas são essenciais para a situação vivida, incluí-las no dia a dia dos 

idosos pode diminuir as mazelas que o isolamento social causou na sanidade mental. Entretanto, 

se não houver melhora da situação, um profissional da área da saúde sempre deve ser solicitado, 

por exemplo, por meio de terapias online, como atendimento virtual. 
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Conclusão 

 

Viver em uma atual pandemia pode servir de base para muitas doenças psíquicas. 

Segundo a Pan American Health Organization (2018), o Brasil ocupa o lugar com o maior número 

de ansiosos do mundo, mas medidas efetivas contra o mesmo são escassas, e muitas vezes 

utópicas. 

Com a revisão literária foi possível concluir que os idosos são os que mais somatizam 

nesse período. É necessário que, através do auxílio de profissionais de saúde adequados, os 

mesmos mudem a sua perspectiva de vida, associem os exercícios físicos ao seu cotidiano, o qual 

é aliado para a prevenção de doenças e para o aumento do bem estar. Investir em pinturas, 

leituras, yoga, aumentar a interação virtual também são fatores que podem diminuir a ansiedade, 

estresse, inquietação causados pelo isolamento social. Todas essas medidas são simples e de 

extrema importância enquanto não são demonstrados tratamentos específicos ou uma vacina 

preventiva eficaz. Pessoas de todo o mundo devem se adequar a essa realidade, preservando 

uma das coisas mais inerentes do ser humano, a integridade da saúde mental. 
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CAPÍTULO 135 

CUIDADOS PALIATIVOS E COVID-19: 

PERSPECTIVAS DO CUIDADO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

PALLIATIVE CARE AND COVID-19: PERSPECTIVES OF CARE IN TIMES OF PANDEMIC 
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RESUMO: A prática de cuidados paliativos frente à pandemia de COVID-19 é de relevante 
discussão tendo em vista o potencial que essas práticas possuem para promover a qualidade de 
vida de pacientes por meio da prevenção e do alívio do sofrimento e a necessidade de que haja 
profissionais capacitados para administrar esses cuidados. Assim, com o objetivo de ressaltar a 
importância do cuidado paliativo no contexto atual, bem como de auxiliar profissionais de saúde e 
outros cuidadores na assistência aos pacientes com COVID-19, realizou-se uma pesquisa de 
natureza exploratória que teve como base pesquisas bibliográficas e recomendações da 
Academia Nacional de Cuidados Paliativos e da Organização Mundial da Saúde. Com isso, foi 
possível comprovar a importância da implementação de práticas de cuidados paliativos para o 
profissional de saúde, o paciente e os familiares em meio à pandemia. 
Palavras-chaves: Cuidados paliativos;Cuidados paliativos na terminalidade da vida;Infecções por 
coronavírus; morte; Luto. 

 

ABSTRACT: The practice of palliative care in the face of the COVID-19 pandemic is a relevant 
issue, given the potential that these practices afford to further patient’s quality of life through 
prevention and relief of suffering and the necessity of capable professionals to manage these 
cares. Thereby, with the aim of promoting the importance of palliative cares in the current context, 
so as auxiliating healthcare professionals and other caregivers in assistance of COVID-19 patients, 
na exploratory survey was carried out, using bibliographic surveys and recommendations from 
Academia Nacional de Cuidados Paliativos and from World Health Organization. With that, it was 
possible to prove the importance of implementing palliative care practices to the healthcare 
Professional, the patient and the family amid the COVID-19 pandemic. 
Keyworks:Palliative care; Hospice care; Coronavirus infections; Death; Bereavement. 

INTRODUÇÃO 

 

No final de 2019, na cidade de Wuhan, na China, foi detectado o vírus de RNA SARS- 

CoV-2 (coronavírus). Por se tratar de um microrganismo altamente patogênico, no dia 11 de 

março de 2020 foi elevado o estado de contaminação à pandemia de COVID-19, pelo diretor geral 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom (UNA-SUS, 2020). Nesse contexto, a 

temática referente à importância dos cuidados paliativos tem sido evidenciada por conta de seu 
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impacto positivo tanto na questão da assistência ao paciente quanto na própria questão da prática 

do profissional de saúde. 

Problemáticas ligadas ao aumento progressivo no número de casos de infecções por 

COVID-19 foram apontadas durante a pesquisa, a exemplo das relacionadas com as mudanças 

impostas pelas medidas de contenção do vírus. Observou-se que o distanciamento social 

necessário impediu que rituais tradicionais relacionados à morte, como velórios e celebrações 

religiosas, fossem realizados de acordo com a cultura das pessoas, impactando de maneira 

negativa o processo de luto, por exemplo. 

Este escrito propõe, então, realizar uma revisão de conhecimentos disponíveis tanto em 

artigos publicados quanto em recomendações da Academia Nacional de Cuidados Paliativos 

(ANCP) de modo a reunir o que há de mais atual na relação entre os cuidados paliativos e a 

pandemia de COVID-19. 

METODOLOGIA 

 

Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, na qual se reuniu conhecimentos sobre 

os cuidados paliativos no contexto da COVID-19, abordando temas como a importância do 

profissional de saúde na assistência integral e dos planos de cuidado. Foram efetuadas pesquisas 

em diferentes bases de dados bibliográficos e portais de pesquisa (e.g., Medical Publications 

[PubMed], ScienceDirect, Google Scholar e Scientific Electronic Library Online [SciELO]), 

utilizando descritores como “infecções por coronavírus”, “cuidados paliativos”, “morte”, “cuidados 

paliativos na terminalidade da vida” e “luto”. Também foram utilizadas informações 

disponibilizadas pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) e pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em busca de dados mais recentes sobre o tema. 

CUIDADOS PALIATIVOS: O QUE SÃO E SUA IMPORTÂNCIA 

 

De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), o cuidado paliativo 

é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes que enfrentam doenças que 

ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Além disso, os 

cuidados paliativos melhoram não só a qualidade de vida dos pacientes, mas também de seus 

entes queridos quando enfrentam problemas físicos, psicossociais ou espirituais inerentes a uma 

doença com risco de vida. 

Seu principal objetivo é proporcionar assistência integral ao paciente quando o tratamento 

não é mais possível ou produtivo, ajudando-o a viver o mais confortável possível diante dessa 

situação. Dentre alguns tipos de suporte em cuidados paliativos estão o controle de sintomas, 

ajudando a aliviar o sofrimento, a coordenação do cuidado, que conta com a participação de 

equipe multiprofissionais capacitadas, o cuidado espiritual e o contato com familiares, abordando a 

necessidade de aprender a lidar com o processo natural da morte. 
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Atualmente, conforme ressalta a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), no 

Brasil o Cuidado Paliativo (CP) já é considerado um princípio fundamental no Código de Ética 

Médica, desde 2009, e é tido como direito humano pela OMS. Ainda de acordo com a ANCP, 

apesar dessas conquistas, a prática do CP ainda enfrenta alguns obstáculos como o 

desconhecimento e preconceito tanto da população quanto dos próprios profissionais de saúde, 

além da falta de capacitação de alguns desses. 

Princípios dos cuidados paliativos, elencados pela OMS: 

 
1. Proporcionar o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis 

 
2. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal 

 
3. Não pretende apressar ou adiar a morte 

 
4. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais do atendimento ao paciente 

 
5. Oferecer um sistema de apoio para ajudar os pacientes a viver o mais ativamente possível 

até a sua morte. 

6. Oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente e 

com seu próprio luto 

7. Abordagem multiprofissional para atender as necessidades dos pacientes e de sua 

família, incluindo aconselhamento sobre luto, se indicado 

8. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença 

 
9. Deve ser aplicado no início do curso da doença, em conjunto com outras terapias 

destinadas a prolongar a vida, como a quimioterapia ou radioterapia e incluir todas as 

investigações necessárias para entender e gerenciar melhor as complicações clínicas 

estressantes 

Ainda que o CP seja associado a doenças crônicas, tais como câncer e doenças 

cardiovasculares, são inúmeros os tipos de doenças que requerem esse tipo cuidado. No atual 

contexto, cita-se a CoronavirusDisease 2019 (COVID-19), que já vitimou 491.128 pessoas no 

mundo até a data da pesquisa (27 de junho de 2020), conforme dados da OMS. 

Segundo o Manual de campo para cuidados paliativos em crises humanitárias da 

Universidade de Oxford, durante as epidemias de infecções com risco de vida, o sofrimento pode 

resultar da doença e da resposta médica ou de saúde pública. Além do que, principalmente em 

doenças que requerem quarentena ou isolamento, é comum a exacerbação do sofrimento 

psicológico e social, ressaltando o fato de que o sofrimento não envolve só sintomas físicos. 

Diante da pandemia de COVID-19, a OMS disponibilizou uma atualização no documento 

que trata do manejo clínico da doença que, segundo essa, foi expandido para atender às 
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necessidades dos médicos da linha de frente e promove uma abordagem multidisciplinar para 

cuidar de pacientes com COVID-19, incluindo aqueles com doença leve, moderada, grave e 

crítica. 

No novo documento, que descreve os cuidados coordenados e multidisciplinares 

necessários para a triagem de um paciente infectado, é possível encontrar um capítulo inteiro 

sobre cuidados paliativos. Neste capítulo é abordado o CP como prevenção e alívio do sofrimento 

por meio de identificação, avaliação e tratamento de estressores físicos, psicossociais e 

espirituais, não se limitando aos cuidados em fim de vida. O documento também reitera que as 

intervenções paliativas devem ser integradas com tratamento curativo e que cuidados paliativos 

básicos, incluindo alívio da dispneia ou outros sintomas, e apoio social, devem ser praticados por 

todos os médicos, enfermeiros, assistentes sociais e outros cuidadores de pessoas afetadas pela 

COVID-19. 

O PROFISSIONAL DE SAÚDE NO CONTEXTO DE COVID-19 

 
A pandemia e as medidas adotadas para contê-la parece ter deixado as pessoas mais 

vulneráveis, evidenciando a necessidade de cuidados não só físicos, mas também se estendendo 

ao contexto psicológico. O impacto na saúde mental tem se manifestado tanto da população em 

geral como dos profissionais de saúde (SCHMIDT, 2020). 

Os profissionais que trabalham na chamada “linha de frente” do cuidado (LI, 2020) tem 

mantido ou aumentado sua jornada de trabalho para garantir a assistência dos pacientes 

(BARROS-DELBEN, 2020), na tentativa de compensar as lacunas assistenciais que estão fora do 

seu alcance, como a limitação de equipamentos necessários (WALLACE, 2020). Essa sobrecarga 

gera sintomas de insônia, depressão, ansiedade e estresse. Esses sintomas se somam aos 

sentimentos que permeiam esses profissionais como as preocupações geradas pelo COVID-19 

(ZHANG., 2020). As frustrações que ocorrem pela impossibilidade de prestar assistência completa 

e de qualidade se refletem em um sofrimento moral, que seria o sofrimento físico ou emocional 

gerado pela impossibilidade de realizar algo que se acredita ser o melhor na situação, mas que 

está além das suas capacidades, por limites institucionais ou superiores (PENDRY, 2007). 

Diante do medo de exposição de familiares, muitos da equipe de saúde decidiram se 

isolar daqueles que formam sua rede de apoio para evitar expô-los aos riscos de contaminação, 

ficando esses profissionais isolados e mais vulneráveis emocionalmente (MACAYA & ARANDA, 

2020). Diante disso, o trabalho dos profissionais de saúde deve incluir a promoção do 

autocuidado, como forma de enfrentamento das dificuldades, esse é um componente fundamental 

para que se consiga dar apoio ao paciente, parentes e a si mesmo (WALLACE, 2020). O 

autocuidado é uma importante forma de suprimir a sobrecarga mental, por meio de pequenas 

pausas durante o trabalho e compartilhamento de angústias e apreensões entre a equipe, visando 

o fortalecimento da saúde mental. 

Nesse sentido, o profissional de saúde precisa cuidar de si para estar preparado para 

enfrentar a demanda de assistência que a pandemia impõe. É preciso reconhecer mudanças 
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ocorridas e a necessidade de humanização desse processo. O entendimento da morte e no 

processo de terminalidade passou por mudanças significativas, as tomadas de decisões são mais 

rápidas, como a necessidade repentina de intubação, sem que familiares tenham tempo para 

assimilar e discutir as intervenções (PATTISON, 2020). Essa conjuntura exige maior compreensão 

da complexidade do sofrimento para que a equipe de saúde esteja preparada para apoiar aqueles 

que necessitam de cuidados. 

O cenário com a COVID-19 tem contribuído substancialmente para o aumento do 

sofrimento. O isolamento em muitos casos amplifica o processo do luto, devido à impossibilidade 

de conversação com parentes e amigos nos momentos finais da vida do paciente, o que impede 

adequação de rituais de despedida. Esse é um processo importante, visto que muitos pacientes 

têm apresentado ansiedade e depressão na iminência da morte, em virtude da dificuldade de 

apoio emocional durante a assistência. Nesse contexto, os cuidados paliativos se mostram o 

melhor manejo de gestão de sinais e sintomas para a garantia do conforto e amenização do 

sofrimento (WALLACE, 2020). 

No entanto, o manejo do paciente com COVID-19 em cuidados paliativos nem sempre se 

adequa ao preconizado na literatura e nas recomendações, muitos ajustes são necessários e 

algumas expectativas não são alcançadas (PATTISON, 2020). A comunicação com os familiares, 

tão importante nesse processo, pode ser fragilizada pela necessidade de estabelecimento de 

novas formas de comunicação, visto que as comunicações face a face não são possíveis, 

necessitando de novas alternativas como o uso de telefone/vídeo (WALLACE, 2020). Os 

momentos finais da vida podem ser transmitidos com a ajuda de enfermeiros e médicos de 

cuidados intensivos, por meio de videoconferência, colocando uma enorme carga emocional e 

psicológica para a equipe e indivíduos, bem como para as famílias (PATTISON, 2020). 

A comunicação com os profissionais de saúde também necessita de um olhar humanizado 

em todas as etapas do processo (FIOCRUZ, 2020). O profissional de saúde deve prestar 

acolhimento amplo, buscando mitigar o sofrimento, através de estratégias de acolhimento, 

proporcionando um meio de escape da dor ao passo que prepara o paciente e os familiares para 

uma provável morte. Além disso, deve-se validar os sentimentos demonstrados, o que proporciona 

oportunidades para aceitação da morte e, consequentemente, melhor conforto na terminalidade da 

vida (WALLACE, 2020). 

Nesse sentido, o profissional de saúde precisa cuidar de si para estar preparado para 

enfrentar a demanda de assistência que a pandemia impõe. É preciso reconhecer mudanças 

ocorridas e a necessidade de humanização desse processo. O entendimento da morte e no 

processo de terminalidade passou por mudanças significativas, as tomadas de decisões são mais 

rápidas, como a necessidade repentina de intubação, sem que familiares tenham tempo para 

assimilar e discutir as intervenções (PATTISON, 2020). Essa conjuntura exige maior compreensão 

da complexidade do sofrimento para que a equipe de saúde esteja preparada para apoiar aqueles 

que necessitam de cuidados. Por isso, o acompanhamento e o auxílio de especialistas é de 

extrema importância, sendo muitas vezes necessária a participação de psicólogos na gestão de 
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crises e no processo de luto, tanto de familiares dos pacientes como dos profissionais envolvidos 

(BARROS-DELBEN, 2020). 

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E PLANOS DE CUIDADOS NO CONTEXTO DE COVID-19 

 
Os cuidados paliativos devem ser priorizados nos planos de resposta nacionais e 

internacionais para a COVID-19, para este fim “podem ser tomadas medidas práticas: garantir o 

acesso a medicamentos (como opióides) e equipamentos de proteção, considerar um maior uso 

de telemedicina e vídeo, discutir planos de cuidados avançados’’ (LANCET, 2020). A OMS 

estabeleceu recomendações acerca dos cuidados paliativos na saúde, dentre elas, uma sobre a 

capacitação dos profissionais da saúde na pandemia, assim sendo importante “fornecer melhor 

treinamento e preparação em toda a força de trabalho em saúde e assumir o papel de cuidadores 

leigos e a comunidade em geral” (LANCET, 2020). 

Visando a necessidade de cuidados à população infectada, a OMS recomenda que todas 

as pessoas com suspeita de SARS-Cov-2 que possuam infecção respiratória aguda grave sejam 

acompanhadas pelos profissionais de saúde e submetidas a tratamento de emergência. Já os 

pacientes com sintomas leves (exceto os de rápida evolução) e que não apresentem condições 

que possam complicar seu quadro clínico, como doença pulmonar ou cardíaca, insuficiência renal 

ou condições de imunocomprometidos, devem cumprir o tratamento em casa, desde que atestado 

que o ambiente é adequado para sua recuperação, além disso, o paciente e seus familiares 

devem possuir plenas condições de isolamento social domiciliar, higiene e segurança na 

manipulação de álcool, sempre abordando a necessidade da prevenção e controle de novas 

infecções no domicílio. Assim, o tratamento em casa deve ser acompanhado por uma equipe de 

profissionais da saúde (médico, enfermeiro, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas e 

psicólogos), que possam orientar sobre práticas individuais e coletivas de higiene a serem 

tomadas, objetivando a proteção dos demais membros da família. A humanização e os cuidados 

paliativos em casa vão além da cura do paciente, tendo em vista os aspectos psicológicos acerca 

dos sentimentos da pessoa sobre o adoecer, suas angústias, preocupações e até o medo da 

morte, fazendo-se necessário o auxílio intervenção do profissional da saúde nas iniciativas que 

procurem ajudar o ser humano da melhor maneira possível. 

Para essas ações de cuidados, a OMS exibe um conjunto de recomendações que devem 

ser orientadas por profissionais da saúde às pessoas com COVID-19 durante todo 

acompanhamento no processo de recuperação, onde são tratados aspectos como higienização, 

segurança dos familiares e cuidadores, com a finalidade de conter de forma eficiente a 

transmissão comunitária da COVID-19. 

Na pandemia, passa a ser cada vez mais necessário o uso das tecnologias, 

principalmente em relação à atenção e à atenuação do sofrimento familiar. A ANCP, seguindo as 

orientações da OMS, recomenda que se estabeleça comunicação 24 horas com pacientes e 

familiares, através de ligações telefônicas ou chamadas de vídeo. Além disso, cita a importância 

de classificar os pacientes como estando no final da vida ou não, para se seguir uma melhor linha 
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de cuidados e por fim, destaca também a relevância dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) no atendimento em domicílio e do autocuidado por parte dos profissionais. 

Em meio ao tsunami de sofrimento causado pelo novo coronavírus, o sentimento de medo 

da morte é inevitável, tal sentimento é ainda maior nos pacientes com doenças avançadas e com 

um considerável grau de consciência. Por isso, é fundamental que, nos momentos de dor e 

sentimento de impotência da família, a equipe responsável pelos cuidados demonstre apoio e 

empatia, minimizando o desgaste mental dessas pessoas. Logo, a ANCP recomenda a 

monitorização por telefone dos sinais e sintomas da COVID-19 nestes pacientes até que eles 

desapareçam, podendo haver a piora e a necessidade de terapia intensiva, se este for o desejo 

deles, respeitando-se sempre a sua vontade. 

Portanto, as pessoas no final da vida, principalmente idosos, na presença de infecção por 

COVID-19 devem ser acompanhadas por uma equipe de saúde, sempre atuante durante todo o 

processo de evolução da doença. Dessa forma, o profissional deve ser apto a realizar os cuidados 

essenciais ao enfermo, além de prestar apoio ao luto da família (RADBRUCH, 2020). 

Enfatizado nas recomendações da ANCP, no que diz respeito às condições clínicas dos 

pacientes em estado grave, é importante o alívio dos sintomas que possam levar à morte, em 

outras palavras, é imprescindível no contexto de cuidados paliativos que se minimize o sofrimento 

do paciente, entrando no contexto o uso dos medicamentos sedativos. Febre, dificuldade de 

respirar e tosse são sintomas em que muitas vezes é necessário o uso de terapia intensiva, 

porém, existem pessoas que não possam ser internados na mesma, como os idosos, indivíduos 

debilitados fisicamente ou pelo fato da falta de recursos invasivos (bem comum atualmente). Logo, 

a sobrecarga nos sistemas de saúde faz com que muitos pacientes em estado avançado não 

sejam admitidos nos centros de terapia intensiva, recebendo-se assim cuidados paliativos de alta 

qualidade, controle dos sintomas e sedação paliativa até o final da vida (ROMANÒ, 2020). 

Dessa maneira, a elaboração de um plano de cuidado avançado se faz importante quando 

tratado do ato de realizar cuidados. Nesse plano o paciente manifesta seus desejos e vontades. A 

ANCP traz que, no caso dos pacientes que não estão respondendo ao suporte artificial de vida 

(SAV), não revertendo a grave evolução da doença, a equipe deverá conversar com a família 

sobre a possibilidade da retirada do SAV, assim sendo a extubação retirada e a doença passa a 

seguir seu ritmo natural, porém, tal decisão deve incluir uma série os aspectos éticos e jurídicos. 

Em certos casos, a presença do tubo orotraqueal por um longo período de tempo é apenas um 

prolongamento de morte agonizante, sendo a extubação paliativa feita com o intuito de evitar tal 

situação dramática, além disso, não se deve visar unicamente “o tratamento e a cura de doenças, 

mas também os voltados a encurtar o sofrimento do paciente, em situações muitas vezes 

inevitáveis e cada vez mais frequentes” (LAGE, 2019). 
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MORTE IMINENTE, ÓBITO E LUTO NO CONTEXTO DE COVID-19 

A grave crise iniciada pela COVID-19 tem sido fator preponderante na perda em massa de 

vidas humanas num reduzido intervalo de tempo (CREPALDI et al., 2020). Nesse contexto, cabe 

explanar sobre o manejo do paciente na evidência de morte iminente. 

Vale destacar, entretanto, que o acesso a cuidados paliativos essenciais, em especial 

aqueles prestados no fim da vida do paciente, tem sido um desafio frente à realidade evidenciada 

durante a pandemia, que soma a alta demanda dos países por recursos e suas disponibilidades 

limitadas. Há, ainda, uma situação de sofrimento e de isolamento que deve ser acrescentada aos 

desafios a serem enfrentados em cuidados paliativos (RADBRUCH, 2020). 

A ANCP preconiza, em se tratando do diagnóstico da morte iminente, que é preferencial 

que ele seja feito por dois médicos. Alguns sinais apresentados pelo paciente que são 

classificados como de morte iminente incluem, por exemplo, a redução do nível de consciência 

sem indução medicamentosa, o comprometimento hemodinâmico e a redução da interação com o 

meio. 

Feita a identificação da morte iminente, medidas devem ser empreendidas. Essas podem 

ser não-farmacológicas, como proteção contra o frio, manutenção do leito livre de umidade, 

aplicação de óleo mineral ou hidratante labial em lábios ressecados e posicionamento adequado 

no leito com cabeceira a 45-60°. Já dentre as medidas farmacológicas, pode-se citar a 

administração de morfina quando há sinais de dor, o oferecimento de glicose na hidratação para 

evitar hipoglicemia, uso de midazolam quando há mioclonias e a consideração de sedação 

paliativa sob orientação especializada quando em face de sintoma refratário. Todo esse processo 

se adequa às orientações da ANCP. 

Para que esse processo seja garantido num contexto de pandemia, instituições que 

provêm cuidados paliativos necessitam de recursos humanos e financeiros num maior montante 

(RADBRUCH, 2020). 

A abordagem do óbito do paciente com COVID-19 e do luto da família também possui 

suas peculiaridades. As regras de distanciamento físico, implementadas de modo a evitar a 

transmissão da doença, significam, consequentemente, que grande parte dos que morrerem com 

essa doença não terão seus entes queridos ao lado. A incapacidade de que despedidas e que 

rituais tradicionais relacionados à morte e ao luto sejam feitos da maneira usual consiste numa 

realidade a ser considerada (RADBRUCH, 2020). 

De modo a melhor lidar com tal situação, é recomendado pela ANCP que, num ambiente 

hospitalar, a instituição de saúde integre uma equipe de cuidados paliativos ou que ao menos 

possua um corpo profissional experiente em comunicar más notícias. É importante determinar um 

familiar específico para quem dar as notícias do paciente já quando ocorre a admissão deste. 

Havendo necessidade de noticiar um agravamento do estado clínico, é oportuno esclarecer que 

somente uma pessoa poderá ir ao hospital reconhecer o corpo caso haja óbito, sendo preferível 

que aquele que comparecer não esteja enquadrado no grupo de risco para a COVID-19. 
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A Academia alerta, ainda, que, ao noticiar o óbito, é crucial identificar e conferir os dados 

do paciente de modo a evitar erros. A informação é dada por meio da realização de uma chamada 

e é importante atentar se o familiar encontra-se em condições ideais para receber a notícia, 

escutar aquilo que ele tem a dizer e expor a informação clara e objetivamente utilizando-se de tom 

acolhedor e suave. Dá-se tempo para que a pessoa expresse suas emoções numa postura de 

silêncio e de respeito. Por fim, solicitam-se e acionam-se redes de apoio para lidar com a 

documentação necessária. Encerrada a ligação, dá-se início aos trâmites funerários e registra-se 

a chamada no prontuário do paciente. 

Devido a toda a complexidade advinda da pandemia de COVID-19, o processo de 

enlutamento tem se destacado em suas especificidades. Ressalta-se, por exemplo, alterações no 

luto antecipatório, sentido quando há perspectiva de morte, já que em alguns casos o 

agravamento do estado clínico do paciente é muito veloz. Somam-se a isso aspectos do local e a 

condição de acontecimento da morte, já que, muitas vezes, o paciente está isolado e não há 

rituais de despedida. As próprias medidas de distanciamento, necessárias para que se evite a 

propagação da doença, podem fragilizar redes socioafetivas de apoio à família (CREPALDI, 

2020). 

Assim, torna-se fulcral a implementação de todo um processo de suporte ao luto, o qual é 

importante que abranja toda a equipe envolvida no cuidado. Isso se dá, por exemplo, através da 

identificação de pacientes e de familiares que necessitem de intervenção psicológica. 

CONCLUSÃO 

 
Diante disso, compreende-se que se ater ao que sente e o que passa o profissional de 

saúde é relevante no estudo e na aplicação dos cuidados paliativos à prática médica. Além disso, 

orientações relacionadas a esses tipos de cuidado são de análise crucial quando se está numa 

realidade em que muitos pacientes são acompanhados em seus próprios domicílios. Por fim, o 

acompanhamento face à morte e ao luto na especificidade de uma pandemia também se revela 

como um conhecimento relevante e de alta aplicabilidade. Comprova-se, assim, o potencial dos 

cuidados paliativos para impactar positivamente a questão da saúde no contexto de pandemia de 

COVID-19. 
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CAPÍTULO 136 

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS: UMA ANÁLISE REFLEXIVA 

CHALLENGES AND STRATEGIES FOR COPING WITH COVID-19 IN INDIGENOUS COMMUNITIES: A 
REFLECTIVE ANALYSIS 
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Keuri Silva Rodrigues4 

Janine de Araujo Ferro5 

Helayne Cristina Rodrigues6 

Diellison Layson dos Santos Lima7 

 

RESUMO: O novo coronavírus (SARS-CoV-2) é uma emergência de saúde pública com elevado 
impacto nas populações indígenas, pois são vulneráveis e seu contexto histórico já traz altos 
índices de infecções respiratórias e mortalidade. Objetivou-se analisar reflexivamente os desafios 
e estratégias para o enfrentamento da Covid-19 nas comunidades indígenas. Trata-se de uma 
análise reflexiva sobre a infecção pelo novo coronavírus por meio de 11 estudos publicados em 
revistas científicas e documentos oficiais do Ministério da Saúde. Quanto aos desafios, destaca- 
se: alta vulnerabilidade, difícil acesso aos serviços de saúde, falta de saneamento básico, baixa 
renda. As estratégias são pautadas em Planos de contingência, conversas com líderes das 
comunidades e anciões, repasse de informações de maneira respeitosa, fortalecimento da 
comunicação. Dessa forma, medidas estratégicas devem ser mantidas, e seus desafios sanados, 
através da melhoria nos serviços de atenção à saúde indígena, tendo em vista a importância de 
políticas públicas assertivas. 
Palavras-chave: Saúde; Indígenas; Covid-19 

 
ABSTRACT: The new coronavirus (SARS-CoV-2) is a public health emergency a high impacto on 
indigenous populations, as they are vulnerable and their historical context already brings high rates 
of respiratory infections and mortality. The objective was to reflectively analyze the challenges and 
and strategies for facing Covid-9 in indigenous communities. It is a reflective analysis of infection 
by the new coronavirus though 11 studies published and cientifc jornals and oficial documents from 
the Ministry of Healt. Regarding the challenges, the fullowing stand out: high vulnerability, difficult 
access to health services, lack of basic sanitation, low income. Strategies are based contingency 
plans, conversations with community leaders and alders, passing on information in a respectful 
manner, strengthening communication. Thus, strategic measures must be maintained, and their 
challenges resolved, through the improvement of indigenous health care services, in view of the 
importance of assertive public policies. 
Keywords: Cheers; Indigenous; Covid-19 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O novo coronavírus é responsável por uma das principais pandemias da história da 

humanidade, tendo significante impacto na saúde pública (MEDEIROS, 2020). Trata-se do Sars- 

CoV-2, no qual, esse agente etiológico desencadeou um estarrecedor surto de uma doença 

respiratória provocando uma pneumonia de origem misteriosa, que eclodiu a propagação primária 

na cidade de Wuhan, localizada na China (BRASIL,2020). A Covid-19 sucede em todos os 

continentes, em diferentes culturas e nacionalidades (CRUZ et al., 2020). 

A infecção por Covid-19, alcançou a América Latina no final de fevereiro, posteriormente 

se estendeu para as comunidades indígenas rurais da região, locais que são lares de 42 milhões 

de indivíduos (MENESES-NAVARRO, et al., 2020). 

O último censo nacional, realizado em 2010, destaca que em territórios brasileiros, vivem 

mais de 1.000.000 de indígenas, sendo identificados mais de 300 grupos étnicos, que falam mais 

de 200 línguas e vivem em diversos estágios de contato com a sociedade circundante (IBGE, 

2010). 

De acordo com o relatório da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) de 31 de 

maio de 2020, os Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) já acresce 1312 casos comprovados 

de COVID-19, todavia, há ainda 368 casos suspeitos e 1237 casos descartados, onde o primeiro 

caso foi confirmado em uma jovem de etnia Kokama no dia 01/04/2020 (SESAI, 2020). 

A elevação da mortalidade no Brasil pelo novo coronavírus na população indígena já 

dispõe de maior semelhança que casos de óbitos da população geral de seis países da América 

do Sul. Conforme os dados robustos do dia 15 de maio do Comitê Nacional pela Vida e Memória 

dos Povos Indígenas da APIB, 99 indígenas tiveram sua vida tirada pelo Covid-19 no Brasil (OMS, 

2020). 

Diante do exposto, condiz destacar que a população indígena possui alta instabilidade 

biológica a viroses, em excepcional às infecções respiratórias. As epidemias e os grandes índices 

de mortalidade por doenças transmissíveis auxiliam formato considerável na restrição do número 

de indígenas que reside no território brasileiro. Visto que as doenças do aparelho respiratório 

ainda permanecem sendo a condutora da causa de mortalidade na população indígena (BRASIL, 

2020). 

Tornando assim, é imprescindível a realização de estudos para o desenvolvimento de 

ações que combatem a Covid-19, minimizando os desafios enfrentados por esta população diante 

do atual problema de saúde pública. Soma-se ainda como justificativa para a realização desta 

pesquisa, a escassez de estudos que abordem a temática estudada com foco nesse segmento 

populacional. 

Sendo assim, surge a seguinte problemática: quais os desafios enfrentados pela 

população indígena brasileira e as principais ações estratégicas diante da pandemia do novo 

coronavírus? visando responder tal inquietação, o presente estudo tem como objetivo, analisar 

reflexivamente os desafios e as estratégias para o enfrentamento da Covid-19 nas comunidades 

indígenas. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1195  
 

 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 
Trata-se de um estudo descritivo de caráter reflexivo, com fundamento na leitura crítica do 

Portal de Monitoramento da Covid-19 nas Comunidades Indígenas e em estudos científicos mais 

atuais, que referenciam os desafios e as estratégias nessa população, frente a pandemia do novo 

coronavírus. 

Realizou-se leitura minuciosa na literatura nacional e internacional (inglês, espanhol e 

português) e nas publicações oficiais do Ministério da Saúde (MS). A busca dos estudos, deu-se 

no mês de junho de 2020, considerando a temporalidade de 2019 a 2020., analisados na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), um artificio de fontes de informação on-line para estruturação 

de conhecimento científico e técnico em saúde, com livre e fácil acesso. 

Utilizou-se a técnica de busca: (desafios AND estratégias) OR povos indígenas AND 

coronavírus, obtendo-se, um total de 63 artigos. No entanto, após indexação dos critérios de 

inclusão: estudos (artigos, dissertações e teses) ajustados no período de 2019-2020, quanto ao 

recorte do temporal, justifica-se pelo fato do novo coronavírus ser descoberto a partir de 2019. 

Disponíveis em texto completo e na íntegra, escritos nos idiomas inglês, espanhol e português. 

Assim, esta analise reflexiva se consolidou com 11 publicações, sendo sua distribuição: 2 no 

idioma português, 7 no inglês e 2 no espanhol, que abordavam de forma relevante a temática 

investigada. Além dos manuais, e documentos da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) e Secretaria Especial de Saúde do Índio (SESAI, 

Leis orgânicas da saúde (8.080/90 e 8.142/90), Resolução nº 453 e Constituição Federal de 1988. 

Diante da leitura e estudo crítico do que foi analisado, foram desenvolvidas duas 

categorias: 1) Desafios enfrentados pela comunidade indígena frente a pandemia do coronavírus e 

2) Ações estratégicas para o enfrentamento da Covid- 19 em populações indígenas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Desafios enfrentados em tempos de pandemia pelos povos indígenas 

 

 
Historicamente a vulnerabilidade dos indígenas é inobservado. O sofrimento e as 

dificuldades, com doenças diversas, em especial as infecções respiratórias e transmissíveis, 

aumentam os índices de mortalidade desde tempos de colônia (BRASIL,2020; KAPLAN et al., 

2020). 

A princípio se aumentou o medo de devastação maciça por causa da COVID-19 nas 

comunidades indígenas e em todo o mundo (KAPLAN et al., 2020). Já que o desfavorecimento e 

desigualdades étnico-racial, é uma das características negativas na influência do 

comprometimento da saúde, diante de uma pandemia (BRASIL,2020; OPAS, 2020). 

Assim, a disseminação da Covid-19 nas aldeias indígenas é preocupante, devido a 

diversos desafios presentes. Esses grupos além de marginalizados e estigmatizados, sofrem com 
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o descaso, estigmatização e até falta de recursos e subsídios para uma atenção à saúde digna 

(OPAS, 2020; MENESES-NAVARRO, et al., 2020; KPLAN et al., 2020). 

As iniquidades sociais presentes nas comunidades indígenas favorecem o surgimento de 

diversas doenças, e com o novo coronavírus podem se tornar um fator crucial nos índices de 

mortalidade destas populações. (BRASIL, 2020) Desde o primeiro caso confirmado da covid-19 na 

população indígena em 1 de abril deste ano, casos graves da doença são inevitáveis, e podem ter 

efeitos devastadores. (FERRANTE, L.; FEARNSIDE, P. M., 2020; BRASIL,2020). 

Um fator crucial nestas comunidades são os Determinantes sociais de saúde (DSS), que 

põem a riscos ainda maiores de mortalidade as aldeias assoladas pela Covid-19. Para a 

Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os DSS são os fatores 

sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a 

ocorrência de problemas de saúde. 

Assim também, os determinantes e condicionantes da saúde como a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, educação e outros citados no caput do Art. 3º da Lei nº 8.080/90, 

são aspectos considerados como o ponto gatilho do favorecimento no adoecimento provocadas 

por várias enfermidades como a Covid-19. 

Situações estas, favoráveis a comprometimentos graves para a saúde e quando somadas 

a indicadores que determinam e condicionam a saúde nestas populações sem acesso ao básico 

como a saúde – um direito garantido para todos desde a Constituição Federal de 1988. 

Outro desafio, são os serviços de saúde de locais de difícil acesso e áreas rurais, onde os 

serviços são de baixa qualidade e escassos ou até inexistentes, e a capacidade para atender, 

testar e tratar alta demanda de pacientes com Covid-19 torna-se inviável. E neste contexto de 

forma massacrante, a estigmatização e a discriminação são vivenciadas de diversas formas pela 

população indígena (KAPLAN et al., 2020). 

A falta de testagem em massa da população no Brasil, eleva a subnotificação de casos da 

Covid-19. E as sociedades marginalizadas e esquecidas em diferentes aspectos sociais, como é o 

caso da população indígena sofrem ainda mais com a disseminação do vírus de forma 

incalculável, pondo em risco a história dos nativos. 

Assim sendo, o difícil acesso destas comunidades a outros subsistemas, a falta e o 

descaso com o saneamento básico, não tendo água potável para consumo, e até mesmo a sua 

falta (KAPLAN et al., 2020). A estiagem em algumas regiões, como a do nordeste brasileiro, as 

populações têm taxas mais altas de morbidade e mortalidade do que os não indígenas. 

A grande luta pela igualdade, equidade e universalidade do acesso a saúde ainda 

representam uma das dificuldades massacrantes em nossa sociedade. A pandemia, só fez 

enaltecer os problemas já vivenciados e enfrentados desde antes, por estas populações e 

sociedade não indígenas, dando ênfase na elevada invisibilidade que se têm da classe indígena e 

outras menos favorecidas. 

Como se não bastasse, os sistemas de informação não coletam dados suficientes sobre à 

vulnerabilidade destes grupos e etnia social. A escassez de dados quantitativos e qualitativos vem 
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sendo um dos obstáculos na compreensão, para uma abordagem adequada dos determinantes 

sociais e a situação de repasse de verbas para os serviços de saúde dos povos indígenas 

(BRASIL, 2020; MENESES-NAVARRO et al., 2020). 

Os povos indígenas suplicam por socorro neste momento de emergência sanitária. Em 

meio a tamanho desconhecimento do que pode está acontecendo no mundo fora das 

comunidades, e até mesmo nela, é crucial uma medida de intervenção enérgica do estado para 

evitar o desaparecimento desses indivíduos que fazem parte da história do país. 

É nesta situação de despreparo e abandono com a saúde pública que a pandemia chegou 

representando uma ameaça particular nas comunidades indígenas e outras em estado de 

vulnerabilidade extrema. Os problemas com a saúde e o bem estar social, só aumentam, e o que 

se espera diante desta calamidade pública é a conscientização das sociedades sobre as medidas 

de prevenção contra a covid-19, e sua magnitude de transmissão. 

 
3.2. Ações estratégicas para o enfrentamento da Covid-19 em populações indígenas 

 

 
O novo coronavírus, revelou o surpreendente despreparo do mundo para uma pandemia, 

e tem deixado as autoridades em alerta, com relação as comunidades tradicionais, pois elas são 

extremamente vulneráveis e passam por desigualdades sociais, podendo ter um elevado impacto 

de casos graves e chegar a níveis catastróficos de mortalidade nestas localidades. Espera-se que 

casos graves de COVID-19 varram essas comunidades, devido à sua precária saúde e condições 

de vida (PINO et al., 2020; MENESES-NAVARRO et al., 2020). 

Nesta perspectiva, várias estratégias foram elaboradas para o enfrentamento da Covid-19 

na sociedade como um todo, com foco nos diferentes grupos populacionais, dentre eles, os das 

tribos indígenas. Visando a redução da transmissão da doença dentro das aldeias, surgem as 

ações interculturais e o fortalecimento da rede de atenção à saúde. 

Medidas não farmacológicas como aporte estratégico nas aldeias, foram disseminadas 

(BRASIL, 2020; OPAS, 2020). Conversas com líderes indígenas, para medidas específicas como: 

distanciamento social, diagnóstico, isolamento, fechamento da entrada das comunidades; 

tratamento, e informações relacionadas à COVID-19 sejam traduzidas, adaptadas culturalmente e 

divulgadas pelos canais disponíveis da comunidade. 

Portanto, convidar os curandeiros, terapeutas ancestrais e outros membros da 

comunidade a colaborar com as autoridades de saúde e disseminar conhecimento a respeito do 

novo coronavírus é recomendado (KAPLAN et al., 2020; ZAVALETA, 2020). 

Além de diminuir os níveis de informações falsas, os sistemas indígenas de governança 

social devem ser respeitados e as comunidades devem ser mantidas informadas sobre possíveis 

medidas de melhoria e garantia da saúde. O fortalecimento do relacionamento entre os serviços 

de saúde, devem ser mantidos para estabelecer em conjunto mecanismos, afim de garantir a 

proteção das famílias nas comunidades que enfrentam a pandemia (BRASIL, 2020). 
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O diálogo e o respeito com estes povos, facilitam para as autoridades, governantes 

indígenas ou não, profissionais da área da saúde no que tange a atuação ao enfrentamento da 

pandemia pelo novo coronavírus nas tribos indígenas. Sendo estes aspectos cruciais nas 

comunidades, para o entendimento da doença e medidas para o seu enfrentamento. Uma vez que 

a ausência desse respeito intercultural e humano, fragiliza a comunicação efetiva, comprometendo 

a elaboração e execução das medidas protetivas a essa população. 

Sendo assim, a voz e vez deste grupo social é crucial na busca de seus direitos e 

melhorias do acesso ao serviço de saúde local de acordo com as suas singularidades e 

necessidades, devem como podem ser consideradas. Esse direito é garantido junto a lei nº 

8.142/1990 e resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 453/2012 do controle social. Visto a 

importância do conhecimento das suas necessidades e melhoria do acesso aos serviços de 

saúde, para a garantia do cuidado adequada, priorizando a qualidade de vida destes indivíduos de 

forma descentralizada, diminuindo as iniquidades sociais. 

É certo que, a melhor maneira de se evitar a transmissão da Covid-19 é o isolamento 

social, porém, muitas comunidades indígenas vivem de recursos da terra e precisam de serviços 

de outros subsistemas para a manutenção da sua renda e de fato manter a sua sobrevivência, 

que é indispensável à estas populações. Contudo, é necessário a implementação de estratégias 

que assegurem o isolamento, visando assim, preservar a vida desses cidadãos. 

Essas estratégias devem ser baseadas em evidências científicas, para o enfrentamento 

de crises de saúde. Leva-se em consideração três questões como: a vulnerabilidade 

epidemiológica, a atenção diferenciada à saúde inerente à atuação em contexto intercultural, e a 

influência de aspectos socioculturais no fluxo de referência no Sistema Único de Saúde (SUS) 

(OPAS, 2020; BRASIL, 2020). 

Para Zaleta (2020) abordagens no enfrentamento da COVID-19 podem ser baseada em 

dois princípios, sendo o primeiro, medidas preventivas antes da infecção em massa na redução da 

morbimortalidade. O segundo um plano eficaz deve ser uma colaboração de esforços entre todas 

as partes interessadas e deve envolver a populações indígenas no processo de decisão. 

Visto isso, foi elaborado pelo Ministério da Saúde e Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (SESAI), um Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19) para Povos Indígenas em caso de surto. Além disso, as secretarias de 

saúde dos estados e municípios, bem como serviços de saúde pública ou privada, empresas e 

agências devem tomar conhecimento da sua elaboração/adequação de seus planos de 

contingência e medidas de resposta de modo a contemplar as especificidades da atenção à saúde 

dos povos indígenas de acordo com a realidade de cada distrito (BRASIL, 2020). 

De fato, várias estratégias podem ter caráter assertivos em plena pandemia, mas vale 

ressaltar a sua importância e manutenção destas ações não só nestes tempos. Pois, estas 

populações têm um acentuado gradiente de desigualdades étnico-racial e disparidades socias, 

que as desfavorece das outras, determinando e condicionando a sua saúde (KAPLAN et al., 2020) 
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Porém, deve-se levar em consideração as particularidades existentes em cada grupo, 

bem como em cada aldeia indígena, visando que as estratégias disseminadas exerçam suas reais 

funções. Destaca-se ainda, que a vulnerabilidade social, dialeto adotado, cultura, religiosidade, 

interferem diretamente no processo saúde-doença. Portanto, necessita considerar essas 

especificidades, afim que ocorra o autocuidado e aceitação das medidas para se evitar a 

transmissão do novo coronavírus. 

Devido a isto, estudos mais detalhados e entendimento do saber indígena a alguns 

processos de adoecimento como a covid-19, devem ser entendidas além dos seus processos de 

interpretação da situação atual vivenciada em todo o mundo. O que falta, é medidas ligadas ao 

cuidado intercultural da população indígena, abrangendo ações humanizadas e priorizando o 

acesso as demais redes de atenção à saúde. Esta estratégia, se direciona ao cuidado tecnológico 

em saúde, que propõe mudanças no processo entendimento da doença e de recuperação dos 

indivíduos infectados. 

Por tantas incertezas, estudos em andamento e perguntas “ainda” sem respostas, não se 

sabe ao certo se este vírus irá ficar circundando, ou se terá uma vacina. Enquanto isto não 

acontece, buscam-se estratégias baseado nos conhecimentos primários acerca desse agente 

etiológico e sua atuação no meio. Desta maneira, as classes menos favorecidas são as que mais 

sofrem, correndo o risco do aumento da mortalidade em massa. 

 
4. CONCLUSÃO 

 

 
Dessarte, por meio deste estudo, foi possível constatar que a população indígena 

apresenta imensos desafios frente a Covid-19, e em um cenário geral, onde a mesma ainda é 

negligenciada e invisível acerca das políticas de saúde. Em contrapartida, identificou-se 

estratégias realizadas para o combate do vírus nessas comunidades, ainda que sem estruturas 

para o enfrentamento da doença. 

Contudo, existe o carecimento na literatura que discorra sobre a pandemia do novo 

coronavírus e sua interação com populações indígenas, sendo limitada, dificultando uma análise 

mais minuciosa quanto ao assunto, uma vez que a temática estudada necessita de amplos 

olhares, tendo em vista ser uma linha esguia e tênue que contorna e abrange o enfrentamento 

desses indivíduos perante a Covid-19 e a saúde pública indígena. 

Assim, é notório a magnitude dessa análise, trazendo a importância para elaboração de 

novos estudos, que reforce sobre as condições reais de vida dos povos indígenas. Sendo 

imprescindível a efetivação de atividades de cunho educativo e políticas públicas interdisciplinares 

que melhorem o acesso a saúde nas aldeias indígenas, não somente em um cenário pandêmico, 

mas em todos os contextos, sabendo das elevadas necessidades e vulnerabilidades sociais deste 

povo. Portanto, é de extrema importância a participação dos profissionais da saúde na assistência 

de forma integral, centrada no cuidado intercultural e humanizado. 
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CAPÍTULO 137 

DESAFIOS E REFLEXÕES SOCIAIS DIANTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

SOCIAL CHALLENGES AND REFLECTIONS IN THE FACE OF THE NEW CORONAVIRUS PANDEMIC 

Ermano Melo Alves1 

Márcio Martins de Melo Alves2 

Pedro Lukas do Rêgo Aquino3 

 

Considerações iniciais: A angústia inevitável que acompanhou a Covid-19 produz respostas 
diferentes nos indivíduos; em nosso caso, produziu alguns textos que foram publicados pelo 
Jornal do Comércio, em Pernambuco, em diferentes datas. A seguir, reproduziremos os três textos 
em sequência, pois são produtos da mesma fonte. Algumas modificações foram realizadas para 
fazer a ligação entre eles e tornar a leitura mais palatável, vamos em frente. 

 
RESUMO: O isolamento social foi a forma mais eficaz encontrada para desacelerar a curva de 
infecção imposta pela pandemia do novo coronavírus e, consequentemente, evitar a superlotação 
do sistema público. O cenário propiciado pela pandemia colocou em evidência as fáceis mais 
frágeis do sistema social que é vivido na contemporaneidade. O presente capítulo se concentrou 
na discussão e reflexão dos impactos no cenário humanístico e social causados pela nova doença 
advinda da China. A herança que esse vírus deveria deixar na humanidade não é a mudança de 
comportamento físico, o distanciamento social ou o uso de máscaras indefinidamente, mas sim 
uma mudança de valores e de objetivos. 
Palavras-chaves: Covid-19, Humanidade, Desafios, Sociologia, Medicina 

 

ABSTRACT: Social isolation was a more effective way found to slow down an infection curve 
imposed by the new coronavirus pandemic and, consequently, to avoid overcrowding in the public 
system. The scenario proposed by the pandemic highlighted the most fragile of the social system 
that is experienced today. This article focuses on discussing and reflecting on the impacts on the 
humanistic and social scenario caused by the new disease from China. The legacy that this virus 
should leave to humanity is not a change in physical behavior, social distance or the use of masks 
indefinitely, but a change in values and goals. 
Keywords: Covid-19, Humanity, Challenges, Sociology, Medicine. 

 
 

1. Introdução: 

 

 
Quarentena é um termo antigo, nos remete à peste negra da idade média quando já se 

sabia (ou desconfiava) que a doença chegava pelos navios e seus tripulantes. Antes do 

desembarque, 40 dias era o tempo de observação necessário para a manifestação da temível 

praga. Em 1918 ela surge mais uma vez com a gripe espanhola e, com muita força nos Estados 

Unidos da América, onde o vírus apareceu e se espalhou para o mundo. Aqui está a humanidade 

de novo, em uma época onde se tem a ilusão da segurança, tempo em que nada poderia 

chacoalhar o mundo asséptico e cercado de pílulas para todo e qualquer mal. Mas os fatos não 

ligam muito para as certezas, teimam em se impor e a quarentena reaparece. O termo não é mais 

apropriado, afinal 40 dias não são mais suficientes, talvez dever-se chamar noventena, pois 90 

dias parece ser o mínimo que a maioria dos países adotou para diminuir a força do Corona vírus. 

 
 

1 Médico oftalmologista, Hospital de Olhos Oftalmax, Recife, Pernambuco, Brasil; 
2 Faculdade de Ciências Médicas, Faculdade Pernambucana de Saúde, Recife, Pernambuco, Brasil; 
3 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil. 
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Os pensamentos e sentimentos ao longo desse período flutuam e mudam ao sabor dos 

ventos e das notícias; o vírus, ironicamente, “tirou as máscaras” e expôs as verdades de cada um, 

de cada família, de cada comunidade. A angústia inevitável que acompanhou o Covid-19 produz 

respostas diferentes nos indivíduos. 

 
2. Desenvolvimento 

 

 
2.1 Verdade e coragem 

 
Há dois valores que trouxeram a humanidade para onde estar: a verdade e a coragem. 

Essa combinação nos brindou com a melhor época da História. A vida pode se apresentar em 

perfeita ordem ou em um caos total. O seu significado, na opinião de pensadores importantes, se 

situa na fronteira. Na ordem acomodados (não há ansiedade); no caos, vamos ao desespero 

(ansiedade máxima). No limite é que evoluímos (ansiedade leve-precisamos disso); é onde 

aprendemos valores e descobrimos o sentido de existir; é quando sabemos se somos fortes ou 

covardes; alguns chegam a doar a própria vida. Esse é um desses raros momentos: o caos está 

instalado. 

O problema que se apresenta exige coragem, e, ao que parece, ela está aparecendo; 

podemos ver em diversas pessoas, anônimas ou públicas. A raça humana, em sua maioria, 

enfrenta os perigos que se apresentam. O que está faltando é a verdade. Ninguém sabe 

exatamente o que fazer. Nem a OMS, nem os líderes mundiais, nem os médicos. Essa verdade 

está próxima de se mostrar, e, quando isso ocorrer, sairemos do caos para a margem, que é onde 

devemos estar. 

Como toda criança, que vai testando os limites para se tornar um adulto saudável, 

também precisamos romper o quer nos cerca e crescer. Se algo de positivo pode ser extraído 

desse momento é isso: a saída do conforto para linha de frente com o desconhecido. Nossos 

desafios serão outros, e bem mais importantes que os que estávamos debatendo nas conversas, 

mídia e redes sociais (chega de discussão inútil). Aproveite isso. 

A verdade não negocia, a natureza não negocia e os vírus também não. Seguem seu 

curso e fazem o maior estrago possível. Não há diálogo. Só nos resta conhecer a verdade e ter a 

coragem de fazer o que é preciso. Um sem o outro não é eficaz, é desperdício de energia e 

recursos. A coragem nós temos, falta a verdade. 

 
2.2 Sócrates e Covid-19 

 

O vírus nos aproximou do inevitável: a visualização da morte. O Ocidente, de um modo 

geral, vive como se “ela” não existisse e se espanta quando atinge alguém próximo. Percebo que 

a religiosidade não tem sido suficiente para evitar o desespero ou histeria de uma boa parte das 

pessoas. Alguns crentes e ateus (que também são crentes – “creio que não há!”) assemelham-se 
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no comportamento, permitindo que a pulsão pela vida interrompa o pensamento racional, 

paralisando-os igualmente. 

Minha sugestão: além da busca pelo divino, aproveitemos as horas ociosas para conhecer 

o básico do pensamento dos grandes filósofos. Nada melhor que Sócrates, o maior de todos, que 

foi condenado à morte pela acusação de corromper os jovens com suas teorias. Sua vida, sua 

coragem e raciocínio durante seu julgamento, suas reflexões sobre a alma humana e como ele 

mesmo consola seus amigos até beber o veneno que lhe era devido, faz dele, em minha opinião, 

o melhor ser humano que já viveu por essas bandas. 

A filosofia era a autoajuda. Sem Big Brother Brasil, sem Netflix e sem WhastApp, a 

dialética era o passatempo. Sócrates não tinha uma teoria específica, ele era um provocador, um 

“perguntador”, que estimulava o raciocínio nos outros em busca da sabedoria, sem arrogância, 

sem levantar a voz; se relacionava com todos igualmente, desde o mais nobre até o mais simples 

cidadão. 

Conta-se que Querofontes foi ao oráculo de Delfos perguntar se Sócrates era o mais 

sábio de todos, a resposta foi positiva. Intrigado, Sócrates perambulou por Atenas perguntando às 

maiores autoridades se eles tinham sabedoria e todos afirmavam que sim, sabiam muito. Então 

ele se convenceu: era o mais sábio pois tinha o inestimável conhecimento de que nada sabia. 

Seria muito mais útil se todos admitissem que nada sabem sobre o coronavírus, sobre 

quarentena, sobre a cloroquina e etc. Seria melhor admitir a ignorância e aprender com os erros e 

acertos aos poucos. “Uma vida sem exame não merece ser vivida”, ensina Sócrates. Ou seja, todo 

ser humano tem que encontrar o âmago da sua existência. A busca pela verdade, pela bondade, 

pela beleza e pela justiça deve ser constante. Explore o máximo de sua potencialidade baseado 

em nobres propósitos, não importa os sacrifícios pessoais; não espere facilidade, a vida é, 

segundo Thomas Hobbes, sórdida, brutal e curta. Somos frágeis, mas também somos grandes. 

Nossa consciência nos aproxima do divino e permite nosso autoexame. Se o resultado final for 

positivo, não teremos desespero quando a extinção se aproximar. 

“Os deuses aprovam uma ação porque ela é sagrada, ou ela é sagrada porque eles a 

aprovam?” Autoexplicativa. Um pouco de Sócrates em nossos altos magistrados e autoridades 

faria muito bem. 

“Críton, devemos um galo a Asclépio. Cuide disso.” - foram as últimas palavras de 

Sócrates. Asclépio é o Deus da cura, o galo é o agradecimento por ter sido curado. Explicou antes 

com o raciocínio, a existência da alma e a certeza da continuidade da vida, por isso não temia a 

morte. Pelo contrário, considerava-a um remédio para a doença. Não somos tão evoluídos assim, 

mas serve para chacoalhar aqueles que estão buscando inspiração para sair do pânico. Coragem 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1205  
 

 

 

2.3 Quanto tempo durou a sua quarentena? 

 

“Se ninguém me pergunta, eu o sei; mas se me perguntam, e quero explicar, não sei mais 

nada”, essa uma reflexão do tempo de Santo Agostinho. O tempo é um mistério desde a mitologia 

grega até os filósofos e cientistas de toda a história mundial. 

Platão disse que Deus criou o tempo junto com o universo e o movimento; Para Sir Isaac 

Newton, o tempo era absoluto e fixo. Einstein chega e assombra o mundo revelando que o tempo 

é conectado ao espaço, formando um bloco gelatinoso móvel que logo cria a ilusão de saltos de 

épocas. 

As leis da física provam que não há um agora absoluto. Um relógio atômico anda mais 

acelerado no alto do Himalaia e mais devagar no nível do mar. Envelhecemos menos dentro de 

um trem de alta velocidade do que parado na estação. A gravidade e o movimento desaceleram o 

tempo. 

Mas e nas nossas mentes? Como funciona o fluxo temporal? A neurociência avança e 

estudos revelam a existência de um hub temporal em nosso cérebro e, adivinhem, está 

intimamente conectado com as emoções. 

Quando estamos vivendo bons momentos ou em atividades que exigem nossa atenção, o 

tempo passa rápido e quando estamos em alguma sala de espera, o tempo não anda. Porém, 

quando buscamos na memória, aquele período que “passou rápido” se dilata; as emoções e o 

aprendizado ocupam um espaço grande no hipocampo, enquanto o tempo que parecia longo, se 

contrai, afinal nada há para lembrar. Esse é o “paradoxo das férias”, descrito pela britânica 

Cláudia Hamonnd. É o tempo retrospectivo. 

Na quarentena houve tempo de sobra. O modo como o utilizamos é que vai fazer 

diferença. Haverá distinção entre quem aumentou a atividade elétrica dos neurônios e disparou 

mais serotonina e aqueles que se entregaram ao tédio e a angústia. 

Ainda há tempo disponível, haverá demora no retorno total, então a mensagem é simples, 

faça esse tempo restante passar rápido com novos desafios e, no futuro, irá parecer que foi um 

longo período, e melhor, um tempo em que você aprendeu ou realizou algo. 

 
3. Conclusão: 

 

A conexão entre a coragem (ou a sua falta), a busca pelo autoconhecimento e a 

temporalidade de cada um, marcará inexoravelmente esse histórico momento em cada um de nós 

e pode alterar o “destino” que, a partir de agora, pode ser construído em novas bases, em novas 

verdades. Não gostamos do termo amplamente divulgado de “novo normal”, que tudo será 

diferente, que tudo vai mudar. Se analisarmos a história da gripe espanhola, veremos que os 

costumes de cada povo retornaram ao que era antes da pandemia, é uma tendência do ser 

humano. Vamos relembrar um pouco. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1206  
 

 

 

O Rio de Janeiro foi a cidade brasileira mais devastada pelo vírus influenza a partir de 

setembro de 1918, trazido pelo navio Demerara, que parou em Recife e Salvador antes do destino 

final. Na época, o Rio tinha uma população aproximada de 900 mil pessoas, 66% da população foi 

infectada e houve mais de 15 mil mortes. Cadáveres se acumularam nas casas e nas ruas, pânico 

generalizado, mentiras na imprensa, caos nas ruas e até a morte do presidente da república eleito 

Rodrigues Alves. Porém, do mesmo jeito que chegou, a gripe foi embora (após o ápice de mortes 

no mês de outubro). Conta-se que o carnaval carioca de 1919 foi um dos mais animados, com a 

euforia tomando conta da população e diversas marchinhas zombando do maldito vírus. Não 

houve um “novo normal”, as pessoas voltaram a fazer o que sempre fizeram. 

Acreditamos que o Covid-19 terá desfecho semelhante, principalmente quando houver 

uma vacina eficaz. O que pode e deve mudar é o modo como enxergamos nossa vida; qual o 

significado de sua existência? Em uma época em que todos reclamam os seus direitos, que todos 

atribuem a si mesmo a busca da felicidade como objetivo maior, que todos olham no espelho e se 

veem sujeitos de grande valor, perguntamos, será que isso é verdade? Um dos maiores 

pensadores da atualidade, o psicólogo canadense Jordan Peterson, escreveu em seu Twitter 

recentemente que o objetivo das pessoas não deveria ser a felicidade e sim assumir as suas 

responsabilidades, pois quando isso verdadeiramente ocorre, a vida passa a ter sentido e todo o 

resto é consequência. 

A herança que esse vírus deveria deixar em todos nós não é a mudança de 

comportamento físico, o distanciamento social ou o uso de máscaras indefinidamente, mas sim 

uma mudança de valores e de objetivos. Enxergar o que realmente importa, pois a vida humana é, 

como disse Thomas Hobbes, sórdida, brutal e curta. 

 

4. Declaração de direitos autorais: 

Os autores declaram que todas as partes do texto são de autoria dos próprios autores. 
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RESUMO: Neste ensaio, voltamos nossa reflexão para os efeitos sociais da covid-19 tomando 
como foco a realidade vivenciada por estudantes de universidades federais localizadas no Mato 
Grosso do Sul: a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade Federal 
da Grande Dourados (UFGD). Ao considerarmos que dentre as medidas, inicialmente adotadas, 
estiveram a escolha pelo trabalho remoto, por meio de estudos dirigidos, com a utilização de 
tecnologias digitais, há que se ponderar: em que medida tais iniciativas incidem diretamente no 
acesso e permanência de estudantes socialmente vulneráveis? A partir disso, é possível pensar 
sobre os limites e contradições das políticas e modelos de intervenção que desconsideram 
diferenças socialmente existentes e que, quando não democraticamente amadurecidas, tendem a 
ser tão 20perigosos quanto a própria pandemia ao se constituírem como mecanismos sutis e 
perversos de exclusão. 
Palavras chave: Covid-19; Biopolítica; Estudantes; Mato Grosso do Sul 

 
Abstract: This essay will analyze the social effects of covid-19, focusing about the reality lived by 
the students from the federal universities situated in Mato Grosso do Sul: Mato Grosso do Sul's 
Federal University (UFMS in portuguese) and Grande Dourados' Federal University (UFGD in 
portuguese). Considering the initially measures taken like the option for the remote work, by 
directed studies, with the updating of digital platforms, we have to thinking about how these 
measures affect directly social weak students' access and stay in college. By this regard, it's 
possible to think on the limits and contradictions of the policies that don't consider the social 
variations and, when they are not taken to the democratic debate, they tend to be as dangerous as 
the pandemic itself, becoming a subtle and perv engine of exclusion. 
Keywords: Covid-19; Biopolitics; College Students; Mato Grosso do Sul. 

 
Neste ensaio, voltamos nossa reflexão para os efeitos sociais da covid-19 tomando como 

foco a realidade vivenciada por estudantes de universidades federais localizadas no Mato Grosso 

do Sul: a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade Federal da 

Grande Dourados (UFGD). Ao considerarmos que dentre as medidas, inicialmente adotadas, 

estiveram a escolha pelo trabalho remoto, por meio de estudos dirigidos, com a utilização de 

tecnologias digitais, há que se ponderar: em que medida tais iniciativas incidem diretamente no 

acesso e permanência de estudantes socialmente vulneráveis? Importa dizer que não houve, por 

 
 

 

1 Informamos que esta é uma versão preliminar. A partir do diálogo travado entre os autores em diferentes momentos, 
o texto foi submetido com outros desdobramentos ao periódico Cadernos de Campo (USP). 
2 Doutor em Antropologia Social (UFSC), docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade 
Federal da Grande Dourados (PPGAnt/UFGD) ) e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (PPGAS/UFMS) 
3 Doutor em Ciências Sociais (UNICAMP), docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (PPGAS/UFMS) 
4 Doutor em Educação (UFMS), docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais (Aquidauana/UFMS) 
5 Doutor em Ciências Sociais (UNICAMP), docente do Programa de Pós-Graduação em Educação (Corumbá/UFMS)  
e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(PPGAS/UFMS) 
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parte do Ministério da Saúde, ou mesmo do Ministério da Educação6, nenhuma orientação direta 

voltada para a suspensão das atividades nas universidades federais do país. Nesse sentido, as 

decisões seguiram os posicionamentos de cada instituição. 

Fomos informados pela imprensa local7, no dia 16 de março, que oito universidades do 

estado, a partir do dia seguinte (17 de março), iriam postergar as atividades práticas com os/as 

estudantes, mas que as teóricas seriam mantidas à distância, como medida de “prevenção ao 

novo coronavírus”. A UFMS e a UFGD emitiram portarias, após a divulgação na imprensa, 

orientando os/as professores/as e estudantes a usarem ferramentas da Educação à Distância 

(EaD) e Tecnologias de Informação e Comunicação (Moodle, Google Classroom, Google Meet, 

Skype, Google Hangout, WhatsApp, Facebook, e-mail e outras) para manter tais atividades “sem 

prejuízo do calendário acadêmico de 2020”. 

Contudo, após dois dias, devido a fortes críticas de professores/as e estudantes, a UFGD 

decidiu publicar outra portaria, suspendendo o calendário acadêmico a partir de 18 de março de 

2020 por 30 dias. Até o momento da finalização desse artigo, essa universidade não retomou as 

atividades. A UFMS, no entanto, até o momento, recusa suspender o calendário apostando no 

trabalho remoto e nos estudos dirigidos junto aos/às estudantes. Essa decisão vem enfrentando 

inúmeras críticas de diferentes cursos e, em especial, da Associação dos Docentes da UFMS 

(ADUFMS-Sindicato), que protocolizou, em 15 de abril, representação junto ao Ministério Público 

Federal (MPF) requerendo suspensão imediata das atividades acadêmicas, enquanto perdurar a 

situação de emergência. 

As duas instituições estabeleceram comitês operacionais de emergência (COE). No 

entanto, eles foram criados de forma antidemocrática, uma vez que suas composições não foram 

geridas a partir da coletividade, ou seja, seus membros foram todos designados pelas reitorias e 

suas decisões têm sido tomadas sem que sejam tramitadas pelos conselhos universitários e 

outros espaços consultivos e/ou deliberativos. 

Essa forma de conceber a Universidade, tanto no caso da UFMS quanto da UFGD, tem 

sido uma das marcas do governo Bolsonaro, de modo particular do Ministério da Educação. 

Importa dizer que, no caso específico da UFGD, a reitoria está a cargo de uma interventora ligada 

ao governo Bolsonaro. A Universidade foi a primeira instituição pública de ensino superior no 

Brasil a não ter respeitada sua lista tríplice para a indicação de reitor/a. 

No que diz respeito à UFMS, é possível encontrar, recorrentemente, o discurso 

institucional de estímulo ao empreendedorismo, que substitui a categoria “trabalhador” por 

“colaborador”, afinal, “somos um time onde ‘juntos somos mais fortes’ e estamos trabalhando para 

ser ‘vanguarda’”. Para Santos (2020), que reflete sobre o lugar da Universidade no contexto da 

pandemia, o capitalismo sujeitou a educação entre outras áreas sociais ao modelo de negócio 
 

6 Apesar de não ter tido uma orientação sobre suspensão das aulas, no dia 18/04/2020 o ministro da educação 
Abraham Weintraub, se posicionou a favor da volta às aulas e afirmou que as universidades que estão mantendo seu 
calendário serão premiadas. Esse argumento é lido por nós como uma biopolítica, ao qual trataremos a diante. Ver 
notícia completa em: <https://www.terra.com.br/noticias/educacao/weintraub-universidades-com-aulas-serao- 
premiadas,fa07cbf55cbbd6b714a360cfa4aec8c0p8725o04.html>. Acesso em: 19 de abr. 2020. 
7 Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/educacao-e-tecnologia/universidades-adotam-a-partir-de- 
amanha-aulas-a-distancia-por-30-dias>. Acesso em: 22 de abr. 2020. 

http://www.terra.com.br/noticias/educacao/weintraub-universidades-com-aulas-serao-
http://www.campograndenews.com.br/educacao-e-tecnologia/universidades-adotam-a-partir-de-
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priorizando o lucro. Além disso, esse modelo empresarial tem produzido não apenas um novo 

modo de exploração, mas também, e principalmente, uma precarização do trabalho (sem 

considerarmos ainda o alto grau de adoecimento implicado). 

Nas duas instituições em tela, ocorreram reações oficiais em termos de notas públicas e 

solicitações contra as medidas adotadas. Alguns pontos apresentados nesses documentos de 

estudantes, professores/as e diretores/as de faculdade merecem destaque e nos ajudarão a 

estabelecer conexão entre as experiências de estudantes da UFMS e da UFGD. Dentre eles, 

destacam-se: dificuldade de muitos/as estudantes de terem acesso facilitado às redes sociais e às 

tecnologias de informação; a constatação de que em alguns casos (como os/as estudantes 

indígenas, quilombolas e do campo) sequer teriam acesso à energia elétrica em suas 

residências/localidades; muitos estudantes residem em lugares (p. e. sítios e/ou municípios 

pequenos) que não podem contar com meios virtuais/eletrônicos/internet facilitados ou em número 

suficiente; dada a especificidade de cada curso, há casos em que há o predomínio de atividades 

práticas e que não podem ser realizadas de forma virtual; não habilitação ou dificuldade por parte 

de estudantes e professores/as na utilização de ferramentas digitais; muitos/as estudantes, por 

terem algum tipo de deficiência, não contam, em suas residências, com estrutura e apoio 

adequado para a realização de atividades online; a preocupação por parte de estudantes 

inseridos/as dentro do perfil de vulnerabilidade social e que demonstravam preocupação quanto à 

incerteza da manutenção de auxílios e benefícios; dentre outros. 

O que todas essas pautas e demandas nos ajudam a pensar com relação à pandemia? 

Talvez, o primeiro aspecto a ser considerado (e quem sabe o mais óbvio) é que o mal-estar e a 

sensação de insegurança causados pelos desdobramentos da pandemia no Brasil não podem ser 

devidamente compreendidos apenas em uma chave biomédica e/ou epidemiológica. Ao contrário, 

quando consideramos que as pautas de reivindicação apresentadas por estudantes e 

professores/as (estes por meio das direções de faculdade) estão centradas em seguimentos cujos 

perfis físico e/ou socioeconômico remetem a condições de vulnerabilidade social, é possível 

afirmar que há marcadores de classe e de raça, mas também de deficiência, gênero e sexualidade 

que não podem ser menosprezados quando pensamos nas políticas e estratégias de saúde e de 

enfrentamento a pandemias. Afinal, como nos alerta Preciado, em uma releitura da biopolítica 

foucaultiana à luz da pandemia da covid-19, não desconsideremos que “[...] o corpo vivo é o 

objeto central de toda política[...] (Preciado, 2020, s/p)”. 

Enquanto tal, a ineficiência das ações institucionais empreendidas parece não ser mero 

acaso. Por exemplo, há uma rede de professores/as arrecadando dinheiro para comprar alimentos 

para estudantes da moradia estudantil da UFGD, assim como existem professores/as que têm 

flexibilizado, a todo custo, as atividades a distância na UFMS para fazer com que estudantes não 

desistam, aceitando, inclusive, fotos de atividades feitas a mão por WhatsApp para que o/a 

estudante mantenha-se vinculado/a à disciplina. Outros relatos apontam para a prática de 

acadêmicos/as irem estudar no supermercado para conseguir acessar internet e se comunicar 

com os/as professores/as e os/as colegas. 
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Mães estudantes, que passaram a conviver, todo o tempo, com seus/as filhos/as 

pequenos/as, em isolamento social, nas suas casas, devido ao fechamento das creches, têm 

relatado dificuldades em estudar, assim como jovens homossexuais, que não têm, devido sua 

sexualidade, o apoio dos/as familiares, encontram-se desassistidos em relação a uma rede de 

acolhida e um ambiente universitário apropriado que os favoreçam na dedicação aos estudos. 

Em relação a outros grupos como por exemplo, às pessoas com deficiências e/ou com 

transtorno global do desenvolvimento, no contexto da COVID-19 “[...] se veem desesperadamente 

desamparadas em seu direito à assistência [...]”(Almeida, 2020, s/p) dado a situação de 

vulnerabilidade social ao qual muitos/as se encontram. Nesse sentido, nossa indagação: em que 

medida alternativas como apenas o trabalho remoto e estudos dirigidos, dão conta da 

complexidade e especificidade de uma educação inclusiva (por exemplo, como desconsiderar que 

um número expressivo de alunos com deficiência precisa de um profissional de apoio)? Além 

disso, se “[...] concebemos o fenômeno da deficiência como um processo que não se encerra no 

corpo [...]” (MELLO, NUERNBERG, 2012, p. 636), há que se ponderar que uma discussão séria e 

amadurecida sobre deficiência e inclusão não se esgota em um debate sobre uso ou acesso a 

tecnologias. Afinal, pessoas com deficiência não se reduzem à deficiência. 

Considerando que “[...] os vírus não são imbecis, nem possuem preconceitos. Ao 

contrário, são inclusivos e não respeitam qualquer marcador social de diferença [...]” (MELLO e 

BAPTISTA, 2020, s/p.), questionamos: que corpos são esses mais vulneráveis à covid-19? Os 

mesmos corpos que ocupam as caminhonetes que lotam os estacionamentos tanto da UFMS 

quanto da UFGD? Certamente não. Nesse aspecto, se faz importante afirmar que certas 

“alternativas para a crise” são direcionadas aqueles/as aos/às quais suas vidas parecem valer 

mais que outras (BUTLER, 2015). 

A saída institucional da UFMS, diante das reclamações de estudantes, que ganharam as 

redes sociais, foi a publicação de um contraditório edital para que esses/as pudessem se inscrever 

para usar os laboratórios de informática no período de vigência do isolamento social. O 

documento foi publicado pouco antes do sistema de transporte urbano parar de circular na cidade 

devido a decisões da Prefeitura Municipal. Posteriormente, foi ampliado o prazo para que 

estudantes pudessem efetuar o trancamento de disciplinas isoladas. 

Assim, as iniciativas institucionais das universidades, aqui apresentadas, ao 

estabelecerem (de modo geral de forma unilateral, sem diálogo e sem consulta pública) que a 

interrupção das aulas presenciais deveria ser mediada por tecnologias de informação visando sua 

continuidade, parece não compreender que no seu interior comporta grupos que possuem 

diferenças sociais e econômicas significativas e que isso, consequentemente, implica acessos 

desiguais. Se pensarmos isso em termos de classe, o que não dizer quando consideramos 

também região/localidade? 

Vários desses dilemas já se faziam presentes na vida da muitos/as de nossos/as 

estudantes. O cenário trazido pela covid-19, no entanto, vem aprofundar e escancarar o 

mecanismo perverso de um modelo excludente de educação superior. Se, de um lado, o discurso 
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oficial tende a ser o de que os estudos dirigidos e o trabalho remoto são inovadores e flexíveis; de 

outro, na prática, se ignora que não é possível pensar alternativas eficazes que estejam 

desvinculadas de uma discussão sobre acesso e condições. Em tempos de crise, as 

desigualdades, até então dissimuladas no cotidiano, tendem a ganhar o espaço público, mas 

agora travestidas de políticas de cuidado. Mais uma vez, em cena, a ideia de que as instituições 

são democráticas e altruístas: “pensamos e cuidamos de todos”. Contudo, ao primeiro sinal de 

crise, uma resposta de cunho individualizante: “as condições foram criadas, se não consegue o 

problema é seu”. 

Outro aspecto, estreitamente vinculado ao anterior, é que se a covid-19 mata 

indiscriminadamente, as políticas/medidas de saúde e quaisquer outras criadas para o 

enfrentamento da crise, ao desconsiderar os atravessamentos de classe, raça, região/localidade, 

deficiência, gênero e sexualidade tendem a ser tão perigosas quanto o vírus ou, no mínimo, 

tendem a agravar sua periculosidade. Governos e gestores/as se mostram indispostos/as ou 

incapazes de gestar e produzir apoio/suporte a grupos e populações vulneráveis. Não se revela aí 

apenas uma incompetência, mas sim o lado perverso de um estado e de instituições virulentas. 

Desta forma, não é mero acaso que a estatística apareça novamente, como nos afirma Foucault 

(2008), como dados do Estado para controle, vigilância e punição da população.8 

É preciso que pensemos as ações das universidades, bem como suas consequências 

aos/as estudantes, à luz de um contexto regional bastante marcado pela polarização política, 

edificada em Mato Grosso do Sul, majoritariamente, pelos grandes produtores rurais do 

agronegócio e seus tentáculos entre o grande empresariado urbano. Essas pessoas, 

insistentemente, se manifestam pela retomada da normalidade no sentido de afrouxamento das 

medidas sanitárias e de distanciamento social. Transitam na contramão do mundo científico, mas 

ao encontro da visão difundida por algumas das mais altas autoridades da República. O desprezo 

à ciência, especialmente às humanidades, não é novidade no estado. Os ataques são reiterados. 

Antropólogos/as indigenistas, por exemplo, têm sido alvos constantes de ataques, 

desqualificações e perseguições. 

O que é repetido por aqueles/as que conseguiram fortuna sem contribuição imediata do 

conhecimento científico, mas por meio do domínio tradicional da técnica e outros processos, 

algumas vezes, pouco republicanos, é que uma boa vida se consegue pela competência 

individual, pelo mérito pessoal, uma vez que as oportunidades seriam dadas de forma igual a 

todos/as. Contudo, isso não ocorre em um estado profundamente desigual como Mato Grosso do 

Sul, onde a riqueza está concentrada em uma parcela ínfima da população e a pobreza está, 

fartamente, distribuída. “Seguir a vida normal”, apesar de uma pandemia, com os/as pobres e a 

baixa-classe média trabalhando, não apenas assegura a manutenção da roda da economia do 

país funcionando, mas garante que a riqueza das elites sul-mato-grossenses não será abalada, 

 
 

8      Como    exemplo   de   tais    discursos    temos    o   proferido   por    “grandes”    empresários,    ver    as notícias: 
<https://www.hypeness.com.br/2020/03/covid-19-falas-de-dono-do-madero-e-roberto-justus-mostram-desprezo-aos- 
idosos/> e <https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/justus-em-video-15-mil-mortos-e-numero-muito-pequeno/>. 
Acesso em: 19 abr. 2020. 

http://www.hypeness.com.br/2020/03/covid-19-falas-de-dono-do-madero-e-roberto-justus-mostram-desprezo-aos-
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ainda que a vida dos/as trabalhadores/as seja o pedágio à suposta normalidade. Ocorre que, 

diferente da história da constituição desse estado, erguido sobre sangue pobre, indígena e preto, 

a pandemia trouxe o imponderável: ela não faz distinção de classe. 

Além disso, ao levarmos em consideração o marcador região e problematizarmos o matiz 

agro-rural de Mato Grosso do Sul e suas implicações no modo de gestar o enfrentamento à 

pandemia, queremos enfatizar também uma forma de funcionamento que está longe de ser 

recente (MILAN, 2019; MILAN, 2019; OLIVEIRA e ARAUJO, 2020). Antes, há que se evidenciar o 

viés autoritário e violento de um estado que traz em sua história o mito do pioneiro sulista e cuja 

característica principal é o discurso de ódio e exclusão a minorias, sejam elas raciais, étnicas ou 

mesmo sexuais (MILAN, 2019; OLIVEIRA e ARAUJO, 2020). Em um país que produz e reitera, 

por meio do capital midiático, a imagem de que o “agro é tech, o agro pop”, e em um estado como 

Mato Grosso do Sul, um dos grandes pilares do agronegócio brasileiro, as desigualdades de 

ordem social e econômica tendem a ser minoradas. Nesse enquadre, pobres, indígenas e 

estrangeiros/as – “os/as de fora” –, não podendo e não querendo participar do gozo sádico da 

agroindústria, se constituem como uma existência indigesta e indesejada. 

Desse modo, se, em um contexto pandêmico, a desigualdade de acessos a bens de 

consumo essenciais tende a ser acentuada em escala global, em um cenário agro-rural, como em 

Mato Grosso do Sul, a concentração de privilégios e o viés autoritário tendem a tornar o cenário 

ainda mais avassalador. Assim, enquanto um microcosmo das relações de desigualdade e 

exclusão do contexto macro que a enreda, a universidade tende a estar atravessada pelos 

mesmos mecanismos de estigmatização e exclusão, mas com um detalhe importante: se, no 

cotidiano, essas desigualdades são dissimuladas, no contexto de exceção pandêmica tendem a 

se tornar descaradas e ainda mais perigosas. Não seria essa a base de sustentação do discurso 

daqueles/as que defendem, de forma taxativa, a continuidade das atividades, de forma online, 

para que “sua formatura não seja prejudicada”? Ou de um discurso que afirma que “os/as 

alunos/as, com dificuldade de acesso ou com alguma limitação, caso desejem, podem trancar o 

curso e retornar pós-pandemia”? Se na primeira pergunta é possível observar, com clareza, o 

individualismo de quem não está preocupado com a situação do outro, na segunda, ainda mais 

grave, há o desvelamento de um posicionamento institucional que tende a responsabilizar o 

sujeito pelo “seu próprio fracasso”. 

Por fim, pensamos que, por mais necropolítica que a pandemia da covid-19 possa 

parecer, ela apresenta uma dimensão que não pode ser menosprezada: a da instabilidade. Se, 

por um lado, há a reiteração das desigualdades – com relação às condições de acesso de 

estudantes –, por outro (e ao mesmo tempo) a pandemia vem desestabilizar nossas certezas de 

segurança e privilégio sustentadas em classe (dentre outros marcadores). Se, historicamente, no 

Brasil, as grandes epidemias são “problemas de pobre” (malária, dengue, zika, etc.), a covid-19, 

trazida ao país por pessoas pertencentes às camadas abastadas, tem se mostrado cada vez mais 

“seletiva” quanto a quem morre (majoritariamente pobres, negros, mulheres e indígenas). Se, em 

um regime biopolítico, o “fazer viver, deixar morrer” era, até então, destinado a determinados 
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corpos, inaugura-se, em um regime pandêmico covidiano-19, uma verdadeira necropolítica que, 

ancorada na insegurança e incerteza generalizadas, faz com que o viver já não seja tão certo e 

que o morrer, talvez, seja nossa única possibilidade - ainda quando o discurso se mostra como 

sendo sempre pela vida, pelo bem da população, mesmo que para isso, nem todos/as vivam e 

alguns/as precisem morrer. A partir disso, é possível pensar sobre os limites e contradições de 

políticas e modelos de intervenção que desconsideram diferenças socialmente existentes e que, 

quando não democraticamente amadurecidas, tendem a ser tão perigosas quanto a própria 

pandemia ao se constituírem como mecanismos sutis e perversos de exclusão para estudantes 

atravessados por diversos marcadores sociais da diferença. 
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CAPÍTULO 139 

DIRIGENTES DE UMA LIGA ACADÊMICA EM TEMPOS DE COVID-19 

LEADERS OF AN ACADEMIC LEAGUE IN TIMES OF COVID-19 
 

Mariana Gomes de Oliveira Santos1 

Natália Ferrari2 

Ana Letícia Daher Aprígio da Silva3 

 

RESUMO: Devido a pandemia mundial do Coronavírus-19, houve a necessidade de adaptação 
para muitas atividades que eram até então eram habituais, de modo que muitas instituições de 
ensino superior tiveram que encontrar métodos alternativos as aulas presenciais e mantendo-se o 
isolamento social. Deste modo, a Liga Acadêmica de Anatomia e Patologia Humana (LAAPFC) 
têm feito o uso de plataformas online como forma de manter as suas atividades como quizes no 
intagram, encontros, simpósios e congressos online. Assim, foram organizados encontros 
produtivos no primeiro semestre de dois mil e vinte com várias temáticas e ensinamentos com 
grande engajamento por parte dos membros participantes. 
Palavras-chaves: Coronavírus; estudantes; pandemia. 

 
ABSTRACT: Because of the worldwide Coronavirus-19 pandemic, there was a need to adapt to 
many activities that were until now habitual, so that many higher education institutions had to find 
alternative methods to presential classes and maintaining social isolation. Thus, the Academic 
League of Human Anatomy and Pathology (LAAPFC) has made use of online platforms as a way 
to maintain its activities such as instagram quizzes, online meetings, symposia and congresses. 
Therefore, productive meetings were organized in the first half of two thousand and twenty with 
various themes and teachings with great commitment by the participating members. 
Keywords: Coronavírus; pandemic; students. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Pode-se notar que a formação atual das pessoas acompanha o desenvolvimento de 

novas tecnologias, sendo muito dessas utilizadas para a realização de aulas utilizadas como 

ferramentas de ensino (OLIVEIRA et al., 2015; TAVARES, PAULA & PAULA, 2013). Com a 

presença da pandemia do Coronavírus-19 e a necessidade de encontrar uma alternativa das aulas 

presenciais mantendo-se o isolamento social foi possível ficou ainda mais evidente a 

modernização dessas tecnologias utilizadas como ferramentas de ensino. 

De acordo com Anna Helena e Patrícia Alejandra, a nova geração de estudantes é 

denominada uma geração conectada capaz de estar presente em várias atividades com 

dispositivos móveis e, portanto, possui a habilidade de criar novas formas de aprendizagem e 

conteúdos de interesse (SONEGO & BEHAR, 2019). Assim, reconhece-se que há a necessidade 

da reformulação do método de estudo tradicional com o uso de tecnologias, como o uso desses 

aparelhos. Durante a pandemia do ano de dois mil e vinte, o uso de aparelhos eletrônicos como 

ferramentas de ensino mostrou-se bastante promissora, apesar dessa prática não ser uma tarefa 

fácil. A UNESCO defende e estimula o uso de aparelhos eletrônicos como, smartphones e tablets 

no dia-a-dia do estudante (JÚNIOR, 2015) . 

 
 

 
1 Acadêmica de medicina, Faculdade Ceres (FACERES) – São José do Rio Preto/SP 
2 Acadêmica de medicina, Faculdade Ceres (FACERES) – São José do Rio Preto/SP 
3 Docente na Faculdade Ceres (FACERES) – São José do Rio Preto/SP 
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Contudo, mesmo sendo a melhor alternativa utilizada até o momento, ainda há muitas 

dificuldades em manter o ensino remoto. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2020) apenas cerca de 75% da população brasileira possui acesso a internet no ano de 

2018, sendo que dessa população apenas 50,7% tinha acesso ao computador ou notebook e 

cerca de 98,1% possuía acesso por telefone celular. 

Dessa forma, o uso de plataformas online, as quais possuem aplicativos em aparelhos 

móveis, demonstrou-se ser uma forma de conseguir manter o estudo remoto durante esse período 

de isolamento social sem comprometer a qualidade do ensino dos discentes. 

 
DESENVOLVIMENTO DO TEXTO 

 

Devido a pandemia do Coronavírus 19 (COVID19) e, por consequência, isolamento social, 

a população mundial necessitou adaptar-se. Desse modo, pensando nessa situação, muitas 

Instituições de Ensino Médico lançaram mão para usar plataformas online como método para 

manter as suas atividades escolares e extracurriculares, como ligas acadêmicas, eventos onlines 

e cursos desenvolvidos pela faculdade. 

A Liga Acadêmica de Anatomia e Patologia Humana da Faceres (LAAPFC) possui um 

estatuto no qual é redigido todas as suas regras, deveres e direitos dos membros e dirigentes. 

Conforme esse estatuto, todos os seus encontros deveriam ser quinzenais, sendo que eles devem 

ter no mínimo duas ações em saúde e um simpósio do qual a liga faça parte da organização 

durante seu período de gestão. No entanto, os responsáveis pela liga não estavam preparados 

para uma situação como a do presente momento, de forma que a liga decidiu continuar suas 

atividades de forma online através da plataforma Zoom disponibilizada pela Instituição de Ensino 

vinculada. 

Assim, foram organizados encontros muito produtivos no primeiro semestre de dois mil e 

vinte com temática sobre: embolia pulmonar, história da dissecação parte 1 e parte 2 e, também, 

ventilação mecânica e intubação IOT. Ainda, com o auxílio da plataforma online foi possível que o 

encontro fosse ministrado por professores de outras cidades e estados. Além disso, a LAAPFC em 

conjunto com outras ligas de anatomia humana do Brasil organizou um Congresso Online durante 

o mês de março e junho, com o objetivo de gerar conhecimento sobre anatomia e suas 

correlações clínicas. 

Ademais, com o uso da tecnologia e redes sociais foi possível o uso do aplicativo 

Instagram como uma ferramenta de engajamento por parte dos seguidores do perfil da liga. No dia 

um de abril de dois mil e vinte teve a participação de 28 pessoas no primeiro quiz proporcionado 

pela liga que resultou em uma média de 88,26% de acertos. Já no segundo quis, houve a 

participação de 40 pessoas sendo que, a média de acertos das perguntas chegou em cerca de 

82,22%. O terceiro quiz, realizado no dia vinte e seis de abril de dois mil e vinte, houve a 

participação de 196 pessoas com uma média de acertos de 87,81%. (Tabela 1). 
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Tabela 1. Quizes, número de participantes e quantidade de acertos realizados pela Liga Acadêmica de 

Anatomia e Patologia Humana da Faceres. 

 

QUIZ PARTICIPANTES PORCENTAGEM DE ACERTOS 

1 28 88,26% 

2 40 82,22% 

3 

 
Fonte: Autoria própria 

196 87,91% 

 
Também foi realizado uma pesquisa para identificar o perfil dos membros participantes da liga, e o 

resultado foi que a maioria dos seguidores no Instagram possui 18 a 24 anos de idade e são do sexo 

feminino. Esses dados são demonstrados pelas imagens 1, 2, 3 e 4. 

 

 

 
Fonte: Perfil da LAAPFC no aplicativo Instagram 

 
Imagem 1. Gráfico das idades dos seguidores de ambos os sexos. 

 
 
 

 

 

 
Fonte: Perfil da LAAPFC no aplicativo Instagram 
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Imagem 2. Gráfico das idades dos seguidores do sexo masculino. 
 
 
 

 

 

 
Fonte: Perfil da LAAPFC no aplicativo Instagram 

 
Imagem 3. Gráfico de idades dos seguidores do sexo feminino. 

 

 
Fonte: Perfil da LAAPFC no aplicativo Instagram 

 
Imagem 4. Gráfico demonstrativo da porcentagem do gênero dos seguidores 

 
Portanto, com o uso da tecnologia ficou evidente que há grande interesse de jovens no 

perfil da liga por conta de essa compartilhar informações importantes sobre a área estudada, 

como congressos online, cursos online, materiais didáticos, quizes e novidades da área 

acadêmica. Também, foi possível identificar que os encontros da liga, esses através da plataforma 

online, possuiu um comprometimento muito grande dos membros, uma vez que possuiu 100% de 

participação. 
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CAPÍTULO 140 

DISTANCIAMENTO SOCIAL E PANORAMA DOS CASOS CONFIRMADOS DA COVID-19 NO 

ESTADO DE SERGIPE 

SOCIAL DISTANCING AND OVERVIEW OF COVID-19 CONFIRMED CASES IN THE STATE OF SERGIPE 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: A Covid-19 é transmitida pelo contato com gotículas e não conta até o 
momento com um tratamento específico. Assim, projeta-se o distanciamento social como medida 
importante para contenção de casos. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo epidemiológico que 
utilizou como bases o Ministério da Saúde, In loco e Centro de Informações e Decisões 
Estratégicas em Saúde. RESULTADO: Até 18/06, Sergipe totalizava 17.338 casos e 400 óbitos. 
Entre 15/03 e 18/06, as médias mensais de distanciamento contaram com padrão decrescente. 
Esse baixo índice representa um sinal de alerta para o panorama epidemiológico do estado. 
DISCUSSÂO: Percebe-se que o cenário político do país interferiu para que houvesse aceitação 
das medidas estabelecidas, uma vez que a população ficou dividida entre a eficácia das normas 
propostas. CONCLUSÃO: Sendo assim, constata-se a necessidade de um maior engajamento 
populacional e governamental para o controle do coronavírus. 

Palavras-chave: COVID-19. Epidemiologia. Coronavírus. 
 

ABSTRACT: INTRODUCTION: Covid-19 is transmitted by contact with droplets and there is no 
specific treatment so far. Social distancing is projected as an important measure to contain cases. 
METHODOLOGY: This is an epidemiological study based on the Ministry of Health, Inloco and the 
Center for Information and Strategic Decisions in Health. RESULT: Up to 06/18, Sergipe had a 
total of 17,338 cases and 400 deaths. Between March 15 and June 18, the monthly averages of 
social distancing showed a decreasing pattern. This low index represents a warning sign for the 
state's epidemiological panorama. DISCUSSION: It is clear that the country's political scenario 
interfered with the acceptance of established measures, since the population was divided between 
the effectiveness of the proposed rules. CONCLUSION: Therefore, there is a need for greater 
population and governmental engagement for the control of the coronavirus. 
Keywords: COVID-19. Epidemiology. Coronavirus. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos, foram relatadas algumas epidemias virais, como o coronavírus da 

síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV) entre 2002 e 2003 e a síndrome respiratória do 

Oriente Médio (MERS-CoV) em 2012. A partir de dezembro de 2019, o novo coronavírus, 

conhecido como SARS-CoV-2, iniciou sua disseminação de maneira a atingir uma diversidade de 

países. Nessa esfera, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou esse cenário como uma 

emergência de saúde pública de interesse internacional em 30/01/2020 e uma pandemia em 11 de 

1 Discente de Medicina. Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. jpedro_296@outlook.com. 
2 Discente de Medicina. Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. dsds_diana@hotmail.com. 
3 Discente de Enfermagem. Universidade Tiradentes. izabellamariane@hotmail.com. 
4 Discente de Enfermagem. Universidade Tiradentes. lilian.marcelino@souunit.com.br. 
5 Discente de Medicina. Centro Universitário Tiradentes. leticialoliveira97@gmail.com. 
6 Discente de Enfermagem. Universidade Tiradentes. marianasilveirasilva15@gmail.com. 
7 Médico. Universidade Federal de Sergipe. joaogabriellimadantas3008@gmail.com. 
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março do mesmo ano (OMS, 2020). No Brasil, o primeiro caso foi registrado em 25/02/2020 

(AQUINO, 2020). 

Em comparação ao SARS-CoV e MERS-CoV, a epidemia da COVID-19 apresenta menor 

letalidade, porém por apresentar alta taxa de transmissão e acumula mais mortes em números 

absolutos do que a combinação das outras duas citadas anteriormente. Sua transmissibilidade é 

influenciada pela forma de contágio e o período de incubação relativamente longo. O contágio 

ocorre predominantemente por gotículas respiratórias e disseminadas por espirros, tosse e 

contato com fômites que tenham sido atingidos por gotículas. Além disso, o período latente de 

aproximadamente 5 a 6 dias possibilita que infectados transmitam o SARS-CoV-2, mesmo sem 

suspeita da doença. 

Até o momento, diversos medicamentos foram testados, porém nenhum estudo conseguiu 

comprovar a devida eficácia e nenhuma vacina foi desenvolvida (KHACHFE et al., 2020). Dessa 

forma, o melhor recurso voltado ao combate do novo coronavírus é a prevenção. Em decorrência 

disso, vários países implementaram uma série de intervenções para reduzir a transmissão do viral 

e desacelerar a progressão da pandemia. 

Tendo em vista que enfermidades transmitidas através de gotículas respiratórias precisam 

de certa proximidade física para ser efetivada a disseminação (AQUINO, 2020), estudos nacionais 

buscaram estimar a relação da pandemia com a adoção de medidas de distanciamento social, 

além do isolamento de casos e quarentena dos contatos. Nesse sentido, essas pesquisas 

sugeriram que a implementação de medidas profiláticas tem o potencial de evitar o colapso do 

sistema de saúde, mantendo a capacidade em no máximo 76% e evitando a morte de cerca de 

90.000 indivíduos ao longo do período (GANEM et al., 2020; CANABARRO et al., 2020). 

Desde que chegou ao Brasil, a epidemia da COVID-19 se espalhou por todos os estados 

do país, tendo o primeiro caso registrado em Sergipe no dia 14 de março de 2020. Dessa forma, 

Sergipe apresentou o primeiro decreto (n° 40.560) instituindo as primeiras medidas de prevenção 

em 16 de março de 2020, que incluiu encerramento completo de todas as instituições de ensino, 

fechamento de teatros, cinemas e similares, proibição de eventos com mais de 100 pessoas ao ar 

livre e mais de 50 pessoas em ambientes fechados e trabalho remoto para todos os funcionários 

vulneráveis em grupos de risco, entre outros. Apesar da clara importância dessa ação no controle 

da epidemia, o desrespeito ao distanciamento social constitui grande desafio às autoridades 

sanitárias. 

 
METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, descritivo e retrospectivo. Os dados 

relacionados ao distanciamento social foram extraídos da plataforma in loco, enquanto os casos 

de COVID-19 foram obtidos a partir do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde 

(CIDES) e do Painel Coronavírus (Ministério da Saúde). Posteriormente, os dados foram 

analisados de acordo com artigos científicos das plataformas Pubmed, Scielo e LILACS utilizando 

os descritores “distanciamento social” e “notificação de doenças”. 
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RESULTADOS 

 
Tendo como referência os dados registrados até o dia 18/06, foram obtidos no Brasil um 

total de 978.143 casos confirmados, 47.748 óbitos, incidência de 465,5/100 mil habitantes e 

mortalidade de 22,7/100 mil habitantes. Nesse cenário, o Nordeste representa uma das regiões do 

país que mais sofre com a pandemia da COVID-19. Conforme ilustrado no gráfico 1, a região 

apresenta 346.286 notificações, 15.320 óbitos, taxa de mortalidade de 26,8/100 mil e incidência de 

606,8/100mil. Dispondo como base os registros realizados acerca da região nordeste, Sergipe 

encontra-se na 7ª posição. Em concordância com o gráfico 2, pode-se observar que o estado, 

totaliza um quantitativo de 17.338 casos confirmados, 400 óbitos, 754,3 incidentes por 100 mil 

habitantes e 17,4 de mortalidade por 100 mil habitantes. 

 
Gráfico 1: Análise comparativa da morbimortalidade por COVID-19 entre as regiões do Brasil 

 

Fonte: PAINEL CORONAVÍRUS, 2020 

 

 
Gráfico 2: Análise comparativa da morbimortalidade por COVID-19 entre os estados da região Nordeste. 

 

Fonte: PAINEL CORONAVÍRUS, 2020 

 
 

Apesar de compor pequena parcela das notificações na região e no país, o baixo índice 

de distanciamento social projeta-se como um sinal de alerta para o panorama epidemiológico do 
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estado. O mês de março (a partir do dia 15), abril, maio e junho (até dia 18) apresentaram, 

respectivamente, uma média de distanciamento de 45,1%, 42,9%, 41,9% e 40,4%. O somatório de 

casos correspondentes aos meses anteriores foi equivalente a 6.999, enquanto apenas no mês de 

junho houve um acréscimo de 10.339 notificações. Diante dessa situação, foi possível fazer um 

comparativo com a redução do percentual de distanciamento social, conforme ilustrado no gráfico 

3. 

 

Gráfico 3: Sergipe e COVID-19: Crescimento do número de casos x distanciamento social durante o mês de junho. 

 

 
Fonte: PAINEL CORONAVÍRUS, 2020; PLATAFORMA INLOCO, 2020 

 

 
DISCUSSÃO 

 
 

O Brasil foi resistente para aderir às medidas propostas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) acerca da pandemia da covid-19, o que favoreceu o aumento da disseminação do 

vírus e consequentemente o número de suas notificações. Asserção congruente com o gráfico 1, 

onde é perceptível que há um maior número de casos confirmados no Nordeste, óbitos no 

Sudeste e maior incidência e mortalidade por 100 mil habitantes no Norte. Ao analisar a 1° região 

citada, constata-se que dentre todos os estados, Sergipe está na 7° posição do ranking regional 

com 17.338 indivíduos contaminados. 

Apesar das orientações fornecidas, inicialmente, deveriam ter sido adotadas as medidas 

de prevenção e proteção propostas pela OMS e Ministério da Saúde (MS), devido cenário de 

pandemia da COVID-19. Ao observar a média mensal de distanciamento, a taxa varia de 40% a 

45% demonstrando uma variabilidade discreta. Entretanto, se esse índice for analisado 

diariamente, a diferença entre os valores registrados será discrepante. 

A distinção ou a amplitude entre os valores apresentados na esfera do distanciamento em 

Sergipe pode ser exemplificada pelo pico de 59,4% observado no estado. O percentual foi obtido 

no dia 29 de março, mês em que foi iniciada a política de distanciamento no país, no qual toda a 

população estava receosa com a retomada do vírus em sua nova estrutura molecular. Apesar de 

essa medida ser mantida pelo MS, o atual cenário político do país interferiu para que houvesse 
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sua devida execução, fazendo com que a população ficasse dividida entre a eficácia ou não das 

normas propostas. Diante dessa afirmativa, foi possível analisar que a menor taxa de 

distanciamento ocorreu no dia 12 do mês de junho (34,4%), conforme ilustrado no gráfico 3, 

tornando perceptível que o número casos cresceu de maneira inversa. 

 
CONCLUSÃO 

 

As medidas de distanciamento social recomendada pela OMS e implementadas pelos 

governos estaduais por meio de decretos visa à redução na taxa de contaminação da população 

pelo novo coronavírus. Desta forma, apesar das orientações de especialistas, percebe-se um 

crescimento exponencial da população brasileira contaminada pelo vírus, sendo infectados quase 

1 milhão de pessoas em aproximadamente 4 meses, desde o início do primeiro caso confirmado 

no país. Constata-se, assim, uma taxa de letalidade de cerca de 4.8%, sendo considerada uma 

das 10 piores do mundo. A região do nordeste foi uma das mais afetadas do Brasil pela rápida 

transmissão do SARS-CoV-2 entre os indivíduos. 

A partir dos dados apresentados, pode-se verificar uma dificuldade na adesão dos 

habitantes, principalmente, do estado de Sergipe referente às medidas de contenção impostas 

pelo Governo local a fim de reduzir os impactos ocasionados aos serviços de saúde pela COVID- 

19. Observa-se que no período em análise houve decréscimos consecutivos nos percentuais 

mensais de distanciamento social. 

Percebe-se uma maior notificação nos números de casos no mês de junho que chegou a 

ultrapassar a soma dos meses anteriores desde o início das restrições sociais impostas a 

população no meio do mês de março. Sendo assim, evidencia-se uma dificuldade de reter e 

reduzir a ascensão dos casos, em virtude do baixo índice de distanciamento apresentado pelo 

estado. É, desta forma, exigido um maior engajamento populacional e governamental para o 

controle dessa pandemia. 
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CAPÍTULO 141 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A FORMAÇÃO MÉDICA NA PANDEMIA DE COVID-19: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

DISTANCE LEARNING AND MEDICAL TRAINING IN THE COVID-19 PANDEMIC: AN INTEGRATIVE 
REVIEW 

 

Heliene Linhares Matos1 

Josaphat Soares Neto2 

Maria Lucianny Lima Barbosa3 

Emmanuel Prata de Sousa4 

Gilberto Santos Cerqueira5 

 
RESUMO: A pandemia de coronavírus (COVID–19) provocou a paralisação do ensino presencial, 
acarretando uma mudança imediata para o Ensino a Distância (EAD). O objetivo deste estudo 
consiste em realizar uma revisão integrativa sobre a temática: EAD e a formação médica na 
pandemia de COVID-19. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PUBMED, Web of Science 
e Google Acadêmico, utilizando os termos: “Educação a Distância”, “Pandemia”, “COVID-19” e 
“Medicina”, e os seus correspondentes em inglês. Utilizou-se como critério de inclusão a coerência 
com o tema, e de exclusão a repetição de artigos ou não adequação ao tema. Foram encontrados 
53 artigos (n= 53), que foram reduzidos para (n=14) após análise. Os dados evidenciam a EAD 
pode ser uma alternativa para a continuidade da educação em meio à pandemia, porém, requer 
capacitação e preparação adequada de todos os envolvidos no processo. 
Palavras-chave: Educação a distância, Pandemia, COVID-19, Medicina. 

 
ABSTRACT: The coronavirus pandemic (COVID – 19) caused the interruption of face-to-face 
education, causing an immediate change to Distance Learning (EAD). This study aims to carry out 
an integrative review on the theme: EAD and medical training in the pandemic of COVID-19. The 
research was carried out in the PUBMED, Web of Science and Google Scholar databases, using 
the terms: “Educação a distancia”, “Pandemia”, “Covid-19” and “Medicina”, and their English 
correspondents. Coherence with the theme was used as an inclusion criterion, and repetition of 
articles or non-adequacy to the theme was excluded. 53 articles (n = 53) were found, which were 
reduced to (n = 14) after analysis. The data show that EAD can be an alternative for continuing 
education during the pandemic, however, it requires adequate training and preparation of all those 
involved in the process. 
Keywords: Distance education, Pandemic, COVID-19, Medicine. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A pandemia de coronavírus (COVID – 19) provocou transtornos em todos os setores da 

sociedade mundial, sobretudo na educação. Com a ampla implementação de ações 

governamentais para o isolamento social, com o intuito de conter o avanço do vírus em diversos 

países, o ensino presencial ficou paralisado, acarretando a uma mudança imediata para a 

educação a distância pelas instituições de ensino superior (AYITTEY et al., 2020). 
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Essa doença do trato respiratório, denominada COVID-19 tem como causa a ação do 

agente etiológico denominado SARS-CoV-2. A COVID-19 surgiu inicialmente na China, em 

dezembro de 2019 e rapidamente se espalhou pelo país e pelo mundo. Em 11 de março de 2020, 

a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) declarou a COVID-19 uma pandemia. O cenário 

em mudança da educação nos obrigou abruptamente a avaliar criticamente os modos atuais de 

entrega educacional. 

O Ministério da Educação determinou a Portaria nº 343, de 17 de Março de 2020 que 

dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus, ficando vedada a aplicação da substituição de que 

trata a referida portaria aos cursos de Medicina bem como às práticas profissionais de estágios e 

de laboratório dos demais cursos (MEC, 2020). 

No nosso país, as instituições de ensino superior tiveram que mudar totalmente o 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos, com o cancelamento de todas as aulas 

presenciais e implementando a tutoria na Educação à Distância (EAD), para que fosse cumprido o 

calendário acadêmico das universidades de ensino privado (CAMACHO et al., 2020). 

Essa emergência global causada pelo COVID-19 nos forçou a adotar, integrar e usar 

rapidamente a metodologia do Ensino a Distância para nos ajudar a sobreviver nestes tempos 

difíceis. Devemos pensar no futuro e desenvolver estratégias de integração da tecnologia para 

minimizar interrupções nos programas de residência, treinamento em bolsas, no atendimento 

clínico, enfim, em todas as atividades que envolvem a formação inicial e continuada do médico em 

geral. Como o COVID-19 mudará o cenário do ensino e da aprendizagem agora e no futuro por 

meio dessa modalidade de Ensino à Distância? 

Nessa perspectiva, pretende-se analisar por meio da revisão integrativa, os impactos 

causados pela pandemia do COVID-19, no processo de ensino e aprendizagem na formação 

médica com a inclusão das tecnologias digitais inseridas nessa metodologia virtual de ensino. 

 
METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa sobre a temática: Educação a Distância e a formação 

médica na pandemia de COVID-19. Conceitualmente a revisão integrativa refere-se a um estudo 

bibliográfico com técnicas e etapas pré-definidas, sujeitas a reprodução Rother (2007) e análise de 

informações científicas, com vista a identificar omissões de conhecimento, apontar estudos já 

produzidos e indicar prioridades para futuros estudos e/ou tomada de decisões (PAIVA, et al, 

2016). . 

Como bem coloca Botelho, De Almeida e Macedo (2011), a revisão integrativa é 

constituída de seis fases, a saber: identificação do tema e a pergunta guia da pesquisa, escolha 

de critérios de inclusão e exclusão, identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados, 

categorização destes estudos, análise e interpretação dos resultados e a apresentação da 

síntese/revisão do conhecimento. 
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Diante da definição da pergunta norteadora para a pesquisa e em consonância com as 

fases apontadas por Botelho, De Almeida e Macedo (2011), os parâmetros de busca, seleção e 

análise dos trabalhos se deram inicialmente pela: i) pesquisa de artigos nas bases de dados da 

National Library of Medicine (PUBMED), Web of Science e Google Acadêmico; ii) recorte temporal 

de 20 anos para a realização da pesquisa, ou seja, de 2000 a 2020; iii) uso dos termos “Educação 

a Distância”, “Pandemia”, “COVID-19” e “Medicina” no título; iv) que contemplem o uso da 

Educação a Distância e a formação médica na pandemia de COVID-19. 

Artigos com duplicidade de dados; títulos e / ou resumos que não atendem aos critérios de 

inclusão foram excluídos, bem como trabalhos com ausência de informações pertinentes, sendo 

selecionados mediante os critérios adotados: 05 artigos (PUBMED), 03 artigos (Web of Science) e 

finalmente 06 (Google Acadêmico) totalizando para análise nesta revisão 15 artigos. 

Assim, para a categorização deste estudo sobre a inserção da metodologia de Ensino a 

Distância na formação médica durante a pandemia de COVID-19, foram empregados vários 

critérios de seleção de artigos para que pudéssemos detalhar com maior profundidade a temática 

e suas particularidades, tendo como consequência, uma visão mais abrangente e atual do que 

está sendo desenvolvido nas instituições de educação superior em diversos países do mundo que 

foram acometidos pela pandemia. 

Foram consideradas elegíveis as publicações compreendidas no intervalo de tempo entre 

janeiro de 2000 a maio de 2020, momento em que foi realizada a pesquisa. Não foi definida 

qualquer restrição quanto ao tipo de estudo. 

Na figura - 01 tem-se a representação do processo seletivo dos estudos por meio Prisma 

2009 Flow Diagram, tendo como Palavras chaves: “Educação à Distância”, “Pandemia”, “Covid19” 

e ”Medicina” e os seus correspondentes em inglês. Fontes: (PUBMED, Web of Science e Google 

Acadêmico). 
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Estudos incluídos na síntese 

qualitativa 

(n =05+03 + 06 = 14) 

 

 

Figura – 01 Representação do processo seletivo dos estudos por meio 

Prisma 2009 Flow Diagram. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 

De um total de 53 artigos identificados, 02 foram excluídos por se encontrarem 

duplicados. Seguidamente, iniciou-se o processo de seleção dos artigos com a aplicação de testes 

de triagem. Inicialmente foi aplicado a 51 estudos. Após a análise do título e resumo de cada um 

dos artigos candidatos à exclusão nesta etapa da triagem foi possível excluir 16 artigos. Restando 

35 artigos elegíveis foi feita uma leitura integral de cada um dos artigos e na análise dos 

respectivos critérios previamente definidos para esta revisão permitiu que 20 artigos fossem 

excluídos. Os artigos incluídos na síntese qualitativa a serem trabalhados em nossa temática 

ficaram representados em número de 15 artigos. 

Dos motivos de exclusão, destaca-se: o objetivo do estudo é diferente da temática desta 

revisão (07), e o sujeito do estudo é diferente do sujeito da revisão (13). 

Artigos de texto completo 

excluídos com motivos. 

(n = 0 + 02+ 18 = 20 ) 

Artigos de texto completo avaliados 

para elegibilidade 

(n = 05 + 05 + 24 = 34 ) 

Registros excluídos. 

(n = 11 + 05 + 0 = 16 ) 

Registros selecionados. 

(n = 05 + 05+ 24 = 34) 

Registros após duplicação removida. 

(n = 16 +10 + 24 = 50) 

Registros identificados por meio 

de pesquisa no banco de dados. 

PUBMED (n=18) 

Web of Science ( n=10 ) 

Google Acadêmico (n=25) (n = 

Registros adicionais 

identificados por outras 

fontes. 

PUBMED ( 2 ) 

Science Direct ( 0 ) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo da temática em questão teve como elementos principais o uso da modalidade 

de ensino a distância (EAD), incluindo nesse contexto diversas plataformas e ferramentas digitais 

durante o período da pandemia do COVID-19 em Instituições Médicas de Ensino Superior em 

diversos países: a formação inicial e continuada de profissionais da área médica que estão 

usufruindo destas tecnologias digitais: e os impactos causados por essa modalidade de ensino 

nas mais variadas situações que envolvem a prevenção de doenças, o tratamento, estratégias 

para comunicação em procedimentos médicos dos mais diversos. Após a seleção criteriosa dos 

12 artigos a serem incluídos para uma análise qualitativa, elaboramos tabelas onde mostra os 

seguintes dados: Nome dos autores, revista, objetivos, resultados, conclusões, o Qualis e o ano 

de publicação. Esses detalhes estão representados na Tabela 01. 

Tabela – 01. Tabela de estudo da Revisão Integrativa. 
 
 

 

Autor/Ano 

 

Revista 

 

Objetivo 

 

Desfecho 

 
Qualis 

(LONGHURST et 

al., 2020) 

Anatomical 

Science 

Education 

Identificar as abordagens 

adotadas no Reino Unido e 

na República da Irlanda para 

oferecer educação anatômica 

por meio online. 

Comparações das ações 

tomadas por várias instituições 

de ensino superior revelam as 

maneiras pelas quais os 

acadêmicos tentaram equilibrar 

essa demanda. As discussões 

facilitarão as decisões tomadas 

em relação à adaptação do 

currículo e dos métodos de 

avaliação em anatomia. 

A1 

(PLANCHER, et al., 

2020) 

Arthroscopy, 

Sports 

Medicine, and 

Rehabilitation. 

Avaliar criticamente a oferta 

de educação e treinamento 

de habilidades para os 

médicos residentes e 

cirurgiões ortopédicos frente 

à pandemia. 

O processo educacional deve 

continuar desenvolvendo 

tecnologias como plataformas de 

reuniões virtuais, ensino a 

distância, treinamento baseado 

em simulação, realidade virtual e 

realidade aumentada para 

aumentar o novo mundo da 

educação ortopédica. 

 
A2 
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(MUKHO 

PADHYA 

Y et al., 

2020) 

Revista 

Archives of 

Pathology & 

Laboratory 

medicine 

Fornecer listas selecionadas 

de vários recursos on-line 

que podem ser usados para 

o aprendizado virtual em 

patologia e compartilhar as 

experiências com essas 

tecnologias. 

Existe uma grande variedade de 

plataformas e tecnologias 

disponíveis para educadores, 

alunos e colegas em todo o 

mundo; o poder da tecnologia e 

ferramentas on-line nos 

manterão aprendendo e 

colaborando com sucesso 

nesses tempos difíceis. 

A1 

SANDHU, P. & 

WOLF, M. de 

(2020) 

Medical 

Education 

Online. 

Mostrar a comunidade 

médica os benefícios das 

plataformas digitais e as 

perspectivas desta 

modalidade on-line na 

formação dos futuros 

médicos. 

Observa-se o sucesso atual do 

ensino on-line, onde tais 

métodos podem ser adaptados 

para oferecer ensino em clínica e 

habilidades práticas 

remotamente que de outra forma 

teriam desenvolvido durante a 

colocação clínica. 

A1 

(LI et al., 2020) 

*CHALES 

Medical 

Education 

Online. 

Apresentar o novo uso do 

ensino baseado na web em 

leituras de radiologia virtual 

em face da pandemia do 

COVID-19. 

A aplicação de leituras virtuais pode 

ajudar a melhorar a experiência 

educacional dos estagiários de 

médicos radiologistas e promover 

potenciais futuros dos 

aprendizados e  colaboração 

à distância. 

A1 

(SCHREIBER et al, 

2020) 

APS em 

Revista 

Discutir o impacto da 

pandemia de COVID-19 na 

formação de futuros médicos, 

com ênfase no desafio da 

adequação do processo 

treinamento para o projeto 

pedagógico original dos 

cursos e do Conselho 

Nacional de Diretrizes 

Curriculares. 

A flexibilidade necessária para a 

adaptação do setor da saúde e 

da educação poderá  deixar 

como aprendizado a capacidade 

de encontrar nas decisões 

compartilhadas, no trabalho 

colaborativo e na definição de 

prioridades, o caminho para 

superar os desafios da formação 

médica pós pandemia. 

B1 

(CANCHARI, 

C.R.A.; 

Revista 

Cubana de 

Relatar as dificuldades e 

desafios encontrados pelas 

O ensino virtual surge como uma 

opção para substituir o ensino 

presencial durante esta pandemia. 

A2 
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QUISPE,C.I.M. 

(2020) 

Investigaciones 

Biomédicas 

universidades de formação 

médica, com as mudanças 

provocadas pela covid 19 em 

seu processo educacional no 

mundo. 

Tais abordagens podem servir para 

lançar as bases da educação 

médica em no futuras em 

emergências de saúde. 

 

(MOSZKOWICZ et 

al., 2020) 

Wiley 

Periodicals, 

Inc. 

Relatar um método de ensino 

simples e gratuito destinado  

a compensar o 

desaparecimento das lições 

diárias realizadas no 

departamento de cirurgia. 

Os autores propuseram o uso de 

videoconferências com o 

aplicativo Google Hangouts para 

as aulas de anatomia durante a 

pandemia de COVID-19. 

B2 

(REGIER; SMITH; 

BYERS, 2020) 

American 

Journal of 

medical 

genetics 

Oferecer ideias e recursos 

para fazer a transição rápida 

para a aprendizagem remota 

na área de genética médica, 

visando atender às atuais 

demandas no tempo de uma 

pandemia. 

Os pesquisadores relataram 

experiências positivas no uso do 

aplicativo Zoom com residentes 

e estudantes de medicina. Além 

disso, os autores apresentaram 

ideias e materiais on-line que 

podem ser utilizados na área de 

genética médica. 

A2 

(FRANCHI, 2020) Anatomical 

Sciences 

Education 

Relatar o impacto da COVID- 

19 para a anatomia na 

perspectiva do estudante 

Para o autor, quando o 

estudante fica impossibilitado de 

assistir as aulas presenciais ele 

perde também o contato com o 

ambiente de aprendizagem, em 

especial da dissecação. Tal 

perda prejudica a formação do 

aprendiz. 

A1 

(VILLAFUERTE et al, 

2020) 

Revista 

Electrónica 

Formación y 

Calidad 

Educativa 

O objetivo desta pesquisa é 

apoiar a preparação de 

professores para iniciar o 

processo forçado de 

educação virtual no Equador 

Como resultado, é apresentado 

um protocolo para a auto- 

preparação dos professores 

diante do desafio do ensino a 

distância. 

B3 

(LOS ANGELES 

JIMÉNEZ 

MARTÍNEZA et al, 

2020) 

Revista de 

Investigación en 

Educación 

 

Um modelo de diretrizes é 

proposto como plano de ação 

para a expansão do COVID- 

19. 

Os autores elencam várias 

etapas para continuidade 

acadêmica com a EAD, desde 

preparação, design, 

implementação e avaliação com 
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   uso intensivo de tecnologia, 

recursos digitais e simulação 

com cenários virtuais. 

 

(MIAN A., KHAN S. 

2020) 

BMC Medicine 
 

Discutir os diferentes modos 

de ensino que podem ser 

oferecidos durante o período 

da pandemia COVID-19 

As tecnologias de ensino a 

distância têm o potencial de 

substituir as aulas presenciais e 

o ensino clínico, principalmente 

durante essa pandemia. 

 

(AHMED H., ALLAF 

M., ELGHAZALY H. 

2020) 

The Lancet 

Infectious 

Diseases 

 

Refletir sobre os efeitos da 

síndrome respiratória aguda 

grave (SARS) na educação 

médica na China na  virada 

do século 

Apesar dos desafios colocados 

pela epidemia de SARS, várias 

iniciativas de recursos foram 

implementadas, levando ao 

progresso na educação médica. 

 

Fonte: Autoria própria 

 
 

 
Entre os trabalhos selecionados encontram-se artigos de pesquisa, comunicações rápidas 

e cartas aos editores. Os artigos abordaram o uso da EAD durante a pandemia tratando 

essencialmente de dois tópicos, a saber: Identificação, relato e fornecimento de ideias para o uso 

da EAD frente à pandemia de COVID-19 e avaliação do uso dessas metodologias sob a 

perspectiva do estudante e do docente. 

 
Identificação, relatos e ideias para educação médica em tempos de pandemia 

 

Diante dos desafios educacionais ocasionados pela pandemia de COVID-19, muitos 

pesquisadores propuseram alternativas para o uso da educação virtual nas diversas áreas da 

medicina. 

Moszkowicz et al. (2020) propôs o uso do aplicativo Google Hangouts como uma 

alternativa simples e gratuita e sugeriu seu uso nas aulas de anatomia. No entanto, é preciso 

ressaltar que essa ferramenta apresenta limitações, visto que, apenas dez alunos podem ter 

acesso à videoconferência simultaneamente. 

Neste sentido, outros pesquisadores da área de pedagogia sugeriam o uso do Google 

meet, um sistema aprimorado, com capacidade para até 150 pessoas, disponível para instituições 

que utilizam o G Suite for Education, e gratuito para o público geral até 30 de setembro, em virtude 

da pandemia de COVID-19 (BASILAIA; KVAVADZE, 2020, GOOGLE, 2020). 

Por outro lado, Regier; Smith; Byers (2020) apresentaram em seu estudo uma tabela com 

uma série de recursos on-line para leitura, esses materiais podem ser utilizados de maneira 
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complementar as videoconferências com residentes em genética médica e estudantes de 

graduação. 

É válido destacar a importância da disponibilização de recursos online para leitura e 

aprofundamento do conteúdo das videoconferências. Segundo Kayuni (2017) a leitura é um 

requisito crucial para que se faça isso ensino a distância, sendo que uma cultura sólida de leitura é 

um elemento essencial pré-requisito para qualquer aluno envolvido em uma forma de aprendizado 

remota. 

De maneira semelhante Li et al (2020) demonstraram que existe um potencial futuro 

significativo para a continuidade do uso de vídeo conferências na educação de residentes de 

radiologia. A educação pode ser reforçada definindo sessões de leitura programadas acessíveis 

pelos alunos em locais remotos ou em um serviço diferente. O uso de vídeo conferências 

associado com leitura permite que todos participem e tenho acesso aos mesmos casos, 

proporcionando uma experiência mais homogênea que pode ser necessário antes de atender ou 

complementar a educação dos trainees. 

Além disso, outros pesquisadores também relataram a boa aceitação os seminários on- 

line realizados por meio da plataforma Zoom que incluíram condições clínicas, estudos de caso e 

questões de exame (REGIER; SMITH; BYERS, 2020; SANDHU; WOLF, 2020). 

Uma limitação do Zoom apontada por Mukhopadhyay et al (2020) é que na versão gratuita 

da plataforma, as reuniões on-line possuem no máximo 40 minutos de duração. Nesse sentido, os 

mesmos autores disponibilizaram também outras ideias de plataformas de videoconferência, bem 

como, diversas listas com outros recursos educacionais on-line e gratuitos voltados para a área de 

patologia, incluindo mídias sociais, coleções de imagens de slides inteiros e sites de patologia. 

Assim, observa-se que os autores sugeriram uma grande variedade de ideias e recursos 

on-line que podem ser adaptados para cada realidade e implantados na educação médica durante 

e após a pandemia de COVID-19. 

 
Reflexões sobre o uso da EAD na educação médica 

 

Segundo Camacho et al. (2020) muitas instituições de ensino superior já possuem 

disciplinas on-line e isso tornou mais fácil o desenvolvimento das propostas pedagógicas no 

momento da pandemia COVID-19. 

Vilafuerte e colaboradores (2020) apresentam a importância da preparação dos docentes 

para os desafios da implantação da EAD, ressaltando que os papéis do professor diante da 

pandemia são a orientação empática e a transmissão da calma, levando em consideraçãõ que a 

predisposição humana para superar o medo coletivo vem da aceitação do que é vivido, da 

flexibilidade de adaptação e da ação planejada para avançar. 

Los Ángeles et al (2020) também destaca a importância da comunicação e o apoio 

emocional da comunidade acadêmica para mitigar a ansiedade, a incerteza e a solidão dos que 

compõem a universidade: estudantes, professores, pais e equipe de apoio. 
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Dessa forma, é preciso tomar os devidos cuidados para que o ambiente virtual de 

aprendizagem seja motivador para os estudantes. Neste sentido, o papel do docente é de 

fundamental importância para o desenvolvimento das atividades pedagógicas mediadas com as 

tecnologias digitais da informação e da comunicação (CARMO, FRANCO, 2019). 

Para Mian; Khan (2020) embora exista problemas com o uso da tecnologia no ensino 

médico, em especial com relação à aquisição de habilidades clínicas, no momento atual as 

tecnologias de ensino a distância têm o potencial de substituir as aulas presenciais e o ensino 

clínico, sendo necessário, contudo, que se façam arranjos para que os alunos possam reter 

habilidades e conhecimentos clínicos. 

Franchi (2020) relatou preocupação com relação ao uso de aulas remotas no ensino da 

disciplina anatomia, bem como com as repercussões na carreira futura dos estudantes, tendo em 

vista a impossibilidade da dissecação, o autor sugere que ao final da pandemia os professores 

viabilizem a dissecação para que os alunos possam sanar a lacuna na aprendizagem, mesmo que 

tenham concluído o semestre de forma remota. 

Alguns autores, no entanto, enxergam o uso da tecnologia durante a pandemia de COVID- 

19, como um marco histórico que será útil para lançar as bases da educação médica no futuro em 

emergências de saúde. Além disso, relatam que algumas decobertas educacionais obtidas 

durantes esse período podem perdurar no pós-pandemia (AHMED, ALLAF, ELGHAZALY, 2020; 

CANCHARI; QUISPE, 2020, PLANCHER, et al., 2020). 

Em suma, ressalta-se que qualidade da aprendizagem on-line ainda necessita de estudos 

futuros, contudo, diante da pandemia, houve pouco tempo para entrar em detalhes com relação à 

garantia de qualidade do método de ensino on-line, visto que, objetivo principal tornou-se salvar o 

processo educacional e dar continuidade em qualquer formato possível (BASILAIA; KVAVADZE, 

2020). 

A figura 2 apresenta o Graph Abstract que resume os principais achados do presente 

trabalho. 
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Figura 1: Graph Abstract 
 

Fonte: Autoria própria 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste estudo constatou-se que a pandemia de Covid-19 proporcionou uma 

flexibilidade necessária para a adaptação do setor da saúde, do processo educacional e 

consequentemente das práticas de seus profissionais por meio da Educação à Distância e de 

ferramentas tecnológicas virtuais, e que poderá deixar como aprendizado a capacidade de 

encontrar nas decisões compartilhadas, no trabalho colaborativo e na definição de prioridades, o 

caminho para superar os desafios da formação médica pós-pandemia. 

Atualmente, os efeitos negativos, como pressão de tempo, alterações na avaliação e 

implicações nos compromissos e relacionamentos dos alunos, professores e demais profissionais 

da área médica são equilibrados de alguma maneira por consequências positivas, como o 

potencial de criar novos recursos e promover colaborações acadêmicas. 
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CAPÍTULO 142 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PROBLEMÁTICAS E SOLUÇÕES 

EM TEMPOS DA PANDEMIA DE COVID-19 
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Antônio de Pádua Quirino Ramalho7 

 
RESUMO: Introdução: A população mundial vive uma situação de emergência em saúde pública, 
a pandemia do COVID-19. A comunicação e a informação em saúde, em tempos de crise, 
revelam-se de extrema importância para conduzir as intervenções que se fazem necessárias e 
para orientar as atitudes esperadas. Objetivo: Visa-se destacar a educação em saúde com ênfase 
nas medidas não farmacológicas no enfrentamento da disseminação do SARS-CoV-2, além de 
pontuar a importância, alguns problemas e soluções encontradas naquela. Metodologia: Trata-se 
de um estudo qualitativo (exploratório), realizado por levantamento de artigos científicos em 
diversas plataformas digitais, dentre os quais foram selecionados pelos títulos, resumos e textos 
integrais. Resultados e discussões: Verificou-se que o cidadão tem um papel fundamental no 
combate à pandemia através da mudança de hábitos arraigados, incorporação de novos 
comportamentos, atitudes e pensamento coletivo. Nesse processo, a educação e comunicação 
em saúde tem papel fundamental em explicar as medidas de mitigação comunitária, combater as 
notícias falsas e diminuir incertezas da população. Julga-se cabível a proposição de ferramentas 
para dar suporte ao recrutamento, seleção e disseminação de conteúdos que possam favorecer a 
esses objetivos. As informações veiculadas devem ter caráter científico acerca de medidas de 
prevenção e combate a esta emergência de saúde global. Conclusão: Mesmo com tantas 
notícias, a população ainda enfrenta muitas dúvidas. Reconhecer a diversidade do povo brasileiro 
impõe que o conhecimento deva ser inteligível para cada uma das realidades sociais que se quer 
alcançar afim de que desdobrem-se adaptativamente as atitudes. 
Palavras-chave: Educação em saúde, COVID-19, Saúde pública. 
Área Temática: Condições Sociais e de Saúde. 

 
1. Introdução 

 
No contexto atual, a população mundial vive uma situação de calamidade. O surgimento 

do COVID-19 teve início na China, com seu primeiro caso reportado na cidade Wuhan. Devido ao 

seu alto grau de transmissibilidade, que levou a uma rápida disseminação da doença ao redor do 

globo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de Pandemia Global 

(ELAVARASAN & PULGAZHENDHI, 2020). 

Mediante as presentes e grandes incertezas, verifica-se a necessidade de intervenções na 

saúde para alterar favoravelmente, o atual cenário da doença. A educação em saúde consiste 

numa ferramenta de extrema importância para a promover a saúde, uma vez que atua como 

instrumento de ensino aos cidadãos através de medidas que buscam a melhoria do bem-estar 

 
 

1 Acadêmico de Medicina da UFAM (prmarques99@gmail.com); 
2 Acadêmico de Medicina da UFAM; 
3 Acadêmico de Medicina da UFAM; 
4 Enfermeira graduada pela UFAM; 
5 Acadêmico de Medicina da UEA; 
6  Acadêmico de Medicina da UEA; 
7 Mestre em Administração de Recursos Humanos. Médico Sanitarista. Professor do Departamento de Saúde Coletiva 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1239  
 

 

 

social. Logo, fazem-se necessárias essas medidas para o combate à pandemia (ALVARENGA, et 

al., 2019). 

Levando em consideração a importância do autocuidado e prevenção no enfrentamento 

da presente situação de saúde que se mostra extremamente danosa à população, as atividades 

de educação em saúde como instrumento transformador, devem focar-se em medidas de 

mitigação comunitária, no combate às notícias falsas e no uso de ferramentas com informações 

confiáveis e cientificamente embasadas para a população (MERCHANT & LURIE, 2020). 

 
2. Metodologia 

 

O presente estudo foi realizado por método qualitativo de caráter exploratório, 

procedendo-se ao levantamento de artigos científicos em plataformas digitais. Possui como 

objetivo demonstrar a importância da educação em saúde no atual cenário de pandemia 

relacionada a COVID-19, salientando quais problemas e soluções podem ser encontradas na 

educação em saúde e quais devem ser os focos desta. 

Foram mineradas as plataformas Pubmed, Scielo e Google Acadêmico, utilizando-se as 

palavras-chaves: Health Education; Health Promotion; Pandemics; Awareness; COVID-19 e 

Health Literacy. Foram filtrados artigos disponibilizados gratuitamente e na íntegra nos últimos 

cinco anos. Selecionando-os através dos títulos, resumos e textos integrais. Pelos títulos foram 

selecionados 23 artigos, após a lida dos resumos de cada um, sobraram 18 artigos que foram 

lidos na íntegra, onde selecionamos 12 artigos como referência. 

 
3. Resultados e discussões 

 

 
Os Casos de COVID-19 desenvolvem-se, em vários locais em curto período de tempo. 

Em 2019, na China, os 27 primeiros casos confirmados foram oficialmente notificados. Agora a 

maioria dos novos casos estão fora da China. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS anunciou que a 

epidemia constituía uma emergência de saúde pública de interesse internacional (BAI, et al., 

2020). 

Um atraso na divulgação de informações, especialmente se comparado com a epidemia 

de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) ocorrida em 2003, pode ter sido uma das razões 

para a rápida disseminação do COVID-19 (WANG et al., 2020). Visto que a avaliação rápida e o 

alerta precoce são essenciais para a resposta ao surto e análise dos eventos graves de saúde 

pública (BAI, et al., 2020). 

Até que sejam produzidas vacinas ou drogas realmente eficazes contra o SARS-Cov-2 e 

devido ao mar de incertezas em relação ao potencial de disseminação e transmissão da doença, a 

educação em saúde é muito necessária, para explicar medidas de mitigação da comunidade que 

coíbem a transmissão local, as quais devem ser consideradas, explicadas e aplicadas pela 

população e o combate a notícias falsas. 
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Pesquisas sobre alfabetização em saúde mostraram que mais de um terço da população 

mundial tem dificuldades em encontrar, entender, avaliar e usar informações necessárias para 

gerenciar sua saúde (VAN DEN BROUCKE, 2020). Pessoas idosas com menor escolaridade e 

menor renda estão mais propensas a ter um nível mais baixo de instrução, acreditam que não 

possuem o conhecimento necessário para tomarem decisões relacionadas à própria saúde e 

confiam na família e amigos para obter informações de saúde (PUI-LAI OR, WONG & CHUNG, 

2020). 

Haja vista a influência do indivíduo na sociedade para melhor controle sobre essa 

pandemia, deve-se contar com a educação em saúde, pois tanto outras pandemias quanto a de 

COVID-19 revelam que além de fortalecer o sistema de saúde, políticas e programas públicos e o 

meio científico, é de extrema importância fortalecer também o conhecimento e as competências 

dos cidadãos e comunidade a fim de dar-lhes controle sobre sua saúde e seu ambiente 

(COWLING & AIELLO, 2019; LAZCANO-PONCE & ALPUNCHE-ARANDA, 2020). 

O primeiro conjunto de ações referem-se às medidas de mitigação comunitária que se 

refere a um conjunto de estratégias para reduzir a velocidade, mas sem parar a propagação da 

epidemia (COWLING & AIELLO, 2019; LAZCANO-PONCE & ALPUNCHE-ARANDA, 2020). São 

elas, medidas para uso diário de proteção pessoal, como por exemplo, ficar em casa quando 

estiver doente, exceto para obter assistência médica; cobrir tosses e espirros; lavagem frequente 

das mãos visto que a higiene adequada das mãos demonstrou reduzir significativamente a 

propagação do resfriado comum e gripe principalmente em idosos (PUI-LAI OR, WONG & 

CHUNG, 2020); evitar tocar nos olhos, nariz e boca; o uso de máscaras em ambientes 

comunitários; o uso de máscaras faciais por pessoas saudáveis pode ser benéfico para pessoas 

de alto risco de complicações, mas vale ressaltar que não há evidências científicas conclusivas 

para recomendar ou desencorajar o uso de máscaras faciais em nível populacional (LAZCANO- 

PONCE & ALPUNCHE-ARANDA, 2020). 

Medidas comunitárias que visam reduzir as oportunidades de exposição são, por exemplo, 

fechamento de serviços não essenciais, escolas, medidas no local de trabalho como substituir 

reuniões presenciais por teleconferências ou modificar, adiar ou cancelar reuniões de massa. 

Como medida ambiental, deve-se realizar a limpeza de rotina de superfícies e objetos tocados 

com frequência incluindo mesas, maçanetas, brinquedos e teclados de computador. Durante a 

pandemia de influenza, essas medidas não farmacológicas foram altamente recomendadas, 

independentemente do nível de gravidade da pandemia. Contudo, é preciso ter em mente que 

essas intervenções devem ser flexíveis e devem adaptarem-se às condições locais, a amplitude e 

gravidade da pandemia, além de novas evidências científicas (CDC, 2017; PAAKKARI, OKAN, 

2020). 

Outra linha de defesa muito importante no enfrentamento da COVID-19 e de outras 

pandemias ou problemas globais de saúde que virão, é o combate a notícias falsas. Vive-se um 

período em que aumentou muito a divulgação de informações imprecisas através das mídias de 

massa. Nesse sentido, o desenvolvimento de competências mínimas em saúde é uma construção 
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relacionada ao aprendizado e competências das pessoas para atender projetos complexos de 

saúde sobre a Covid-19 e deve prezar pelo caráter crítico desses conhecimentos (LAZCANO- 

PONCE & ALPUNCHE-ARANDA, 2020; ABEL & MCQUEEN, 2020). 

Surgiram vários rumores, como por exemplo, formas de prevenir a infecção por SARS- 

Cov-2, com o uso de plantas medicinais, beber bebidas alcoólicas, fumar, água salgada, saunas e 

o uso de antivirais, como o medicamento contra a gripe: oseltamivir, ribavirina ou vacinas contra 

pneumonia (VAN DEN BROUCKE, 2020; WANG et al., 2020), além de curas ou medidas de 

proteção vendidas por alguns líderes religiosos. Nenhuma dessas medidas citadas anteriormente 

tem alguma base sólida em ciência e precisam ser repassadas para a população como 

cientificamente falsas. 

A média de buscas na internet da palavra-chave “máscaras” é de 3,9 milhões, além de 

outras, tais como: “o uso correto de máscaras”; “máscaras protetoras N95”; “sintomas do novo 

coronavírus”; “rotas de transmissão novo coronavírus”; “novos casos de coronavírus”, este fato 

além de revelar preocupação, mostra a existência de dúvidas a respeito do tema (WANG et al., 

2020). 

Acredita-se, que uma possível intervenção seria dispor uma central de atendimentos por 

telefone e construir um site que pudesse centralizar informações configurando-se em fontes 

confiáveis para o público. Estes canais seriam divulgados em linguagem adequada por 

propaganda em locais públicos, especialmente nos serviços de saúde e veiculados em rádio, 

televisão e internet. No site, a população poderia encontrar as principais informações a respeito da 

doença, tais como: sinais e sintomas; mecanismo de transmissão; medidas de prevenção, além da 

rede de serviços de saúde e suporte psicossocial. As informações devem estar em formato que 

possibilite o compartilhamento a fim de um maior alcance. Outra área que o site deve conter é 

uma para avaliar notícias e informações e julgá-las se são verídicas ou falsas, após a avaliação 

feita por profissionais capacitados, deve-se elaborar notas oficiais desmentindo as notícias falsas 

e áreas para retirar dúvidas que porventura não tenham sido respondidas no site. 

Além disso, buscando atender aqueles que não têm acesso a internet, poderia ser feito 

uma central de atendimento com ligações gratuitas, com linguagem simples e prática, na qual as 

pessoas possam ligar a fim de sanar suas dúvidas. 

 
4. Conclusão 

 

 
É evidente que a população ainda enfrenta muitas dúvidas sobre a pandemia pelo COVID- 

19 e sobre medidas a serem adotadas no seu enfrentamento. Não havendo evidência  que 

suporte o emprego de um medicamento seguro e eficaz em larga escala, destaca-se a relevância 

da educação e informação em saúde, apresentando e explicando as medidas de mitigação 

comunitária e combatendo duramente as notícias falsas. 

Considera-se, do que foi visto, cabível, a proposição de ferramentas para dar suporte ao 

recrutamento, seleção e disseminação de conteúdos que possam favorecer a esses objetivos: a 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1242  
 

 

 

criação de um sítio eletrônico e uma central de atendimento telefônico para que a população que 

não possui acesso à internet possa tirar dúvidas. 

As informações veiculadas devem ter caráter exclusivamente científico acerca de 

informações gerais sobre a moléstia, medidas de prevenção e de combate a esta emergência de 

saúde global. Reconhecer a diversidade do povo brasileiro impõe que o conhecimento deva ser 

inteligível para cada uma das realidades sociais que se quer alcançar a fim de que desdobrem-se 

adaptativamente as atitudes. 
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CAPÍTULO 143 

EFEITOS PSICOLÓGICOS DO COVID-19 EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVAL 

PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF COVID-19 ON HEALTHCARE PROFESSIONALS: AN INTEGRATIVE REVIEW 
 

Ana Paula Alves Rosas1 

Camila Ferreira do Monte2 

Maria Karolina Alves Lopes Cavalcanti3 

 
RESUMO: Objetivo: Evidenciar os efeitos psicológicos do COVID-19 nos profissionais e os 
fatores contribuintes para tais efeitos. Método: Refere-se a uma revisão integrativa, a coleta de 
dados foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), a amostra final foi de 20 artigos. 
Resultados: Os problemas psicológicos estão correlacionados à diversos fatores, um deles é a 
convivência com pacientes com COVID-19. Se faz necessário medidas que contribuam na 
propagação de informações para esses profissionais. Conclusão: É de grande importância 
considerar os efeitos psicológicos, identificando-os e acolhendo os profissionais de saúde, criando 
uma rede de apoio em meio à crise. 
Palavras-chave: saúde mental; profissionais; COVID-19. 

 

ABSTRACT: Objective: To highlight the psychological effects of COVID-19 on professionals and 
the contributing factors to such effects. Method: Refers to an integrative review, data collection was 
performed at the Virtual Health Library (VHL), the final sample was 20 articles. Results: 
Psychological problems are correlated to several factors, one of which is living with patients with 
COVID-19. Measures are needed to contribute to the dissemination of information to these 
professionals. Conclusion: It is of great importance to consider the psychological effects, 
identifying and welcoming health professionals, creating a support network in the midst of the 
crisis. 
Keywords: mental health; professionals; COVID-19. 

 
INTRODUÇÃO 

 

No início de dezembro do ano de 2019 surge em Wuhan, cidade localizada na China, uma 

doença causada pelo vírus do coronavírus respiratório agudo 2 (SARS-COV-2), possuindo alto 

poder de contágio e se espalhando de forma avassaladora. A doença de coronavírus (COVID-19) 

caracteriza-se como uma pandemia e possui uma forma muito complexa abrangendo desde sua 

origem a como age nas civilizações, afetando várias fronteiras pelo mundo todo (JAKOVLJEVIC et 

al., 2020). 

Essa pandemia é considerada uma emergência na saúde pública, e seu enfrentamento se 

dá através de resiliência de forma psicológica, outras epidemias evidenciaram que esse tipo de 

contágio de doença traz consigo impactos significativos tanto no âmbito psicológico quanto social 

que se mostram mais delicados que a própria epidemia. Em cenários de pandemia, as ações 

tomadas são de pausar ou desacelerar as atividades do cotidiano, e as pessoas são incentivadas 

a adotarem um determinado afastamento social, com a finalidade de diminuir a comunicação entre 

esses indivíduos, reduzindo o nível de novas infecções. Entretanto os profissionais da área da 

1 Enfermeira. Especialista em Enfermagem do Trabalho pela Consultoria Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CBPEX). Especialista em Saúde da Família pela UFPB. João Pessoa, PB. E-mail: anapaula.rosas@hotmail.com 
2 Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Nova Esperança (FACENE). João Pessoa, PB. E-mail: 
camilamonteferreira@gmail.com 
3 Enfermeira. Pós-graduanda em Auditoria em Saúde pela Especializa Cursos. João Pessoa, PB. E-mail: 
cavalcantimariakarolina@gmail.com 
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saúde seguem em sentido contrário, pois quanto mais infectados, maior a necessidade de 

assistência (ORNELL et al.,2020). 

Além dos profissionais de saúde lidarem com a exposição ao COVID-19, enfrentam outro 

risco: esgotamento devido à sobrecarga de trabalho. O estresse coloca os profissionais de saúde 

em maior risco de contrair o vírus e consequentemente espalhá-lo para outros indivíduos. O 

crescimento de casos suspeitos e confirmados, aumento da carga de trabalho, escassez de 

equipamentos de proteção individual (EPI), ampla cobertura da mídia social, ausência de 

medicamentos específicos e sentimentos inoportunos de apoio contribuem com o sofrimento 

psíquico dos profissionais de saúde (NETO et al., 2020). Os cuidados e a assistência ideal 

dependem diretamente da saúde mental e bem-estar dos profissionais atuantes (CHERSICH et 

al., 2020). Diante das informações levantadas observa-se a importância da saúde mental dos 

profissionais, o estudo baseou-se na seguinte questão norteadora: Quais são os efeitos 

psicológicos que atingem os profissionais de saúde, fatores de vulnerabilidade e medidas 

preventivas que devem ser tomadas frente à pandemia de COVID-19? 

Desta forma esse estudo buscou enfatizar os efeitos psicológicos causados aos 

profissionais de saúde que atuam na linha de frente na pandemia de COVID-19 refletindo as 

causas, fatores de vulnerabilidade e medidas de prevenção relacionadas ao sofrimento psíquico 

causado a esses profissionais. 

O presente estudo teve como objetivo reunir informações relevantes sobre a temática e 

evidenciar os efeitos psicológicos do COVID-19 nos profissionais de saúde e os fatores 

contribuintes para tais efeitos através de uma revisão integrativa da literatura. 

 
METODOLOGIA 

 

O estudo refere-se a uma revisão integrativa, que incluiu um desenvolvimento de análise 

de pesquisas importantes para a construção da base do trabalho, auxiliando em discussões sobre 

métodos e resultados das pesquisas. A metodologia utilizada teve a intenção de obter o 

entendimento e percepção de um determinado assunto baseado em estudos antecedentes. A 

revisão integrativa foi um método vasto que se finalizou numa percepção mais clara e completa do 

tema, evidenciando várias utilidades como: definição de conceitos, revisão de teorias ou análise 

metodológica (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Foi realizada uma pesquisa a partir de dados eletrônicas, através da Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS). Foram utilizados os descritores: “saúde mental and profissionais and covid-19”, com 

os respectivos critérios de inclusão: artigos com texto completo disponível, anexados nas bases: 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Base de Dados  de Enfermagem (BDENF), 

nos idiomas português e inglês. A busca resultou em 73 artigos. Após uma leitura criteriosa dos 

títulos e na íntegra, foram excluídos aqueles que fugiam do tema abordado, que não possuíam 

texto completo disponível e que estavam repetidos. A amostra final foi composta por 18 artigos, os 
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quais foram lidos em sua totalidade, categorizados e discutidos com o objetivo de responder à 

questão da pesquisa. 

 
RESULTADOS 

 
No quadro a seguir estão divididos os estudos que formaram a amostra final 

dessa revisão. 

Quadro 1 – agrupamento dos estudos utilizados na revisão integrativa. 
 

COD. ANO TÍTULO AUTORES OBJETIVO BASE DE 

DADOS 

PERIÓDICO TIPO DE 

ESTUDO 

MODALI 

DADE 

ABOR 

DAGEM 

ACHADOS 

QUE 

RESPOND 

AM AO 

OBJETIVO 

DO 

ESTUDO 

A1 2020 Psychological 

and 

occupational 

impacts   of 

the recent 

successive 

pandemic 

waves   on 

health 

workers: an 

integrative 

review  and 

lessons 

learned 

 

A2 2020 Psychological 

impacto f 

2019 novel 

coronavirus 

(2019-Cov) 

outbreak in 

health 

workers in 

China 

OLIVEIRA 

W. A. et al. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUN D. et 

al. 

Avaliar o 

status 

psicológico 

da equipe 

médica e 

funcionário 

s 

administrati 

vos. 

 
 
 
 
 

Avaliar  o 

impacto do 

surto de 

2019-nCov 

no estado 

psicológico 

dos 

profissionai 

s de saúde 

chineses e 

explorar os 

fatores de 

influência. 

MEDLINE Psychiatry 

Res 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDLINE Epidemiol 

Infect 

Transvers 

al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transvers 

al 

Pesquisa 

de Campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pesquisa 

de Campo 

Quantit 

ativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quantit 

ativa 

Avaliação 

dos status 

psicológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposição 

de fatores 

de atuação. 

 

A3 2020 Ocurrence, 

prevention, 

and 

KISELY, 

et al. 

S. Examinar 

os   efeitos 

psicológico 

MEDLINE BMJ Revisão Revisão Qualitati 

va 

Intervençõe 

s que 

podem   ser 
  management   s nos      empregada 
  of the   médicos      s para 
  psychological   que      minimizaçã 
  effects of   trabalham      o dos do 
  emerging   para      sofrimento 
  vírus   gerenciar      psicológico 
  outbreaks on   novos      nos 
  healthcare   surtos      profissionai 

  workers: 

rapid review 

  virais e 

medidas 

     s de saúde. 

  and meta-   bem-  
  analysis   sucedidas 

 para 

gerenciar o 

estresse e 

o 

sofrimento 

psicológico 

. 
 

A4 2020 COVID-19 in 

Anfrica: care 

and 

protection for 

frontline 

healthcare 

CHERSICH 

M. F. et al. 

Propor 

intervençõe 

s para 

proteger os 

profissionai 

MEDLINE Global 

Health 

Revisão Revisão Qualitati 

va 

Importância 

do bem- 

estar 

emocional 

dos 
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 workers  s de 
 

saúde no 

continente. 

     profissionai. 

A5 2020 COVID-19 JAKOVLEVI Reexamina MEDLINE Psychiatr Revisão Revisão Qualitati Melhoria no 
  Pandemia C M. et al. r e  Danub   va entendimen 
  and Public  melhorar      to básico de 
  and Global  nosso      como a 
  Mental Health  entendime      sociedade e 
  from the  nto básico      o mundo 
  Perspective  de como a      funcionam a 
  of Global  sociedade      partir de 
  Health  humana e      uma 
  Securit  o mundo      abordagem 
    global      científica. 
    operam a       

    partir da       

    abordagem       

    científica       

    multidiscipli       

    nar e       

    
transdiscipl 

      

    inar.       

A6 2020 Saúde mental HUMEREZ, Refletir LILACS Cogitare Exploratóri Pesquisa Qualitati Realização 
  dos D. C.; OHL, sobre a  Enferm a de Campo va de apoio 
  profissionais R. I. B.; saúde      onde o 
  de SILVA, M. mental dos      paciente 
  enfermagem C. N. profissionai      contribui no 
  do Brasil no  s de      planejament 
  contexto da  enfermage      o da 
  pandemia  m      assistência 
  COVID-19:  brasileiros      prestada. 
  ação do  no contexto       

  conselho  da       

  federal de 
enfermagem 

  

pandemia 
      

    COVID-19.       

A7 2020 Intervenções SAIDEL, M. Refletir LILACS Rev Enferm Exploratóri Revisão Qualitati Medidas 
  em saúde G. B. et al. sobre as  UERJ a  va que 
  mental para  intervençõe      contribuam 
  profissionais  s/ações de      na 
  de saúde  cuidado em      propagação 
  frente a  saúde      de 
  pandemia de  mental      informações 
  Coronavírus  voltados      para os 
    aos      profissionai 
    profissionai      s. 
    s da saúde       

    que       

    prestam       

    assistência       

    ao paciente       

    suspeito ou       

    diagnostica       

    do com       

    COVID-19.       

A8 2020 Fatores de BARBOSA, Identificar LILACS Comum Ciên Descritiva Revisão Qualitati Principais 
  estresse nos D. J. et al. os  Saúde   va efeitos 
  profissionais  principais      psicológicos 
  de  efeitos      causados 
  enfermagem  psicológico      pela 
  no combate à  s da      pandemia; 
  pandemia da  pandemia      fatores que 
  COVID-19:  da COVID-      geram esse 
  síntese de  19 nos      estresse 
  evidências  profissionai      psicológico; 
    s de      estratégias 
    enfermage      para 
    m;      combater 
    descrever      esses 
    os      efeitos. 
    principais       

    fatores       

    capazes de       

    gerar       

    estresse       

    psicológico       

    nos       
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A9 2020 Condições de 

trabalho e o 

impacto na 

saúde dos 

profissionais 

de 

enfermagem 

frente  a 

COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIRANDA, 

F. M. D.  A. 

et al. 

professiona 

is de 

enfermage 

m; 

descrever 

as 

estratégias 

de    coping 

para o 

combate 

ao estresse 

emocional. 

Refletir 

sobre as 

condições 

de trabalho 

dos 

profissionai 

s de 

enfermage 

m no 

enfrentame 

nto 

ao novo 

coronavíru 

s e apontar 

o    impacto 

na vida 

desses 

profissionai 

s em meio 

à 

pandemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LILACS Cogitare 

Enferm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploratóri 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisão Qualitati 

va 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principais 

fatores 

capazes de 

gerar 

estresse 

emocional. 

A10 2020 Principles   of 

mental health 

care     during 

the COVID- 

19 pandemic 

KUZMAN, 

M. R.; 

CURKOVIC, 

M.; 

WASSERM 

AN, D. 

Descrever 

os 

princípios 

básicos do 

cuidado em 

saúde 

mental 

durante a 

pandemia 

do  COVID- 

19 que 

devem ser 

endossado 

s  por 

associaçõe 

s 

profissionai 

s de saúde 

mental  e 

incorporad 

os nas 

estratégias 

de     saúde 

para o 

gerenciam 

ento da 

MEDLINE Eur 

Psychiatry 

Descritiva Revisão Qualitati 

va 

Fragilidades 

encontrada 

s no 

cotidiano 

dos 

profissionai 

s para o 

enfrentame 

nto desse 

agravo. 

 pandemia 

do 

 

COVID-19. 

A11 2020 Social HOU, T. et Examinar o MEDLINE Plos One Transvers Pesquisa Quantit Efeito do 

  support    and 

mental health 

al. efeito do 

apoio 

  al de Campo ativa apoio social 

aos 
  among health  social na      profissionai 

  professionals 

during the 

 saúde 

mental dos 

     s de saúde; 

  2019  profissionai  
  coronavirus  s de saúde 
  disease  e seus 
  outbreak:  mecanismo 
  modelo of  s 
  friendly  subjacente 
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De acordo com o ano de publicação dos artigos, todos foram publicados em 2020, 

totalizando em 100% da amostra. 

Relacionado a base de dados onde os artigos estavam anexados, encontrou-se 14 

artigos na MEDLINE (78%) e 4 artigos na LILASC (22%). 

Sobre o periódico, foram destacados com mais de um artigo Cogitare Enferm (11%) e 

JAMA Netw Open (11%). 

Os tipos de estudos dos trabalhos foram: transversal (44%), revisão (28%), exploratório 

(17%) e descritivo (11%). 

O estudo expôs a modalidade revisão com 50% dos trabalhos e 50% pesquisa de 

campo. Relacionado a abordagem podemos dividir em qualitativa 56% e quantitativa 44%. 
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DISCUSSÃO 

 
EFEITOS PSICOLÓGICOS DO COVID-19 EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 
Com a pandemia do COVID-19, a elevação do estigma correlacionado à população 

suscetível como fonte de perigo é considerável e pode ter consequências desagradáveis, podendo 

resultar em cuidados de saúde inadequados e levar a efeitos devastadores (KUZMAN et al., 

2020). 

Os problemas psicológicos e grandes riscos à saúde mental pública e global estão 

correlacionados à fatores como: período de incubação incerto da doença e sua possível 

transmissão assintomática, minimização do governo quanto a gravidade da pandemia e falta e 

transparência e competência do poder de decisão do governo, as medidas de isolamento sem 

precedentes afetando psicologicamente a população, relatos de escassez de equipamento, equipe 

médica e leitos hospitalares (JACKOVLEJEVIC et al., 2020). 

Conforme o número de casos confirmados e suspeitos foram subindo, a carga horária de 

trabalho dos profissionais foi aumentando, ocorrendo a escassez de equipamento de proteção 

individual (EPI), um descontrole das notícias nas mídias, falta de medicamentos específicos e 

sentimentos impróprios de apoio contribuindo com o esgotamento psicológico dos profissionais de 

saúde (NETO et al., 2020). 

Os profissionais que prestam atendimento aos pacientes com COVID-19 estão entre os 

que apresentam maior risco de sofrimento psicológico. Uma pesquisa realizada na China com 

1257 enfermeiros e médicos que atendem os pacientes com COVID-19, constatou que 41,5% 

desses profissionais apresentavam mais ansiedade, depressão, insônia e angústia, do que os 

profissionais que não cuidavam diretamente desses pacientes. Outro estudo observacional com 

180 profissionais de saúde da linha de frente, encontrou níveis elevados de ansiedade e estresse 

que refletiu negativamente a qualidade do sono (LAI et al., 2020). 

 

FATORES DE VULNERABILIDADE CONTRIBUINTES PARA O SOFRIMENTO 

PSÍQUICO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Essa pandemia trouxe consigo perturbação e paranoia para todos onde é comum 

observar o medo induzindo a comportamentos prejudiciais a todos de modo geral, quando se trata 

do COVID-19 é mais notório, pois existe mais hipótese do que certeza. A frequência de 

propagação desse vírus é alarmante e não existe uma terapêutica específica para tal doença 

(BARBOSA et al, 2020). Entretanto grande parte dos profissionais de saúde veem a si e suas 

famílias como os mais propensos a se infectarem, além de sentir um grande estresse, dentre 

esses profissionais alguns relatam a forte pressão colocada em sua classe atuante, além disso foi 

constatado em uma pesquisa que cerca de 8% cogitaram a hipótese de desistir, em contramão 

muitos se voluntariaram para atuar na linha de frente (SUN et al., 2020). 

Os profissionais de saúde com mais probabilidade de se expor ao vírus obtêm uma 

elevação de impacto psicológico maior quando comparados aos que se expõem menos (BLAKE et 
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al, 2020). Trabalhar na linha de frente já é considerado como um fator importante para 

desenvolver efeitos psicológicos, a resposta psicológica desses profissionais pode ser confusa, e 

ter como fator a falta de controle e aflição com a saúde do indivíduo, propagação do vírus, 

modificação no trabalho e o distanciamento, além do alto índice de morbidez desse vírus 

possuindo também a possibilidade de ser fatal (LAI et al., 2020). 

Além da convivência de forma direta com os pacientes, existem pessoas que podem ter 

contraído o vírus e esconde seu histórico médico, dessa forma quanto mais dificuldades existirem 

maior é a facilidade de possuírem o sentimento de incapacidade (LU et al, 2020). Um estudo 

mostrou que atuantes da linha de frente estão associados ao estresse pós-traumático, e que 

clínicos gerais possuem maior probabilidade de desenvolver esse distúrbio (ROSSI et al., 2020). 

A transmissão do COVID-19 entre os profissionais de saúde já é algo determinado, sabe- 

se que isso ocorre devido à falta de salas de isolamento e contaminação, e a superlotação é outro 

fator que contribui para isso, porém a falta de conhecimento do profissional sobre a temática pode 

contribuir (ZHANG et al, 2020). Um estudo constatou que 61% dos profissionais possuem como 

origem de suas informações as mídias sociais, essas obtêm por sua vez conteúdos que não são 

verídicos, a falta de informação sobre o COVID-19 é algo muito preocupante (BHAGAVATHULA et 

al., 2020). 

Durante a pandemia nota-se uma grande resposta de cunho emocional como estresse ou 

ansiedade, derivadas de uma síndrome conhecida como “transtorno do estresse nas manchetes”, 

causada pelo efeito da mídia, podendo levar também a sintomas físicos além dos mentais 

(TALEVI et al., 2020). 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR A SOBRECARGA PSICOLÓGICA 

 
A assistência aos pacientes portadores de COVID-19 e aos profissionais de saúde 

ultrapassa as suas necessidades de caráter imediato, combatendo também a indiferença e o 

estigma apresentado, assim a Organização Mundial de Saúde (OMS) criou diretrizes para orientar 

a forma de discorrer sobre a doença, preconizando também que se enfatize as formas de se 

prevenir, e evidencie que muitos profissionais já estão se recuperando (KISELY et al., 2020). O 

estigma pode se atrelar a pessoas que são consideradas vulneráveis e as que são vistas como 

origem da adversidade enfrentada, resultando em efeitos maléficos (KUZMAN; CURKOVIC; 

WASSERMAN, 2020). 

Se faz necessário medidas que contribuam na propagação de informações para os 

profissionais, com uma divulgação bastante abrangente, afim de diminuir e explicar notícias 

inverídicas, tornando-os mais seguros e evitando a ansiedade e o medo (SAIDEL et al, 2020). 

Mesmo sendo tomada medidas cabíveis esses profissionais vivem situações jamais vistas, 

tomando providencias difíceis que pode contribuir em efeitos psicológicos futuros (MIRANDA et 

al., 2020). 

Já é definido que profissionais de saúde que possuem apoio social apresentam uma 

propensão a taxas maiores de saúde mental, isso também pode ser adotado no cenário de 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1253  
 

 

 

COVID-19 (HOU et al, 2020). A realização desse apoio é ter a capacidade de perceber algo que 

não está explicito nas palavras, e possuir a sensibilidade de se atentar a cada feição, gesto e 

expressão, formando uma relação terapêutica e conquistando a confiança através da 

comunicação e de uma escuta ativa, sendo assim a assistência prestada deve ter o indivíduo 

como centro dessa etapa, onde ele contribui no planeamento e na ação prestada (HUMEREZ; 

OHL; SILVA, 2020). 

Se é recomendado que os profissionais de saúde tenham acompanhamento com 

psicólogos e psiquiatras tendo como fundamento para tal recomendação alguns surtos passados. 

De antemão pode surgir efeitos psicológicos advindos do distanciamento, e de infectar os 

parentes, sendo assim necessário que se considere a alternativa de conseguir locais para esses 

profissionais sem ser suas residências habituais, para evitar o contagio de familiares (WALTON; 

MURRAY; CHRISTIAN, 2020). 

 
CONCLUSÃO 

 

Após a finalização desse estudo sobre os efeitos psicológicos causados a profissionais de 

saúde e os fatores de vulnerabilidade junto com medidas de prevenção, teve pôr fim a percepção 

da desinformação sobre a doença do coronavírus gerando alarme nas pessoas e uma maior 

contaminação afetando diretamente os profissionais de saúde que lidam diariamente com 

pacientes com COVID-19. 

É notável os efeitos psicológicos causados a esses profissionais como ansiedade, 

exaustão, sobrecarga de trabalho e um grau de depressão. Conclui-se que é importante que a 

população no geral se mobilize para contribuir no fim dessa pandemia, divulgando apenas 

informações de órgãos responsáveis pela saúde e comprovadas cientificamente, apoiando uns 

aos outros criando uma rede de estabilidade em meio à crise. 
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CAPÍTULO 144 

ENFERMAGEM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 

NURSING IN THE FRONT LINE TO THE COMBAT OF COVID-19 

Francisca Deiviane Lopes Rodrigues1 

Salma Hakerna Alencar Coelho2 

Liene Ribeiro da Silva3 

 
RESUMO: A enfermagem é uma das áreas da saúde que encontrar-se em maior contato com os 
pacientes com covid-19 diariamente, encara se de frente a linha de combate ao COVID-19 
diariamente. Referido estudo conferiu a partir de uma análise nas bases científicas da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), Organização Pan Americana da Saúde(OPAS) e Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Departamento de Enfermagem Amib, a partir do cruzamento dos Descritores  
em Ciências da Saúde (DECS) COVID-19, Infecções por coronavirus, Enfermagem. Tendo como 
prioridade e objetivo relatar a importância de saber o que, como surgiu e os sintomas e ação dos 
profissionais da saúde na linha de frente. estamos diante de um dos maiores desafios da 
humanidade, a perplexidade e incerteza diante de um panorama mundial desolador comprovado 
por estatísticas de morbidade e mortalidade. 
Palavras -chaves: COVID-19, Infecções por coronavirus, enfermagem. 

 
ABSTRACT: Nursing is one of the health areas that is in greatest contact with patients with covid- 
19 daily, facing the line of combat to COVID-19 daily. This study was based on an analysis of the 
scientific bases of the Virtual Health Library (VHL), Pan American Health Organization (PAHO) and 
World Health Organization (WHO), Department of Nursing Amib, based on the crossing of the 
Science Descriptors of Health (DECS) COVID-19, Coronavirus infections, Nursing. Having as 
priority and objective to report the importance of knowing what, how it arose and the symptoms and 
action of health professionals in the front line. we are facing one of humanity's greatest challenges, 
perplexity and uncertainty in the face of a bleak world panorama proven by statistics on morbidity 
and mortality. 
Keywords: COVID-19, Coronavirus infections, nursing. 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

A enfermagem na linha de frente ao combate do covid-19 apresenta uma suma 

importância, devido ser o pilar e a base da engrenagem ontológica que constitui o cerne do 

atendimento médico-hospitalar, sem ele, o fim teleológico não se cumpre no atendimento à 

população que necessita da técnica Hipocrática. 

Segundo o dicionário Priberam  da  Língua  Portuguesa  “coronavirus”  é  uma  

designação dada a vários vírus com ARN como material genético, cuja forma lembra a de uma cor 

oa, que são causa comum deinfecções respiratórias leves a moderadas, mas também da pneumo 

nia atípica grave. 

Os coronavirus (CoV) são patógenos causadores de doenças respiratórios, comuns em 

infecções em animais, atualmente a gêneses exata do SARS-CoV-2, especula se porem que 

possa ser de origem animal (CASCELLA M,et al.,2020) 
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Em 2003, um coronavírus (SARS-CoV) foi identificado e associado à doença de 

Insuficiência Respiratória Aguda (SARS). Recentemente, surgiu um novo coronavírus na região de 

Wuhan, na China, batizado provisoriamente de 2019-nCoV, mas que depois veio a ser conhecido 

como SARS-CoV-2, como é chamado atualmente. Tal vírus pode causar graves problemas 

respiratórios em uma parte dos humanos infectados, e até levando algumas dessas pessoas à 

morte. (BENVENUTO, Domenico et al., 2020) 

Desde dezembro de 2019, os casos de pacientes com pneumonia de origem 

desconhecida foram associados à circulação de pessoas no mercado de peixes e frutos do mar de 

Wuhan. Muitos dos contaminados declararam ter visitado o mercado no mês de novembro. Apesar 

do citado mercado ser de peixes e frutos do mar, foi atribuída ao local a transmissão de animais 

silvestres (morcegos) para humanos, sendo ali, até o momento, considerada a origem da epidemia 

da COVID-19. (BENVENUTO, Domenico et al., 2020). 

O confinamento domiciliar pode ser aplicado a segmentos selecionados da população (por 

exemplo, idosos) ou à população em sua totalidade, As pessoas com maior risco de um desfecho 

fatal em caso de infecção (por exemplo, idosos, pessoas com doenças crônicas, etc.) devem ser 

orientadas a ficar em casa. Poderiam ser requeridos arranjos para a entrega em domicílio de 

suprimentos essenciais. (Organização Pan Americana da Saúde - OPAS) 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia 

e constitui uma emergência de Saúde Pública de importância internacional, o mais alto nível de 

alerta da Organização (WHO, 2020; Dong, 2020a). 

A higienização e antissepsia das mãos e o uso de equipamentos de proteção individual 

(EPIs), como máscaras, óculos, luvas, gorro e aventais por profissionais da saúde, constituem as 

principais medidas de proteção individual durante a assistência às pessoas com COVID-19. 

(WHO, 2020a; GVIMS/GGTES/ANVISA, 2020). 

Para profissionais de saúde, que mantém cuidado direto com o paciente, o uso de 

máscara cirúrgica é imprescindível. Já para os procedimentos que geram aerossóis, tais como: 

intubação, ventilação não invasiva, aspiração, entre outros cuidados, a OMS e a Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) preconizam o uso das máscaras N- 95/FFP2 ou equivalente. 

A enfermagem tem importância na linha de frente ao combate do covid-19, devido a 

enfermagem estar em maior contato com o paciente com covid-19, já que a enfermagem encara 

de frente com suas técnicas de cuidados. A equipe de enfermagem que estar na linha de frente 

nessa batalha estar cada vez mais unida para realizar os devidos cuidado aos pacientes com 

covid-19 e prevenir mais contaminação 

Além de ter que manter os pacientes a serem cuidados estáveis, tem que se manter 

saudável tanto em saúde quanto em saúde mental, devido à perda de pacientes no cotidiano, 

correspondente aos dados epidemiológicos estarem cada vez mais alarmantes e os riscos 

estarem maiores mesmo tomando as devidas providencias. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Refere-se de um estudo bibliográfico, com um eixo descritivo, do tipo transversal e com 

abordagem quantitativa. Pesquisa descritiva é aquela que analisa, observa, registra e correlaciona 

aspectos (variáveis) que envolvem fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. (ANDRADE, 2009, p. 

114 apud SILVA Et al 2014). 

Os estudos seccionais são “cortes” transversais do processo saúde-doença em uma 

determinada população a partir da análise individuada do estado de saúde de um determinado 

número de pessoas. (HENRIQUE, 2018, p. 20). 

A pesquisa quantitativa é aquela em que se coletam e analisam dados quantitativos sobre 

variáveis. Dessa forma, este tipo de pesquisa é capaz de identificar a natureza profunda das 

realidades, seu sistema de relações, sua estrutura dinâmica. (ESPERÓN, 2017). onde foi 

realizado a partir da revisão de literatura feita entre abril de 2020 a junho de 2020. 

Referido estudo conferiu a partir de uma análise nas bases científicas da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), Organização Pan Americana da Saúde(OPAS) e Organização Mundial da 

Saúde (OMS), Departamento de Enfermagem Amib, a partir do cruzamento dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DECS) COVID-19, Infecções por coronavirus, Enfermagem, os critérios de 

inclusão para a realização desse estudo foi enfermagem em frente ao combate do covid-19, para 

que possamos melhorar cada vez mais o cuidado aos pacientes que estão com covid-19. 

No entanto, foi adotado os seguintes critérios de exclusão: Artigos relacionados a covid-19 

e o enfermeiro profissional da saúde, foram achados 12 artigos, mas após análise dos artigos 

permaneceram 8 artigos para dar continuidade ao estudo. 

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza explicativa, onde foi realizado a partir da 

revisão de literatura feita abril de 2020 a junho de 2020, onde se efetuou a busca em diferentes 

bancos de dados como Google Acadêmico, Organização Pan Americana da Saúde(OPAS) e 

Organização Mundial da Saúde (OMS), Departamento de Enfermagem Amib, e o Ministério da 

Saúde. A fim de explorar as principais temáticas, utilizamos como descritores: COVID-19, 

Infecções por coronavirus, Enfermagem , Epidemiologia, como critério para a escolha dos artigos 

científicos, privilegiamos as publicações mais recentes e com textos em português que visa à 

importância da enfermagem em frente aos cuidados de pacientes com covid-19 e fisiologia do 

covid-19. 

Diante disso a pesquisa será destinada a profissionais da saúde e a comunidade para 

terem o conhecimento sobre o que é coronavirus, o covid-19 e a ação da enfermagem. 

Tendo como prioridade e objetivo relatar a importância de saber o que, como surgiu e os 

sintomas e ação dos profissionais da saúde na linha de frente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Na área da saúde os avanços se propagaram com a informatização e o surgimento de 

equipamentos modernos, que trazem benefícios e rapidez ao diagnóstico e tratamento de 

doenças, neste contexto, a Enfermagem, como profissão da área da saúde, tem historicamente, 

seu conhecimento disciplinado no cuidado humano. (DOS SANTOS, 2017) 

No Brasil, o primeiro caso confirmado de COVID- 19 foi no dia 28 de fevereiro de 2020. 

Desde então, os casos tiveram um aumento exponencial, devido à alta capacidade de transmissão 

do "SARS- COV-2" (WHO, 2020a; Dong, 2020). 

A enfermagem na linha de frente ao combate do COVID-19, estamos diante de um dos 

maiores desafios da humanidade, a perplexidade e incerteza diante de um panorama mundial 

desolador comprovado por estatísticas de morbidade e mortalidade. o mundo tomou outra forma, 

desaceleramos, paralisamos, as nossas vulnerabilidades foram expostas e aquilo que antes era 

verdade absoluta e prioridade, deixou de ser. 

 
CONCLUSÃO 

O início, e as dificuldades 

Os profissionais da área da enfermagem, são linha de frente no combate ao COVID-19, 

já que além de ser os que mais se expõem, sabemos que no Brasil os  equipamentos  não são  

de primeiro nível para proteger a classe que é mais vulnerável. 

O uso dos EPIs e a higienização das mãos são essenciais para a proteção ocupacional, 

porém, devido à Pandemia do SARS-COV-2, a necessidade da higiene frequente das mãos e o 

uso de luvas tem aumentado o risco de dermatites e dermatoses, podendo causar eritema, 

ressecamento, descamação, fissuras, prurido, infecções secundárias e agravamento de doenças 

de pele preexistentes. O uso prolongado das máscaras, especialmente a N95/FFP2 e óculos de 

proteção, podem aumentar o risco de lesão por pressão e/ou fricção em face. (Galetto. et al, 2019; 

Darlenski e Tsankov, 2020). 

Para o profissional da saúde da enfermagem, que estão na linha de frente além de ter 

uma grande responsabilidade com eles mesmo, companheiros de trabalhos e os paciente com 

COVID-19, os enfermeiros vem trabalhando mais horas que o normal, e estão tendo não somente 

o cansaço físico e menta mais sabendo que eles tem o risco de contaminação por saber que a 

qualquer momento pode ser contaminado ou levar para casa passando ate contamina os entes 

queridos, faz com que tenha ainda mais uma exaustão mental, a carga de responsabilidade que 

esta acontecendo prejudica a saúde de quem está a tratar, assim fazendo com que o profissional 

fique mais exporto e fragilizado nessa linha de frente, apesar disso tudo se esforçam para cuidar 

de seus paciente para que sempre evoluam bem, essa pandemia monstra não além do cotidiano 

da saúde mental dos enfermeiro quanto vem sido assim a muito tempo em relação a exaustão e 

risco de contaminação todo dia, ainda mais por conta de não se ter alguns materiais apropriados 

como alguns enfermeiros tem, a cada pessoa que fica em casa é uma pessoa a menos no 
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hospital, por isso além da higienização com álcool em gel e mascaras das pessoas e dos 

profissionais de saúde é importante. 
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CAPÍTULO 145 

ENTENDENDO O MÉTODO CIENTÍFICO EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19: 

INFORMAÇÃO CIENTÍFICA X FAKE NEWS 

 
UNDERSTANDING THE SCIENTIFIC METHOD IN PANDEMIC TIMES COVID-19: SCIENTIFIC INFORMATION X 

FAKE NEWS 
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Valdivânia Albuquerque do Nascimento6 

RESUMO: A pandemia do novo coronavírus proporcionou novos paradigmas sociais em um 
mundo moderno. O contexto de enfrentamento dos novos desafios em saúde pública é associado 
as novas interfaces de comunicação e propagação da informação na sociedade do séc. XXI. O 
binômio “aprender” e “difundir” marca o conhecimento científico no mundo globalizado e as 
informações são disseminadas sem fronteiras em uma velocidade nunca vista até então. Desse 
modo, o conhecimento técnico-científico perpassa a comunidade científica e se alastra nas 
esferas sociais como um todo. Esse novo contexto permite que sejam levantadas reflexões acerca 
do real benefício ou malefício para a sociedade dessa nova era que se pauta na dualidade entre o 
conhecimento científico e a fake News em tempos de pandemia. 
Palavras chaves: Covid-19, Pandemia, Método científico, Fake News 

 

ABSTRACT: The new coronavirus pandemic has provided new social paradigms in the modern 
world. The context of facing new public health challenges is associated with new communication 
and information dissemination interfaces in the sector's society. XXI The binomial "learn" and 
"spread" marks scientific knowledge in the globalized world and information is disseminated 
without borders at a speed never seen before. In this way, technical-scientific knowledge 
permeates the scientific community and spreads across social spheres as a whole. This new 
context allows reflections to be raised about the real benefit or harm to a society in this new era 
that is based on the duality between scientific knowledge and fake news in times of pandemic. 
Key-words: Covid-19, Pandemic, Scientific method, Fake news 

 

Introdução 
 

A Pandemia de Covid-19 no Brasil já se constitui uma das mais impactantes questões de 

saúde pública   na   realidade   do   país   e   no   mundo moderno, em   decorrência   das 

múltiplas consequências e tensões que atingem a sociedade. (WANG et al, 2020). O mundo 

moderno e globalizado permite que o conhecimento seja disseminado sem fronteiras e com alta 

velocidade. Uma quantidade enorme de informações, muitas vezes conflitantes, gera dúvidas e 

debates, necessários para o entendimento de algo novo. Mas até que ponto essas informações 

são corretas? Como a ciência atua na geração de conhecimento? 
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Fundamentação teórica 
 

É perceptível a visão equivocada que a sociedade tem sobre o que é ciência e sobre o 

trabalho do cientista. No geral, temos a figura do(a) cientista como um gênio solitário, de jaleco 

branco dentro de um laboratório, e que estão procurando grandes experimentos que resultem em 

impactantes descobertas (ZANON et al, 2013) 

Essa caracterização é resultante muitas vezes da ideia que e ́ propagada muitas vezes no 

meio escolar, nos filmes, e demais mídias de que a ciência seria elitista, individualista, neutra e 

descontextualizada, feita sem participação coletiva. Portanto, essas noções geram ideias 

errôneas. (FERNANDES et al, 2002) 

O que é ciência? Levando em consideração o conceito mostrado nos dicionários, esse 

termo refere ao processo de adquirir um conhecimento utilizando um método científico, com uma 

finalidade racional, prática e sistemática. O que é ser cientista? Seria que se dedica à ciência; 

especialista numa ciência. Então o cientista seria uma pessoa com vasto conhecimento em 

determinada área, que desenvolve ou cria um conhecimento advindo de estudos, tentativa e erro 

nas experiências práticas, trazendo aplicação de sua pesquisa na sociedade. Nesse contexto de 

pesquisas, o cientista busca estabelecer verdades, teorias ou conceitos, utilizando um método que 

pode ser reproduzido posteriormente e alcançado mesmos resultados. 

Earl Babbie (2000), um sociólogo e metodólogo norte-americano que trabalha e propõe 

diversas técnicas para a ana ́lise científica na pesquisa social, diferencia o conceito de cie ̂ncia do 

de senso comum. A primeira esta ́ envolvida com a procura de um valor fundamental: a verdade, 

sendo necessário observar a realidade. Tem caráter lógico, ou seja, não e ́ uma falácia, portanto, a 

forma de raciocínio na ̃o esta ́ baseada em argumentos falsos e sim, seguindo um método. (ZANON 

et al, 2013). 

Esse raciocínio ou pensamento metodológico tem na sua gênese conceitos defendidos 

por  filósofos  e  cientistas  como Francis  Bacon e René  Descartes,  Galileu  Galilei, Robert  

Boyle e Antoine Laurent Lavoisier, que desenvolveram o método como um caminho para atingir o 

fundamento das ciências em geral, observando a natureza e se perguntando quanto a 

determinados fenômenos. Esse método ajuda até hoje no delineamento de pesquisas cientificas e 

na produção de conhecimento. Esses precursores do método científico defendiam que a busca 

pelo conhecimento deveria basear-se em experimentações e lógicas matemáticas, com medições 

bem precisas e exatas, bem como com a repetição intensiva de vários experimentos para provar 

as ideias. (BURTT, 1983). 

 
Metodologia 

 
Trata-se de uma revisão narrativa na área de Medicina e Saúde, do tipo “estado da arte”, 

utilizando conceitos e paradigmas de produções nacionais e internacionais publicadas que 

abrangeram o tema de métodos científicos e fake news em tempos de pandemia. 
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Resultados e Discussões 
 

A palavra “método” vem do grego méthodos, que significa “caminho para chegar a um 

fim”. Para a produção de conhecimento científico, é necessário utilizarmos normas estabelecidas 

ou método chamado Método Científico ou Método Hipotético-Dedutivo (ALMEIDA, 2016). As 

principais etapas do método científico são: 

1. Observação de um fato novo ou pouco conhecido ou entendido; Leva o observador 

ao levantamento de questões que precisam ser estudadas. Essa observação pode 

ser a olho nu ou com ferramentas como microscópios. 

2. Questionamento ou problematização; 

3. Elaboração de uma hipótese, uma possível explicação para aquilo que está sendo 

observado. Na tentativa de responder às questões levantadas na observação, o 

cientista propõe hipóteses, isto é, afirmações prévias para explicar os fenômenos. 

Essas hipóteses podem ser comprovadas ou descartadas na próxima etapa. 

4. Experimentação, desenvolvendo testes, coletas e análise de dados, para verificar se 

a hipótese é valida ou não. As experimentações são realizadas de forma bem 

criteriosa, envolvendo aspectos qualitativos e quantitativos. Todos os dados obtidos 

e etapas do experimento são anotados e repetidos. Aspectos que possam interferir e 

levar a novas hipóteses são incluídos. 

5. Postulação, trazendo a conclusão do raciocínio cientifico. Com os experimentos 

repetidamente realizados e comprovados, o cientista pode chegar a conclusões. 

No contexto da pandemia, diversos questionamentos foram surgindo, como por exemplo: 

Como o coronavírus infecta o ser humano? Determinado medicamento é eficaz no tratamento de 

Covid-19? A procura por rápidas respostas necessita seguirmos os passos metodológicos. 

Observamos uma determinada situação inquietante e estabelecemos hipóteses para a resolução. 

Como os cientistas irão descobrir qual será́ a melhor solução, protocolo ou melhor tratamento? 

Testando. O aproveitamento de conceitos prévios utilizados em doenças anteriores; caso não 

funcionem, tenta-se novos caminhos sugeridos pela observação sistemática. Frente ao problema, 

surge a probabilidade de que haja determinada soluc ̧ão, aplica-se na prática, verificam-se os 

resultados, e se esta não funciona tenta-se outra. O tempo é essencial para o desenvolvimento do 

conhecimento científico solidificado. 

A veiculação da produção científica adequada é fundamental, especialmente neste 

contexto de situação emergencial na área de saúde, como surtos, epidemias e pandemias 

(BRASIL, Ministério da Saúde 2020). Pore ́m, a evoluça ̃o da comunicaça ̃o ao lon- go das décadas 

e a facilidade de acesso, divulgaça ̃o, criac ̧a ̃o e compartilhamento de informac ̧o ̃es proporcionada 

pelas plataformas digitais e mídias sociais permitiu a popularizaça ̃o das notícias falsas, as 

chamadas Fake News. (ALLCOTT & GENTZKOW, 2017). 

Desde o início de 2020, quando notícias sobre a Covid-19 se tornaram o foco da mídia 

internacionalmente, a disseminaça ̃o de fake news ligadas a ̀ pandemia tem aumentado 
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dramaticamente. Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da Organiza ção Mundial 

da Sau ́de (OMS), esse é um fenômeno perigoso, pois o aumento do número de casos do v írus 

esta ́ sendo diretamente proporcional à incidência de informaço ̃es equivocadas ou falsas sobre o 

assunto. Por outro lado, a pandemia atualiza a discussão sobre a pseudociência e as 

controvérsias científicas, contribuindo para a desinformaça ̃o e suas consequências para a adoça ̃o 

e aderência às medidas de contença ̃o e tratamento da doença por parte de políticos e populaça ̃o, 

assim como o papel da validação discursiva da informaça ̃o para enfrentar essa desordem 

informacional. (SOUSA etl al, 2020). 

Enquanto a pandemia causada pelo SARS-CoV-2 (vírus da doença COVID-19) se 

espalhou amplamente na Europa, o ministro da Saúde da França, Oliver Véran, twittou: 'O 

consumo de medicamentos anti-inflamatórios (ibuprofeno, cortisona, etc.) pode ser um fator de 

agravamento da infecção. Se você tiver febre, tome paracetamol. Se você já estiver tomando 

medicamentos anti-inflamatórios ou estiver em dúvida, consulte seu médico' (VÉRAN, 2020). 

Com o passar das horas, o tweet ganhou o consentimento de mais e mais 'seguidores' e, 

três dias depois, os 're-tweets' ultrapassaram 40.000. Ao mesmo tempo, a preferência dada ao 

paracetamol tornou-se uma recomendação bastante forte. O British Medical Journal também se 

sentiu obrigado a relançar as notícias, relatando algumas opiniões de especialistas sobre esse 

assunto. (DAY, 2020). 

Nos dias seguintes, os profissionais da saúde buscaram notícias nas bibliotecas 

biomédicas mais populares. Se o relatório fosse real, teriam que encontrar pelo menos um artigo 

de alguns pesquisadores que estudaram esse problema. Contudo, o resultado da pesquisa não 

nos ofereceu documentos. Os únicos artigos relacionados trataram de medicamentos antivirais 

com propriedades anti-inflamatórias (STEBBING et al, 2020) ou mostraram maior sobrevida em 

pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo relacionado ao Covid-19 tratados com 

metilprednisolona (WU et al, 2020). As pessoas, sem perceber e, de fato, tentando fazer a ação 

certa, estavam divulgando notícias potencialmente devastadoras. 

A difusão das mídias sociais abriu um campo empolgante, capaz, pelo menos 

potencialmente, de aumentar o grau de clareza e democracia no compartilhamento de dados 

científicos. Do mesmo jeito, aumentou drasticamente o grau de credibilidade das opiniões 

pessoais (crenças, considerações, etc.) e permitiu  que  elas  se  espalhassem  mais  

rapidamente. Tudo isso é o oposto da democracia: a opinião, ao contrário dos fatos, é sempre das 

pessoas mais influentes. 

O compartilhamento de dados científicos tem dois aspectos críticos: a presença ou 

ausência de 'filtros' capazes de aumentar a confiabilidade das informações (GRAHAM, 2017); e 

responsabilidade individual de tornar públicas as informações e a disseminação (PLOUG et al, 

2018). Ambos os aspectos devem ser considerados com muita seriedade por todos os membros 

da comunidade científica. 
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Conclusão 

 
A crítica situaça ̃o instaurada pela pandemia do novo Coronav írus, tem levado a população 

a um crescente estado de alerta. A facilitação de difusão das informações proporcionada pela 

globalização do mundo moderno trouxe benefícios para toda população, haja vista a diminuição do 

tempo necessário para sua implementação prática. Porém, essa rápida disseminação do 

conhecimento é trazida consigo as fakes new e más interpretações dos estudos pela comunidade 

leiga. Assim, o conhecimento científico requer uma análise crítica e especializada. Isso torna 

necessário filtrar com cuidado as fontes das informações recebidas e sempre que possível 

consultar um especialista na área. 
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CAPÍTULO 146 

ESTIGMA E COVID-19: CUIDANDO DA SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 

STIGMA AND COVID-19: CARING FOR MENTAL HEALTH IN PANDEMIC TIMES 

 

 
Ana Nery de Castro Feitosa1 

Rodrigo Freitas da Costa2 

André Luís Bezerra Tavares3 

 
RESUMO: COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus (SARSCoV-2), é letal, com 
elevado índice de contágio, que tem produzido muito sofrimento no mundo, provocando medo na 
população. Instala-se, assim, o estigma em torno de pessoas acometidas ou que tiveram parentes 
acometidos pela doença ou mesmo que trabalham em locais com presença de pessoas com a 
doença, como o caso de profissionais da saúde. Surgiu, então, o interesse em realizar esta 
revisão de literatura do tipo narrativa, cujo objetivo é mapear o conhecimento sobre a 
estigmatização provocada pela COVID-19, comparando-se com pandemias anteriores. Relizou-se 
buscas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e no Google Scholar, além de sites oficiais. Foram 
encontrados resultados condizentes com a instalação do estigma envolvido na pandemia da 
COVID-19. Concluiu-se que fatores intra e interpessoais podem influenciar a estigmatização, 
sendo necessário adotar atitudes éticas, pautadas no respeito às pessoas, evitando condutas que 
reforcem a estigmatização. 
Palavras-Chave: Estigma. Saúde Mental. COVID-19. 

 
ABSTRACT: COVID-19, a disease caused by the new coronavirus (SARSCoV-2), is lethal, with a 
high rate of contagion, which has caused much suffering in the world, causing fear in the 
population. Thus, the stigma is installed around people affected or who had relatives affected by 
the disease or even who work in places with the presence of people with the disease, such as 
health professionals. Then, interest arose in carrying out this literature review of the narrative type, 
whose objective is to map the knowledge about the stigmatization caused by COVID-19, 
comparing it with previous pandemics. Searches were carried out in the Virtual Health Library 
(VHL) and in Google Scholar, in addition to official websites. Results were found consistent with 
the installation of the stigma involved in the COVID-19 pandemic. It was concluded that intra and 
interpersonal factors can influence stigmatization, and it is necessary to adopt ethical attitudes, 
based on respect for people, avoiding behaviors that reinforce stigmatization. 
Keywords: Stigma. Mental health. COVID-19. 

 
INTRODUÇÃO 

 

COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus (SARSCoV-2), é uma doença letal, 

com elevado índice de contágio, que tem produzido muito sofrimento em todo o mundo. Por ser 

uma patologia muito recente, ainda desconhecida, muitos estudos continuam sendo desenvolvidos 

com o intuito de elucidar incógnitas existentes com relação a tratamento, prognóstico, profilaxia e 

outras especificidades. 

Por esse motivo, aliado a outros fatores, essa doença provoca tanto medo na população, 

como o medo de ser acometido, de propagar o vírus e o medo de perder pessoas queridas. Como 

resultado, instala-se o estigma em torno de pessoas acometidas ou que tiveram parentes 
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acometidos pela doença ou mesmo que trabalham em locais com presença de pessoas com a 

doença, como é o caso de profissionais da saúde. 

Desde o início da pandemia da COVID-19 a estigmatização em torono da doença já era 

uma preocupação da Organização Mundial de Saúde (OMS). Em uma entrevista técnica sobre o 

novo coronavírus na sede da organização, em fevereiro deste ano, Michael Ryan, diretor 

executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS, pediu que nenhum estigma fosse 

associado ao novo coronavírus, enfatizando que é responsabilidade de todos garantir que não 

haja nenhum estigma associado à doença, o que seria desnecessário e inútil (XINHUA NEWS, 

2020). 

Essa preocupação foi premente no momento de nomear a doença. Segundo o diretor- 

geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o ato de nomear é fundamental para prevenir o 

uso de outros nomes que podem ser imprecisos ou gerar estigma. O mesmo relata que foi preciso 

encontrar um nome que não se referisse a uma localização geográfica, um animal, um indivíduo 

ou um grupo de pessoas, demonstrando o cuidado em evitar gerar mais problemas relacionados à 

discriminação e preconceitos (OPAS, 2020). 

No entanto, apesar desse cuidado da OMS, muitas pessoas ou grupos de pessoas foram 

estigmatizadas por causa da doença. Faz-se necessária uma reflexão com relação a este fato. Por 

essa razão, surgiu o interesse em realizar esta revisão de literatura, cujo objeto é o estigma 

provocado pela COVID-19. Estabeleceu-se como objetivo: mapear o conhecimento sobre a 

estigmatização provocada pela COVID-19, comparando-se com pandemias anteriores. Espera-se, 

ainda, que o conhecimento obtido por esta atual revisão possa contribuir para a ampliação do 

conhecimento envolvendo este tema. 

 

METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma revisão de literatura com síntese narrativa que consiste na análise da 

literatura recente ou atual, podendo abranger uma ampla gama de assuntos, incluindo-se os 

resultados da pesquisa (SOUSA et al, 2018). Com base nestes autores, as etapas da atual revisão 

foram: seleção do tema; pesquisa na literatura; seleção/recolha, leitura e análise da literatura; 

redação da revisão e referências. 

Foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e no Google Scholar, além 

de sites oficiais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização das Nações Unidas 

(ONU) e o Ministério da Saúde do Brasil, no período de maio a junho de 2020, utilizando-se os 

descritores: estigma, saúde mental e COVID-19, acrescentados do operador booleano AND. 

 

RESULTADOS 

 
A partir da busca realizada nas plataformas supracitadas, mediante a leitura criteriosa dos 

artigos selecionados, foram encontrados resultados condizentes com a instalação do estigma 

envolvido na pandemia da COVID-19. 
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Contextualização histórica 
 

Pela epistemologia da palavra, estigma vem do grego stígma atos e do latim, stigma atis, 

que significam: picada, marca feita com ferro em brasa, sinal, tatuagem. No sentido figurado, 

estigma significa aquilo que é considerado vergonhoso ou desonroso, labéu, mácula (MICHAELIS, 

2020). 

O termo estigma, da forma como se apresenta atualmente, ficou conhecido a partir da 

década de 1960, com a obra do sociólogo Erving Goffman, atribuindo conceitos que tomam a 

sociedade como participante do seu processo de formação. Para este autor, estigmas são 

identidades deterioradas, por uma ação social, que representam algo mau dentro da sociedade e, 

por isso, deve ser evitado (SIQUEIRA; CARDOSO, 2011). 

É o que ocorre com as pessoas que foram acometidas pela doença, assim como com 

moradores da China (país onde se iniciou o surto), com viajantes de outros países e com os 

profissionais de saúde, por trabalharem em locais com grande exposição ao vírus. 

Em estudo sobre o surto de SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave) de 2003, 

pesquisadores investigaram o nível de ansiedade dos profissionais de saúde e descobriram que a 

ansiedade nestes profissionais foi ainda mais impactada pelo aumento da estigmatização e perda 

de confiança de suas próprias comunidades (SCHWARTZ; KING; YEN; 2020). 

 

Fatores relacionados à estigmatização 
 

Eaton e Kalichman (2020) fizeram uma comparação entre as respostas de saúde social e 

comportamental relacionadas à COVID-19 e ao HIV, elencando alguns fatores que estariam 

relacionados ao estigma envolvendo pandemias com estas. Estes fatores seriam: intrapessoais, 

interpessoais, comunidade e sociedade. 

Dentre os fatores intrapessoais, estaria a mudança de comportamento a nível individual. 

Segundo as autoras, intervenções para alterar os padrões comportamentais individuais poderia ter 

um impacto substancial na redução de riscos e nos resultados da doença. Outro fator intrapessoal 

relaciona-se à desconfiança de iniciativas governamentais para implementar intervenções de 

saúde pública. As autoras revelam que a aceitação de avanços efetivos no tratamento do HIV tem 

sido frustradas por desconfiança baseada nas crenças sobre o tratamento e sobre a origem do 

vírus (EATON; KALICHAMAN, 2020). 

O mesmo ocorre com relação ao Novo Coronavírus, com conspirações sobre sua origem, 

que teria sido criado propositalmente para servir como arma para exterminar a humanidade. Isso 

estimula ainda mais a estigmatização relacionada ao povo chinês. 

Os fatores interpessoais estão relacionados ao próprio estigma social provocado pelas 

pandemias que, segundo as autoras enfraqueceram esforços para combater a transmissão do HIV 

(EATON; KALICHAMAN, 2020). 

A comunidade e a sociedade referem-se ao comportamento da população em geral com 

relação às pandemias, como a aceitação de intervenções comunitárias para diminuir os riscos de 
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contágio (EATON; KALICHAMAN, 2020) . As medidas de enfrentamento não são, muitas vezes, 

bem aceitas pela sociedade, por haver restrições de contato, de deslocamento, entre outras. 

O medo, como mencionado anteriormente, configura-se como um fator ameaçador que 

potencializa a estigmatização da doença. De acordo com Lin et al (2020), o medo e o estigma em 

relação à COVID-19 podem levar a conseqüências negativas do controle da doença, como 

ocorrido em surtos anteriores de SARS e Ebola (LIN et al, 2020). 

Outro fator relacionado à estigmatização da COVID-19, bem como a outras pandemias, é 

o acesso à informações que apresentam conteúdos sem embasamento verídico, que distorcem a 

verdade dos fatos. 

A divulgação de informações errôneas, baseadas em fontes duvidosas, que apresentam 

distorções da realidade, pode contribuir significativamente para a instalação de condutas 

estigmatizadoras e preconceituosas. Não obstante, a postura de líderes governamentais diante da 

situação pandêmica costuma refletir poderosamente na população, tanto de forma positiva como 

negativa, influenciando pessoas a tomarem atitudes que podem acarretar sérios danos à sua 

saúde e a de terceiros, como a propagação do estigma. 

Concernente a este fato, Budhwani e Sun (2020) realizaram estudo nos Estados Unidos 

da América (EUA) com o objetivo de avaliar se houve um aumento na prevalência e na frequência 

das frases "vírus chinês" e "vírus da China" no Twitter após a referência do termo feita pelo 

presidente dos EUA, em 16 de março de 2020. Eles compararam os tweets nos níveis nacional e 

estadual publicados entre 9 e 15 de março (antes do pronunciamento do presidente) com aqueles 

postados entre 19 e 25 de março (após tal pronunciamento). Encontraram aumento de 10 vezes 

no número de postagens contendo as frases referidas ("vírus chinês" ou "vírus da China"), em vez 

de doença por coronavírus (COVID-19) ou coronavírus, sendo identificados 16.535 tweets no pré- 

período e 177.327 no pós-período (BUDHWANI; SUN, 2020). 

Diante deste contexto, a OMS lançou um guia com recomendações para o cuidado com a 

saúde mental durante a pandemia, abordando temas como ansiedade, estresse e estigma (ONU 

NEWS, 2020). O Governo do Ceará, em parceira com a Escola de Saúde Pública/CE, lançou uma 

série de cartilhas abordando esses temas, sendo uma específica sobre o estigma, trazendo 

algumas dicas baseadas neste guia (TAVARES, 2020). Serão apresentadas, a seguir, algumas 

dessas recomendações contidas no guia da OMS relacionadas à prevenção e a mitigação do 

estigma da COVID-19. 
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Recomendações da OMS: 

 

1. Demonstrar empatia com todos os afetados pela doença em qualquer país. As pessoas 

infectadas não fizeram nada errado e merecem apoio, compaixão e gentileza. 

2. Evitar referir-se às pessoas com a doença como “casos de covid-19” ou “vítimas”, “famílias de 

covid-19”, “adoentados” etc. É importante separar a pessoa e a sua identidade do vírus em si para 

reduzir o estigma. 

3. Homenagear e apreciar o trabalho dos profissionais de saúde que estão apoiando os afetados 

pelo novo coronavírus em sua região, reconhecendo o seu papel para salvar vidas e mantendo-os 

seguros. 

4. Manter contato virtual com familiares ou amigos que estejam enfrentando a COVID-19, ou que 

estejam tratando pessoas com a doença, para minimizar a sensação de isolamento e 

estigmatização. 

5. Informar-se sobre o apoio às pessoas com covid-19 e aos recursos dos quais elas precisam 

para que possa fazer a ponte entre essas pessoas e os serviços de apoio psicológico ou de saúde 

mental disponíveis. O estigma associado a problemas mentais pode causar ainda mais estresse. 

6. Obter conhecimento através de fontes seguras de informação e compartilhá-lo de forma 

simples, com palavras compreensíveis para que seja entendido por todos, sem distorções. 

7. Fornecer instruções claras, concisas sobre formas de proteção, envolvendo a família e outras 

redes de apoio no fornecimento das notícias e de medidas de prevenção como a lavagem de 

mãos. 

 
CONCLUSÃO 

 

Concernente aos dados obtidos por meio desta revisão, observa-se que a estigmatização 

percorre as pandemias ao longo dos tempos. Fatores intra e interpessoais, bem como o medo do 

desconhecido e outros fatores podem influenciar consubstancialmente a instalação de estigmas. 

É necessário seguir notícias confiáveis e evitar boatos e “fake news” que vão somente 

causar mais desconforto e dissabor, podendo levar à ansiedade, estresse e aumento do estigma. 

Comportamento incluindo atitudes éticas, pautadas no respeito às pessoas, às suas 

crenças e etnias, é inexoravelmente necessário para evitar condutas que reforcem a 

estigmatização e o preconceito envolvendo qualquer tipo de situação, como esta atual pandemia 

da COVID-19. 
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CAPÍTULO 147 

ESTIMATIVA DO NÚMERO DE INFECTADOS PELA COVID-19 

NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO – PB 

ESTIMATE OF THE NUMBER OF COVID-19 INFECTED IN THE MUNICIPALITY OF CACIMBA DE DENTRO - PB 

 

Rafael Leal da Silva 1 

 

RESUMO: O presente trabalho aplicou o modelo epidemiológico SEIR-Bayes para simular a 
propagação da COVID-19 na cidade de Cacimba de Dentro – PB. Os resultados mostram a 
evolução temporal do número de pessoas expostas e de infectados ao longo do tempo, além de 
prever o pico no número de casos. Um cenário considerando 40% de subnotificações, teve como 
resultado o número de 1214 infectados na data prevista para o pico. Quando se considera não 
haver subnotificações, a simulação descreveu com assertividade a evolução da pandemia na 
cidade para os primeiros 27 dias de propagação do vírus. Por ser um recurso de acesso aberto, a 
simulação utilizada para esse caso poderá ser aplicada em outras cidades de pequeno porte com 
população de aproximadamente 20 mil pessoas a fim de simular o cenário e ajudar na gestão de 
crise e recurso no atendimento de saúde. 
Palavras-chave: COVID-19, SEIR-Bayes, Curva epidemiológica. 

 
ABSTRACT: The present work applied the seir-bayes epidemiological model to simulate the 
propagation of COVID-19 in the city of Cacimba de Dentro - PB. The results show the temporal 
evolution of the number of exposed and infected people over time, in addition to predicting the 
peak in the number of cases. A setting considering 40% underreporting resulted in the number of 
1214 infected on the expected peak date. When considering no underreporting, the simulation 
assertively described the evolution of the pandemic in the city for the first 27 days of virus spread. 
Because it is an open access resource, the simulation used for this case can be applied in other 
small cities with a population of approximately 20,000 people in order to simulate the scenario and 
help in crisis management and resource in health care. 
Keywords: COVID-19, SEIR-Bayes, Epidemiological curve. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China, 

foram notificados casos de uma síndrome respiratória desconhecida, um tipo de pneumonia 

causada por um vírus igualmente desconhecido da comunidade científica mundial. A doença 

estava associada ao coronavírus 2 ou SARS-CoV-2. A OMS (Organização Mundial da Saúde), 

designou a doença como COVID-19 a fim de facilitar a identificação em estudos científicos e entre 

a imprensa (PHELAN; KATZ; GOSTIN, 2020). 
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A doença teve uma rápida disseminação por todos os continentes do mundo. Vários 

esforços estão sendo tomados para reduzir os impactos econômicos e sociais do que foi 

considerado uma pandemia pela OMS. Em especial, as modelagens de propagação da doença, 

são essenciais para a tomada de decisões em medidas sanitárias, organização de leitos e outras 

medidas preventivas e necessárias. 

Para melhor entender a evolução da doença no Brasil, muitos pesquisadores têm dado 

suas contribuições, fazendo modelagens matemáticas e estimativas: (COSTA EJH, 2020; GOMES 

SCP e MONTEIRO IO, 2020; RIBEIRO MHDM, 2020; ROCHA MRF, 2020; SAVI PV, 2020), 

(GOMES; MONTEIRO, 2020; RIBEIRO et al., 2020; ROCHA FILHO et al., 2020). 

Crokidakis (CROKIDAKIS, 2020), modelou os estágios iniciais da COVID-19 no Brasil e, 

utilizando o modelo SIQR com o fator de infecção RO = 5,25, encontrou como resultado importante 

o fato que o número de novos infectados seria dobrado a cada 2,72 dias, aproximadamente. Neste 

modelo, o período de incubação foi estimado em 14 dias e o total de assintomáticos em 50% dos 

casos. 

Outra importante simulação liderada por Bai et al (2020), considerou a entrada de 

portadores da doença em áreas não infectadas que já teriam adotado medidas de efetivo controle, 

chegando ao resultado de que, após 25 dias, os números de casos chegariam a 0, dado 

condições ideais. Pelo modelo SIR, Basto e Cajueiro (BASTOS; CAJUEIRO, 2020), chegaram ao 

resultado que caso tomado medidas de distanciamento social, o número de casos seria reduzido 

em até 64% dos valores iniciais sem o isolamento. 

Com a chegada do COVID-19 em cidades do interior do Brasil, as modelagens se tornam 

importantes ferramentas para os gestores públicos tomarem decisões que ajudem a reduzir os 

impactos da pandemia. Neste trabalho, são apresentados resultados para os números de pessoas 

expostas e infectadas na cidade de Cacimba de Dentro – PB, utilizando o modelo epidemiológico 

SEIR-Bayes. Os resultados obtidos consideram um ambiente em que há medidas de 

distanciamento social e sanitárias para barrar a doença e um cenário com subnotificações de 

40%. 

 
2 MODELO EPIDEMIOLÓGICO 

 

O estudo apresentado neste trabalho, apresenta dados de origem epidemiológica de 

acesso aberto, disponibilizado pelo Governo Estadual da Paraíba (PARAÍBA, 2020). A nível de 

comparação e previsibilidade de cenários possíveis da evolução da doença no município, foi 

utilizado o modelo epidemiológico SEIR-Bayes para simular a disseminação da COVID-19 

seguindo o modelo de Thompson et al (2019) e o roteiro de Wikipedia contributors (2020). O 

modelo teórico leva em consideração as interações em suscetibilidade (S), Expostos (E), 

Infectados (I) e recuperados (R), como mostra a figura 1. 
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Figura 1: Esquema de interação adotado no modelo. 
 

 
Fonte: (Wikipedia contributors, 2020) imagem adaptada. 

 

 
Cada variável do modelo SEIR-Bayes é regida por uma equação diferencial. Mais 

detalhadamente, a designação de suscetibilidade (S) a toda a população. Os assintomáticos 

recebem a designação de expostos (E), os infectados (I), que são todos os que têm o vírus e 

apresentam sintomas e, por fim, identifica-se como recuperado (R) aqueles que ficaram curados 

(incluídos os óbitos como removidos neste parâmetro). Para cada parâmetro, escrevemos uma 

equação diferencial que dará suas evoluções temporais, dadas respectivamente pelas equações 

(01), (02), (03) e (04), a demonstração que se seguirá é uma adaptação da disponibilizada por 

Wikipedia contributors (2020). 

A variável α, está associada ao parâmetro de incubação, a taxa de mortalidade por μ, a 

taxa de contato representada pela variável β e a taxa de recuperados por γ. 

dS = μN − μS − β I S (01) 
dt N 

 

dE = β I  S − (μ + α)E (02) 
dt N 

 

dI  = αE − (γ + μ)I (03) 
dt 

 
 

dR = γI − μR (04) 
dt 

 
A variável N considerando que a taxa de natalidade seja igual a taxa de mortalidade. 

Resultando no fato de que N seja uma constante somando-se os valores para S, para este 

modelo, consideramos a taxa de mortalidade igual a taxa de nascimento, logo, segue o seguinte 

fato, somando-se os valores de S, E, I, R e N: 

S + E + I + R  =  N (05) 

 
O resultado da soma será uma constante por causa da suposição de que a taxa de 

natalidade e mortalidade são iguais. Outro parâmetro importante que necessita ser definido é uma 

expressão para o número de reprodução da infecção, que estará associada a disseminação da 

doença em uma população, dada por: 

R   =   
α β (06) 

O μ+α μ+γ 

 

Definindo as condições de um equilíbrio livre de doença ELD (N, 0,0) e um equilíbrio 

endêmico EE, independentemente das condições iniciais biológicas do sistema, temos que: 

(S(0), E(0), I(0), R(0)) ∈ {(S, E, I, R) ∈ [0, N]4: S ≥ 0, E ≥ 0, I ≥ 0, R ≥ 0, S + E + I 
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R = N} (07) 

 
 

Resulta que para o número de reprodução as condições iniciais são dadas por: 

RO ≤ 1 ⇒ limx→∞(S(t), E(t), I(t), R(t)) = ELD =  (N, 0,0,0), (08) 

 
RO > 1, I(0) > 0 ⇒ limx→∞(S(t), E(t), I(t), R(t)) = EE. (09) 

 
Sendo β(t) a taxa de contato condicionada a atratividade ELD desse sistema linear, com 

isso teremos como resultado a taxa de pessoas expostas e infectadas dadas pelas Equações (10) 

e (11). 
dE1 = þ(t)I − (y + α)E (10) 
dt 

 
dI1 = αE 

1 1 
 
 
− (y + µ)I 

 

(11) 
dt 1 1 

 
Os parâmetros α, þ e y deverão assumir valores diferentes para cada rodada de 

simulação, os valores para as equações (10) e (11) são encontrados para cada rodada de 

simulação como uma distribuição. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados, utilizaram o simulador disponibilizado pelo repositório on-line GitHub 

(DSEVERO et al, 2020). O modelo é baseado no artigo de Thompson, R.N, et al (2019), que consiste em uma força- 

tarefa científica e tecnológica com o objetivo de organizar dados e criar modelos para a previsão do número de 

infectados, ajudando nas tomadas de decisões pelos poderes públicos. O simulador on-line é de acesso aberto, 

escrito na linguagem Phyton. O valor de RO inicial é encontrado a partir dos valores epidemiológicos para as variáveis 

da equação (06). Em seguida, para cada rodada de simulação, são gerados novos valores correspondestes a uma 

distribuição de probabilidade. 

Para os primeiros 27 dias desde o primeiro teste positivo, a figura 2 mostra a evolução da doença em 

Cacimba de Dentro-PB até data 10/06/2020. As barras na cor azul representam os infectados e as barras em laranja 

os recuperados. Para essa data foi relatado 32 testes positivos acumulados, sendo que do total 23 pessoas já estão 

recuperadas representando 71,9%. Ainda restam 9 pessoas, representado 28,1% em tratamento e cumprindo 

quarentena. 

 
Figura 2: Quantidade de infectados e recuperados relatados pela Secretaria Estadual da Paraíba para o município de 

Cacimba de Dentro – PB. Em azul, o número de infectados e em vermelho, o número de recuperados para os 
primeiros 27 dias da evolução da doença. 

Fonte: (PARAÍBA, 2020). 
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Para a simulação inicial, foi considerado que não existia subnotificações de casos na 

cidade, ou seja, todos os infectados foram devidamente diagnosticados. A figura 3 abrange o 

período do dia 22 a 31 de maio. Em vermelho, temos a curva para o número de infectados, em 

azul, os expostos ao vírus. Os sombreados em cada uma das curvas representam os limites 

inferiores e superiores previstos. É possível verificar que no dia 17 da figura 2, o número de 

infectados relatado foi de 26. Na figura 3, para o dia 31 de maio, o gráfico aponta que o valor de 

26 infectados para essa data está dentro do valor previsto na curva, porém no limite superior, 

indicando uma tendência de crescimento, mesmo em um cenário onde não há subnotificações 

como o considerado. A curva em azul simula a evolução dos expostos para o mesmo período. 

 
Figura 3: Evolução temporal do número de infectados (curva em vermelho) e número de expostos (curva em azul) 

para o período de 22 de junho a 31 de junho. Gráfico produzido no simulador on-line. 
 
 
 

 
 

Fonte (DSEVERO, et al, 2020) 

 
 

 
O gráfico da figura 4 tem duas curvas que são um cenário da evolução da epidemia do dia 

31 de maio a 16 de junho na cidade. Nesta simulação, foi considerado que não há subnotificações 

de casos, ou seja, todos os infectados serão devidamente diagnosticados. Entre o primeiro e o 

vigésimo primeiro dia dos casos relatados, a Secretaria de Saúde do Município notificou 27 casos 

positivos para COVID-19, sendo realizado 97 testes. 

No gráfico apresentado, a curva em vermelho representa o número de infectados e sua 

evolução durante os próximos dias. Por outro lado, a curva em azul representa o número de 

pessoas expostas ao vírus durante os dias seguintes até a data de 16 de junho. As partes 

sombreadas nos gráficos, representam os limites inferiores e superiores dentro da previsão de 

evolução da doença. Para o dia 03/06/2020, retirando do total de 27 infectados e os 4 
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recuperados, tinha-se 23 pessoas ainda doentes e potencialmente transmissores do vírus. Os 

valores da simulação estão em acordo com os da figura 2 para os casos reais na data estudada. 

 

Figura 4: Evolução temporal do número de infectados (curva em vermelho) e número de expostos (curva em azul) 
para o período de 22 de junho a 31 de junho. Gráfico produzido no simulador on-line 

 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (DSEVERO, et al, 2020) 

 
Estimando o número de infectados para 27 de maio de 2020, considerado como fator de 

subnotificação de caso em 40%, a figura 5, apresenta o número de pacientes expostos 

inicialmente e o número de infectados, assim como sua evolução temporal. Para a data inicial da 

simulação, a estimativa do total de infectados foi de 560 pessoas, sendo o número de exposto de 

1.120. A população da cidade, segundo dados do IBGE (2020), é de 17.187 habitantes. Com base 

nos resultados, é possível estimar que o período onde ocorrerá o pico da doença seria por volta 

da primeira quinzena do mês de junho. 

Na data do pico de casos estimados, a cidade teria 1.214 infectados, por essa projeção. 

Considerando que somente 15% dos casos deverão requerer maiores cuidados, o número de 

pacientes será de 182. Fazendo uma estimativa do número de pacientes que necessitarão de 

leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em 5% do total, chega-se ao número aproximado de 

60 pacientes. 

Os dados obtidos pela simulação, apresentam resultados preocupantes, já que o 

município não possui leitos de UTI disponíveis. Outro fator de relevância é o número de 

assintomáticos em circulação, que pode variar, em alguns casos, chegando a 81% dos infectados. 

(ING AJ, 2020). 
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Figura 5: Evolução temporal do número de infectados (curva em vermelho) e número de expostos (curva em azul) 
para o período de 31 de maio a 15 de novembro. Gráfico produzido no simulador on-line 

Fonte: (DSEVERO, et al, 2020) 

 
O município de Cacimba de Dentro, adotou um plano de contingência com uma série de 

medidas que visam o controle da disseminação (CACIMBA DD, 2020). É importante ressaltar que 

quaisquer medidas devem levar em consideração uma modelagem das condições de 

vulnerabilidade social dos indivíduos de uma população exposta ao COVID-19 (CODEÇO et al., 

2020). 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Este trabalho apresentou um modelo matemático para a previsão do número de pessoas expostas e 

infectadas por COVID-19 no município de Cacimba de Dentro – PB. A simulação foi realizada seguindo o modelo 

epidemiológico SEIR-Bayes, cujos resultados apontam para uma assertividade do modelo quando se considerou não 

haver subnotificações. Além disso, indicou o período do pico da pandemia no município por volta da primeira quinzena 

de junho, durando até meados do dia 20 de julho, caso não fossem tomadas medidas efetivas na regulação, 

fiscalização e tratamento dos doentes, considerando 40% de subnotificações. 

Vale salientar que as simulações são ferramentas importantes para gestores públicos na tomada de 

decisões. A taxa de crescimento do caso é variável ao longo do tempo e suscetível ao comportamento social da 

população exposta. Os mais variados parâmetros podem reduzir a capacidade de assertividade do modelo. 

Os resultados apresentados, quando não se considerou a existência de subnotificações, conseguiu 

descrever com assertividade a evolução da doença, indicando que o recurso utilizado poderá ser aplicado em outras 

cidades de igual porte para ajudar na gestão de crise e planejamento dos atendimentos de saúde. 
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CAPÍTULO 148 

ESTRATÉGIAS ADOTADAS POR PAÍSES DESENVOLVIDOS E SUBDESENVOLVIDOS EM 

COMBATE A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS 

STRATEGIES ADOPTED BY HIGH AND LOW INCOME COUNTRIES TO COMBAT PANDEMIC BY THE NEW 
CORONAVIRUS 
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RESUMO : Com a pandemia pelo novo coronavírus faz com que as autoridades de todo o mundo 
tenham que se desdobrar a fim de elaborarem estratégias eficazes no controle da pandemia. 
Desta forma o presente estudo justifica-se pela necessidade de conhecer as estratégias adotadas 
em países desenvolvidos e em desenvolvimento em combate a pandemia de Covid-19 e objetiva 
analisar as principais estratégias adotadas em combate a propagação do novo coronavírus. Trata- 
se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em junho de 2020, com busca na base de 
dados BVS, utilizando os descritores: infecções por coronavírus, países desenvolvidos, países em 
desenvolvimento. As principais estratégias destacadas são: isolamento social, fechamento de 
fronteiras e comercio não essencial, educação sanitária da população e apoio financeiro as 
famílias de baixa renda. No entanto, ainda se faz necessária a elaboração de planos de 
contingência mais sólidos e estratégias que busquem minimizar principalmente o aumento no 
número de casos. 
Palavras-chave: Infecções por coronavírus. Países desenvolvidos. Países em desenvolvimento. 

 
ABSTRACT: With a pandemic due to the new coronavirus, authorities around the world have to 
deploy at the end of an elaborate planning using pandemic control. In this way, the present case 
study will be judged by the need to know the strategies adopted in countries and to develop the 
fight against the Covid-19 pandemic and aims to analyze the main strategies adopted to combat 
the spread of new coronaviruses. This is an integrative literature review, carried out in June 2020, 
with a search in the VHL database, using the following descriptors: coronavirus infections, 
exploited countries, developing countries. The main strategies highlighted are: social isolation, 
closing borders and non-essential trade, health education for the population and financial support 
as low-income families. However, it is still necessary to implement higher contingency plans and 
strategies that mainly increase the number of cases. 
Keywords: Coronavirus infections. Developed countries. Developing countries. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia pelo novo coronavírus tem sido considerada a maior já vivida pela 

humanidade em todos os séculos, ultrapassando a Gripe Espanhola, vivenciada em meados do 

século XX. No dia 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu 
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como pandemia uma doença ainda pouco conhecida que teve seus primeiros casos na China, 

mais precisamente na província de Wuhan. Tal patologia foi codificada como um novo tipo de 

coronavírus que está intimamente relacionado a uma família viral responsável por ocasionar 

infecções respiratórias (BRASIL, 2020a). 

No entanto, os primeiros registros dessa doença que posteriormente fora denominada de 

Covid-19, possuem datação em dezembro de 2019. Desde então, ocorreu uma disseminação 

exponencial do patógeno SARS CoV-2, provocando milhões de mortes por todo o mundo 

(BRASIL, 2020b). 

A totalização de casos confirmados de Covid-19 no mundo chega a soma de 8.174.689 e 

445.606 mortes de acordo com a Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos e Secretarias 

Estaduais de Saúde do Brasil até o dia 22 de junho de 2020 (POLATO; CUNHA; SORANO, 2020). 

Paralelo a este informe, dados epidemiológicos do Ministério da Saúde confirmam que o país 

passou a ter oficialmente até o dia 22 de junho de 2020 um montante de 1.106.470 casos 

confirmados e 51.271 óbitos registrados. No referente à incidência, o país chegou a 526,5 e 

possui taxa de mortalidade de 24,4% (BRASIL, 2020c). 

Um estudo mundial possibilitou verificar que a taxa de mortalidade por Covid-19 possui 

maior expressão em homens de faixa etária idosa, demonstrando que o percentual pode chegar a 

0,3% de toda a população (NASCIMENTO et al., 2020). A nação brasileira foi considerada com a 

terceira maior taxa de letalidade no mundo com base nos dados de maio de 2020, ocupando, 

respectivamente, as duas primeiras taxas o Estados Unidos e Reino Unido (LONDON IC, 2020). 

O novo coronavírus apresenta sintomas clínicos paralelos a de uma gripe como tosse, 

febre, mialgia, dispneia e congestão nasal. Em casos graves a doença é qualificada com 

desconforto respiratório agudo associado a septicemia. Contudo, a Covid-19 constitui uma doença 

com alto poder de propagação e fácil contágio, decorrentes das várias vias de transmissão por 

gotículas nasais/orais principalmente, mas também, poderá ser transmitida por contato direto com 

o paciente e/ou indireto por meio de objetos contaminados (BRASIL, 2020d). 

A priori, patógenos pertencentes à família coronaviridae, que surgiram anos atrás, após 

serem catalogados no Oriente Médio e China, em seguida nomeados como Síndrome Respiratória 

do Oriente Médio (MERS) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), frente a constantes 

mutações, desenvolveram autopoder de virulência e transmissibilidade. No entanto, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) absteve-se com relação à propagação de informações 

prévias, como consequências, a doença atingiu grandes proporções, tornando-se uma pandemia 

(VARELLA, 2020). 

Ainda não se tem conhecimento de uma terapêutica farmacológica especializada para o 

SARS-Cov-2, portanto, por se tratar de uma patologia de fácil disseminação e possuir 

manifestações assintomáticas em determinados indivíduos, a rápida propagação do vírus tem 

dificultado o controle do patógeno, que é alastrado facilmente em meio social. Contudo, as 

recomendações não farmacológicas auxiliam nesse processo, com a finalidade de desacelerar a 

transmissão da doença (GARCIA; DUARTE, 2020). 
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Medidas como lavagem de mãos atreladas ao distanciamento social, são estratégias 

primordiais adotadas por todas as nações no combate ao vírus. No entanto, tais medidas não 

condizem com a realidade vivenciada principalmente em países em desenvolvimento, em que 

grande parcela da população não possui acesso a saneamento básico, vivem em moradias de 

condições precárias com alta concentração demográfica e ausência de água potável (GARCIA; 

DUARTE, 2020). 

Países que aderiram a medidas preventivas, incluindo o isolamento social, no início da 

propagação da doença, como Nova Zelândia e Coréia do Sul, conseguiram controlar o surto da 

doença. Por outro lado, países como Itália e Brasil que por sua vez ignoraram as medidas 

preventivas, acabaram perdendo o controle, deste modo houve aumento nos números de óbitos 

provocados pela doença. 

Evidencia-se, dessa forma, que o perfil epidemiológico dos países com grande porte 

demográfico e emergentes são distintos em relação aos mesmos aspectos nos países 

desenvolvidos, visto que condições socioeconômicas contribuem para a propagação em massa da 

Covid-19 (LONDON IC, 2020). Dessa forma, o presente estudo justifica-se pela necessidade de 

conhecer as estratégias adotadas em países desenvolvidos e em desenvolvimento em combate a 

pandemia de Covid-19, a fim de fundamentar medidas que possam ser tomadas futuramente e 

trazer melhorias de controle da doença. 

Portanto, o presente estudo objetiva analisar na literatura as principais estratégias 

adotadas em combate a propagação do novo coronavírus vivenciada nos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. 

 
2 METODOLOGIA 

 
O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, método caracterizado por possuir 

um alto grau de abrangência perante as revisões, devido ao fato de incluir em seus resultados 

artigos de diferentes delineamentos metodológicos, promovendo a compreensão completa do 

objetivo estabelecido, incluindo informações das literaturas encontradas, seja ela teórica ou 

empírica (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Na elaboração de uma revisão integrativa deve-se seguir algumas etapas, sendo que a 

primeira consiste na seleção do tema e elaboração da pergunta norteadora, a segunda é o 

levantamento de dados e a escolha dos critérios de inclusão e exclusão, a terceira é caracterizada 

pela definição dos dados que serão extraídos dos estudos selecionados, a quarta é a descrição 

dos estudos selecionados, a quinta consiste em analisar e interpretar os dados e, por fim, a sexta 

etapa é a divulgação dos resultados encontrados (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A pergunta norteadora foi produzida por meio da estratégia Pico, sigla metodologia dos 

seguintes elementos: problema, intervenção, controle ou comparação e desfecho (GARCIA et al., 

2016). Com isso, no presente estudo, o elemento (P) consiste na população mundial, o (C) 

consiste na comparação do impacto em países desenvolvidos em relação a países em 

desenvolvimento e o (O) no impacto e consequências que a doença tem provocado nesses 
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países. O elemento (I) não foi adotado no estudo devido ao fator de não possuir nenhuma 

intervenção na pesquisa. 

Com isso, a pergunta norteadora da pesquisou ficou a seguinte: Quais as consequências 

da pandemia da COVID-19 nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento? 

O levantamento bibliográfico foi realizado em junho de 2020 na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Adotaram-se quatro termos 

validados no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Infecção por coronavírus”, “Incidência”, 

“Países desenvolvidos” e “Países em desenvolvimento”. Ambos intercalados com o operador 

booleano AND. 

Como critérios de inclusão optou-se por estudos em português, inglês e espanhol, 

publicados a partir de 2019 e que estejam relacionados a pandemia pelo novo coronavírus. Já os 

critérios de exclusão, foram excluídos trabalhos que não estivem relacionado ao tema proposto e 

que não possuem texto completo e disponíveis nas bases de dados utilizada. 

 

3 RESULTADOS 
 

Com as palavras-chave destacadas anteriormente foram encontrados, na base de dados, 

48 artigos. Destes, 5 foram excluídos pois estavam escritos em outras línguas (árabe, chinês, 

francês), restando assim 43 trabalhos, todos com texto completo disponível na íntegra para serem 

analisados mais detalhadamente. Trinta e quatro trabalhos foram excluídos por não apresentarem 

contexto relacionado com os objetivos do presente estudo, restando 09 artigos, que foram 

revisados. A imagem representada pela Figura 1 mostra a representação dos descartes e seleção 

dos achados. 

Na terceira fase de elaboração da revisão integrativa foram definidas as informações que 

posteriormente seriam extraídas dos estudos, sendo assim categorizados em item único 

(Categoria 1 – Estratégias adotadas para combate da pandemia de Covid-19 em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento), a fim de alcançar fielmente o objetivo do estudo e 

responder aos questionamentos que envolvem a pesquisa. Com isso, os trabalhos, são expostos 

na tabela 1 com o intuito de apresentar as principais ideias apresentadas pelos autores. 
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Figura 1: Descarte e seleção dos achados para construção da revisão 
 

Achados com os descritores na base 

de dados N = 48 

 

Achados que tiveram o conteúdo 

analisado criteriosamente N = 43 

 

 
Achados selecionados para 

construção da revisão N = 09 

Excluídos com o 

filtro “Idioma” e 

“texto completo” N 

= 05. 

 

 
Com texto não 

condizente com 

o objetivo do 

presente estudo 

N = 34 

Fonte: Próprio autor, 2020. 

 
Categoria 1 – Estratégias adotadas para combate da pandemia de Covid-19 em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. 

A tabela 1 apresenta as ideias expostas pelos autores em relação às estratégias adotadas 

pelos países desenvolvidos e em desenvolvimento para combate ao novo coronavírus. A tabela 

destaca o nome dos autores e o ano de publicação, idioma, estratégias e em qual modalidade de 

país os impactos se referem. 

 
Tabela 1: Estratégias adotadas para combate da pandemia em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento 
Autor (ano) Idioma Estratégias D ED 

Sing; Arun; Chavan, 2020.        Inglês       Criação do programa Distrital de Saúde x 

Mental (DMHP); serviços psicossociais 

e de aconselhamento; assistência a 

saúde mental; e telepsiquiatria 24h. 

Krishnakumar; Rana, 

2020. 

Inglês Isolamento    social;   fornecimento   de x 

equipamentos de proteção; regras de 

educação sanitária; Auxilio monetário. 

Andrade, 2020. Inglês        Índia    –    fechamento  de   fronteiras; x 

coversão de ônibus ferroviários em 

enfermarias e escolas em centros de 

quarentena; fabricação de ventiladores 

improvisados; medidas de isolamento 

social; Suporte as famílias pobres. 

Quaresima; Naldini;Cirillo, 

2020. 

Inglês        África - Vigilância e rastreio; percepção x 

e controle da infecção; manejo clínico 

de infecções graves; Diagnóstico; 

Comunicação de risco e envolvimento 

da comunidade. 

Maxmen, 2020. Inglês       Nigéria,  Peru,  El  Salvador,  Quênia  - x 

Controle de fronteiras e de 

aglomerações, fechamento do 

comercio não essencial; 
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distanciamento social e testagem de 

grupos vulneráveis. 
 

 

Linh et al., 2020. Inglês        Vietnã   -   Determinação  de  medidas x 

preventivas, de controle e 

monitoramento; divulgação de dados; 

educação social. 

Davarpanah, 2020. Inglês        Irã      -      Distanciamento   social     e x 

atendimento médico remoto. 

Bedford et al., 2020. Inglês        Rastreamento  de contatos; promoção x 

da saúde; preparação do sistema de 

saúde; controle de agravos de saúde 

dentro das unidades de saúde; e 

adiamento/ cancelamento de reuniões. 

Khan et al., 2020. Inglês       Em países considerados x x 

desenvolvidos, destaca-se a 

quarentena de 14 dias para indivíduos 

que desejam entrar em seus países de 

origem. Já naqueles considerados em 

desenvolvimento, destaca-se a 

necessidade de educação da 

população e determinar quarentena 

aos emigrantes da China. 

Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

 
Ao todo, apenas um dos artigos fala sucintamente sobre as estratégias usadas em países 

desenvolvidos, este mesmo trabalho também aponta estratégias de países em desenvolvimento. 

Todos os outros falam especificamente de países subdesenvolvidos, como Índia, Paquistão, Irã, 

Vietnã, Nigéria, Peru, El Salvador, Quênia. Posterior à análise detalhada dos artigos, a revisão dos 

achados foi construída. 

 
4 DISCUSSÃO 

 

4.1 Estratégias adotadas para combate da pandemia de Covid-19 em países desenvolvidos 

e em desenvolvimento 

 
Apesar de ser considerado um país em desenvolvimento, a Índia tenta manter-se durante 

a pandemia com: esquemas monetários que consigam sustentar as necessidades diárias de seus 

cidadãos, erradicação de reuniões, a fim de evitar aglomerações, fornecendo equipamentos de 

proteção adequados, convocando médicos aposentados para sustentar a equipe, boas instalações 

hospitalares e a tentativa de isolamento espacial dos indivíduos (KRISHNAKUMAR; RANA, 2020.) 

Além disso, segundo Andrade (2020), a Índia também realizou o fechamento de fronteiras 

para visitantes internacionais, tentou converter ônibus ferroviários em enfermarias de isolamento e 
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prédios escolares em centros de quarentena, uso de trabalhadores na fabricação de ventiladores 

improvisados, habilitação de prescrições medicamentosas eletrônicas disponibilizadas pelo 

Ministério da Saúde e Bem-Estar da Família, proibição de caminhadas para atividade física, 

atendimento nacional gratuito 24 horas, 7 dias por semana, para atender as preocupações de 

saúde mental relacionadas ao COVID-19 e seguro para profissionais de saúde que estão 

trabalhando na linha de frente em combate ao novo coronavírus e outras medidas. 

Com a ação dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da África (CDC África), foi 

criada no continente Africano, a Força-Tarefa para o Novo Coronavírus (AFCOR), com o intuito de 

supervisionar as respostas à pandemia global pelo novo Coronavírus de 2019. Com isso, a 

AFCOR criou estratégias como: Vigilância e rastreio de casos novos em pontos de entrada, com 

base nos programas desenvolvidos pelo CDC dos EUA, e realizados em 18 países africanos, 

medidas de prevenção e controle da infecção, manejo clínico dos casos graves, tentativa de 

ampliação de diagnóstico e tipagem laboratorial e comunicação de risco e envolvimento da 

comunidade (QUARESIMA; NALDINI; CIRILLO, 2020). 

Enquanto que, países das Américas, como Peru e El Salvador, Segundo Maxmen (2020), 

determinaram principalmente, medidas de isolamento social, incluindo suspensão de aulas, 

encontros com mais de 20 pessoas e funcionamento do comércio considerado não essencial, 

toque de recolhimento, penalização para indivíduos que infligirem às regras, incentivo financeiro e 

distribuição de alimentos ás famílias de baixa renda, e investimento em testes rápidos. 

Voltando-se para a Ásia, o Vietnã apresentou respostas preventivas, com ênfase na 

identificação de casos, controle de fontes e tentativa de conscientização do público, além da 

emissão de diretrizes para diagnóstico e prevenção de Covid-19. Também se destacam os planos 

de monitoramento e resposta para possíveis melhorias da doença, implementou medidas de 

controle de fronteira, como triagem de temperatura, isenção de visto/ suspensão de entrada, 

aplicação de quarentena por 14 dias e declaração sanitária obrigatória, rastreamento de contato e 

uso de máscara (LINH et al., 2020). Já o Irã destaca apenas o isolamento social e assistência 

médica especializada por mensagens pelo App Whatsapp (DAVARPANAH, 2020). 

Desta forma, percebe-se que inúmeras são as tentativas de conter os impactos da 

pandemia em todo o mundo, principalmente os relacionados à saúde e a economia. Quanto aos 

danos relacionados à saúde mental de trabalhadores, Sing; Arun; Chavan (2020) destacam que 

na Índia criou-se o programa Distrital de Saúde Mental (DMHP), disponibilizando serviços 

psicossociais e de aconselhamento aos trabalhadores migrantes alojados em um abrigo da área 

rural de Chandigarh, isolamento social e atividades recreativas de assistência à saúde mental e 

bem-estar, e telepsiquiatria 24h. 
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A maioria das estratégias nacionais de resposta inclui níveis variados de rastreamento de 

contato e isolamento ou quarentena, promoção de medidas de saúde pública, incluindo lavagem 

das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento social, preparação de sistemas de saúde para 

uma onda de pacientes graves que necessitam de isolamento, oxigênio, e ventilação mecânica, 

fortalecimento da prevenção e controle de infecções nas unidades de saúde, com atenção 

especial às instalações de asilos e adiamento ou cancelamento de reuniões públicas em larga 

escala (BEDFORD et al., 2020). 

De modo geral, vários países, incluindo Cingapura, Austrália, Reino Unido, Japão e EUA, 

estão impedindo visitantes da China, e seus cidadãos na China devem ficar em quarentena por 14 

dias antes de entrar em seus países de origem. Os governos desses países (como Paquistão, 

Bangladesh, Índia, Sri Lanka, Cazaquistão, Jordânia, Nigéria e Quênia) devem tomar ações sérias 

para educar o público sobre a melhor forma de se proteger e garantir que todos que se mudam da 

China sejam colocados em quarentena (KHAN et al., 2020). 

Os países com nenhum ou alguns primeiros casos de COVID-19 devem considerar a 

vigilância ativa para encontrar oportunamente os casos, isolar, testar e rastrear todos os contatos 

em contenção, praticar distanciamento social e preparar seus sistemas de saúde e populações 

para a propagação da infecção. Já aqueles de baixa e média renda que solicitam apoio da OMS 

devem ser totalmente apoiados técnica e financeiramente. O apoio financeiro deve ser buscado 

pelos países e pela OMS, inclusive do Fundo de Financiamento para Emergências Pandêmicas do 

Banco Mundial e outros mecanismos (BEDFORD et al., 2020). 

 
5 CONCLUSÃO 

 

Com a pandemia pelo novo coronavírus, muitos países têm tentando se desdobrar para 

conseguirem reverter a situação de saúde mundial, cada país com suas particularidades e 

cuidados específicos. Alguns países no mundo vêm se destacando pela eficiência na execução 

das medidas de controle em combate a pandemia, enquanto que outros se encontram em 

situação de ascensão. 

Assim como revelam muitos estudos, a posição de país em desenvolvimento faz com que 

muitos sintam dificuldades em conter a crise de saúde e econômica vivenciada neste período de 

pandemia. No entanto, países considerados desenvolvidos, como os EUA, mesmo sendo a maior 

potência mundial, também tem sentido muito os efeitos da pandemia principalmente com o 

aumento severo do número de casos, assim como outros que vem percebendo novos surtos da 

doença, como é o caso da China. 
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Os países precisam aumentar rápida e firmemente sua prontidão, e ações de resposta 

com base em sua avaliação de risco nacional e nos quatro cenários de transmissão da OMS para 

países sem casos, primeiros casos, primeiros agrupamentos e transmissão e disseminação 

comunitária. Todos os países devem considerar uma combinação de medidas de resposta 

(BEDFORD et al., 2020). 

Com isso, pode-se observar, a necessidade da implementação de um plano de 

contingência nesses países, testagem em massa, a fim de obter um maior controle sobre o 

número de indivíduos contaminados, posteriormente executando medidas contra a propagação da 

doença e recuperação dos contaminados e evitar o colapso do sistema de saúde. 

Desta forma, podemos inferir que as medidas mais tomadas nos países em todo o mundo, 

principalmente nos em desenvolvimento, são: medidas de isolamento e educação sanitária, 

fechamento de fronteiras e do comércio considerado não essencial, apoio psicológico e incentivo 

financeiro as famílias de baixa renda. 

Além disso, é importante inferir a necessidade de estudos que revelem como maior 

clareza as reais estratégias adotadas, principalmente em países que já conseguiram controlar a 

disseminação da doença, a fim de contribuir com outros que ainda têm sofrido muito com os 

impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. 
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RESUMO : A educação em saúde apresenta-se como importante ferramenta pedagógica voltada 
a prevenção da COVID-19, sendo assim, objetivou-se discorrer sobre este item. Para tanto 
realizou-se uma revisão integrativa da literatura, utilizando-se os descritores “Covid-19”; “Health 
education” e “Light technologies”. O SARS-CoV-2 é de origem zoonótica sendo responsável pela 
síndrome respiratória aguda grave atual, que vem acarretando centenas de milhares de mortos 
em todo mundo. Assim, ações de educação em saúde se mostram necessárias para sensibilizar 
população sobre as medidas de prevenção (evitar contato próximo, uso de máscara e higiene 
pessoal) para COVID-19, e, em tempos de isolamento social, os meios digitais, se mostraram 
potentes ferramentas que vêm sendo utilizadas: teleatendimentos, lives e videoconferências. 
Ademais, devem ser adequadamente recorrido a fim de evitar a desinformação e aumentar a 
adesão às recomendações dadas em função do uso dessas ferramentas de comunicação. 
Palavras-chave: Pandemia. Educação em Saúde. Coronavírus. 

 
ABSTRACT: Health education presents itself as an important pedagogical tool aimed at the 
prevention of COVID-19, therefore, the objective was to discuss these items. For that purpose, an 
integrative literature review was carried out, using the descriptors “Covid-19”; “Health education” 
and “Light technologies”. SARS-CoV-2 is of zoonotic origin and is responsible for the current 
severe acute respiratory syndrome, which has been causing hundreds of thousands of deaths 
worldwide. Thus, health education actions are necessary to sensitize the population about 
preventive measures (avoid close contact, use of a mask and personal hygiene) for COVID-19, 
and in times of social isolation, digital media proved to be powerful tools that have been used: call 
centers, lives and videoconferences. In addition, they must be properly used in order to avoid 
misinformation and increase adherence to the recommendations given due to the use of these 
communicatiotools. 
Keywords: Pandemic. Health Education. Coronavirus. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A educação em saúde consiste na capacidade de encontrar e fornecer informações sobre 

saúde com o intuito de ajudar os sistemas e indivíduos a obter notícias de qualidade, assim como 

ter um melhor entendimento sobre as doenças no que tange ao conhecimento clínico e o 

desenvolvimento de tratamentos, resultando na promoção à saúde, na implementação eficiente de 

políticas públicas e do autocuidado (NGUYEN et al., 2020). 
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Dessa forma, a educação em saúde é imprescindível para a redução de notícias falsas, 

além de proporcionar um aumento da qualidade de vida e do bem-estar da população quando 

estes possuem informações concretas e verídicas sobre determinado assunto (NGUYEN et al., 

2020). Os meios digitais se mostram importantes ferramentas em tempos de pandemias para 

ações de educação em saúde, favorecendo a disseminação de conteúdos (CECCON; 

SCHNEIDER, 2020). 

Entretanto, na última década, observou-se aumento expressivo na propagação de 

informações errôneas, principalmente após as infecções por Ebola e Zika, refletindo diretamente 

na saúde pública e na tomada de decisões relacionadas à saúde (HERNÁNDEZ-GARCÍA; 

GIMÉNEZ-JÚLVEZ, 2020). Neste cenário atual com a pandemia da doença do coronavírus 2019 

(COVID-19), a divulgação de dados equivocados pode afetar a qualidade de vida das pessoas, 

induzindo a comportamentos de riscos, a automedicação, crises de ansiedade e medo pela 

sociedade (NGUYEN et al., 2020; HERNÁNDEZ-GARCÍA; GIMÉNEZ-JÚLVEZ, 2020). 

A educação dos pacientes e da sociedade é de suma importância para qualquer doença 

infecciosa, essencialmente quando a mídia desempenha seu papel no compartilhamento de 

informações corretas e que sejam compreendidas por todos (BRUNS; KRAGULJAC; BRUNS, 

2020; HERNÁNDEZ-GARCÍA; GIMÉNEZ-JÚLVEZ, 2020; LIU et al., 2020; CECCON; 

SCHNEIDER, 2020). Dessa forma, a educação em saúde é um meio e um método essencial para 

prevenir e controlar doenças, assim como diminuir estigmatizações entre a população (NGUYEN 

et al., 2020; BRUNS; KRAGULJAC; BRUNS, 2020). 

Neste contexto, este artigo teve como intuito realizar uma revisão integrativa sobre 

algumas características da COVID-19, bem como sobre as principais estratégias usadas no 

tocante à educação, sob um olhar no passado e observando o presente, em relação a saúde na 

atual situação e em outras pandemias. 

 
METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, na qual realizaram-se pesquisas no 

acervo bibliográfico de artigos nacionais e internacionais. As bases consultadas foram Scielo, 

PubMed e Capes, restringindo o tempo de publicação nos últimos cinco anos e aplicando os 

descritores: “Covid-19” AND "Health education" e "Covid-19" AND “Light technologies”.; 

Os critérios de inclusão e exclusão se basearam na data da publicação e na coerência 

com a temática. Os artigos encontrados repetidamente em diferentes bases de dados foram 

contados somente uma vez. 

O nível de evidência foi atribuído de acordo com a classificação de desenho de estudo em 

sete categorias: nível 1, para revisões sistemáticas e meta-análise; nível 2, estudo randomizado 

aleatoriamente controlado; nível 3, estudo controlado randomizado sem aleatorização; nível 4, 

estudos de coorte e caso-controle bem concebido; nível 5, revisão sistemática de estudos 
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descritivos e qualitativos; nível 6, estudo descritivo ou qualitativo; e nível 7, evidências de opinião 

ou consenso (EDUCAÇÃO, 2014 ). 

A partir disso, ao aplicar os descritores foram encontrados 1333 resultados, dos quais 204 

foram excluídos por terem data de publicação há mais de 05 anos, 15 estavam repetidos em 

diferentes bases de dados, 1004 não tinham coerência com o tema após a leitura do resumo. Por 

fim, após a leitura do artigo na íntegra, foram selecionados 67 artigos para serem analisados no 

presente estudo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
BREVE RELATO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS 2019 

 
Três coronavírus de natureza zoonótica provocaram surtos catastróficos de pneumonia 

em seres humanos no século XXI, sendo o primeiro com síndrome respiratória aguda grave 

(SARS-CoV) em 2002–2003, o segundo com síndrome respiratória no Oriente Médio (MERS-CoV) 

em 2012 e o terceiro nomeado como síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS- 

CoV-2) em 2019 (NIKHAT; FAZIL, 2020). Os coronavírus possuem um poder de sofrer mutações 

em animais e se tornam transmissíveis para os seres humanos, como acontece no SARS-CoV, 

MERS-CoV e no SARS-CoV-2 (BRUNS; KRAGULJAC; BRUNS, 2020). 

O SARS-CoV-2 é o sétimo da família dos coronavírus com RNA de cadeia simples o qual 

é envelopado por proteínas que favorecem o formato esférico do vírus, como uma coroa; a 

glicoproteína S de superfície é a mais estudada por ser o principal alvo de anticorpos e vacinas 

devido a sua exposição (NIKHAT; FAZIL, 2020; BRUNS; KRAGULJAC; BRUNS, 2020). A COVID- 

19 foi relatado pela primeira vez em Wuhan, China, em dezembro de 2019 e, em 11 de março de 

2020, uma pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (NGUYEN et al., 

2020; BRUNS; KRAGULJAC; BRUNS, 2020; GELDSETZER, 2020). 

O SARS-CoV-2 apresenta alta taxa de transmissibilidade, sendo 10 a 20 vezes maior em 

comparação ao SARS-CoV. Quanto a taxa de mortalidade, está na média de 3,4%, sendo menor 

do que a SARS (9,6%) e a MERS (35%) (NIKHAT; FAZIL, 2020; CECCON; SCHNEIDER, 2020). 

Aproximadamente 50 a 80% da transmissão do vírus são de portadores assintomáticos 

através de gotículas da fala, fômites, lágrimas e fluidos corporais ao entrarem em contato com a 

mucosa ou, até mesmo, orofecal (NIKHAT; FAZIL, 2020). Além do mais, cada indivíduo pode 

infectar, em média, 2 a 4 pessoas, semelhante ao resfriado comum (MASH, 2020; NIKHAT; 

FAZIL, 2020; BRUNS; KRAGULJAC; BRUNS, 2020). 

Os sintomas iniciais da COVID-19 são febre com calafrios (83%), tosse seca (82%) e mal 

estar com predominância de 83-98% dos casos; além desses, falta de ar (31%), dor abdominal, 

diarreia, dor de cabeça, vômito, dor de garganta, fadiga e mialgia também podem estar presentes 

(NIKHAT; FAZIL, 2020; MASH, 2020). Em torno de 90% dos pacientes apresentam mais de um 

sintoma, no entanto apenas 15% desenvolvem febre, tosse seca e falta de ar juntos (MASH, 

2020). 
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De forma geral, a maioria dos pacientes apresentam sintomas leves (81%) e podem ser 

tratados a domicílio em auto-isolamento, contudo idosos e aqueles que possuem comorbidades 

(doença respiratória, cardiovascular, hipertensão, diabetes, entre outros) e imunocomprometidos 

tendem a desenvolver um quadro mais grave, a exemplo da síndrome do desconforto respiratório 

agudo e falência de múltiplos órgãos (NIKHAT; FAZIL, 2020; MASH, 2020; BASCH et al., 2020). 

Nos exames de imagem observa-se na radiografia de tórax uma predominância de 

infiltrados irregulares bilaterais com opacidades difusas e consolidação em todos os pacientes; já 

na tomografia computadorizada de tórax possui opacidades bilaterais, periféricas, mal definidas e 

em vidro fosco (BRUNS; KRAGULJAC; BRUNS, 2020). 

As medidas gerais de distanciamento social, isolamento e quarentena devem ser seguidas 

para diminuir a transmissão do vírus, sendo a prevenção primária a melhor maneira de controle 

contra a COVID-19, no qual abrange informações e orientações precisas sobre o comportamento 

dos indivíduos na sociedade (NIKHAT; FAZIL, 2020; BASCH et al., 2020). Métodos como triagem, 

identificação precoce, isolamento do paciente, rastreamento de contatos, quarentena, meios de 

controle de infecção e educação dos pacientes no entendimento da doença e dos seus riscos 

foram ações imprescindível para os países bem-sucedidos na diminuição da transmissão da 

COVID-19 (BRUNS; KRAGULJAC; BRUNS, 2020). 

Além da preocupação da transmissão do vírus de pessoa-pessoa, há o cuidado com a 

disseminação de informações errôneas sobre a COVID-19 em sites de mídia social, o que levou a 

OMS a criar uma página “myth busters” em seu site, bem como a se envolver em discussões com 

empresas de mídia social (GELDSETZER, 2020). 

Deste modo, é de suma importância frisar que como ainda não há tratamento eficiente e 

vacina para combater o SARS-CoV-2, a educação em saúde, que pode envolver ações da mídia 

em conjunto com as autoridades governamentais, é essencial para a sociedade entender os 

danos causados por esse vírus; assim como os métodos de prevenção e os locais de atendimento 

à saúde designados para o público em caso de suspeita de infecção (LIU et al., 2020). Com isso, 

auxiliando a diminuição de conteúdos enganosos ou incorretos transmitidos à sociedade. 

 

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE UTILIZADAS EM EPIDEMIAS E PANDEMIAS 

ANTERIORES 

A educação do paciente é algo fundamental contra todas as doenças infecciosas, 

devendo ser compreendidos como métodos de prevenção e riscos advindos com a infecção. 

Assim, estratégias são utilizadas continuamente para modificar o status educacional da 

população, a fim de impactar positivamente na prevenção dessas enfermidades. 

Diante disso, uma estratégia para a educação em saúde é a utilização dos variados meios 

de comunicação digital como forma de atingir uma maior parcela da sociedade. Foi evidenciado 

que a resposta da população apresenta proporcional relação com a cobertura da mídia sobre o 

assunto, como se pôde observar no evento do Zika vírus em 2016, afetando no comportamento e 

na educação em saúde da população (BRUNS; KRAGULJAC; BRUNS, 2020). 
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Somado a isso, no surto da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) na Coreia do 

Sul, a exposição das pessoas às mídias sociais também contribuiu para a construção de 

percepção sobre os riscos da doença (GAO et al., 2020). Apesar disso, quando a informação é 

retratada em meios de comunicação como televisão, rádio e mídia social, essa está susceptível a 

erros, podendo culminar, nesses casos, em ansiedade e prejuízos à saúde mental (BRUNS; 

KRAGULJAC; BRUNS, 2020). 

O avanço da pandemia do coronavírus traz a urgência de se pensar a saúde na relação 

com os aspectos educativos e sociais. De um lado vemos o discurso obscurantista que nega tanto 

a gravidade da doença, quanto a importância dos cuidados. Do outro, o das políticas públicas de 

que somente as mudanças de hábitos individuais podem parar o avanço do vírus. O 

Departamento Nacional de Saúde Pública coloca a propaganda e a educação como estratégias 

importantes principalmente para enfrentar epidemias e transmitir “hábitos de higiene”. 

(MOREL,2020). 

No enfrentamento da COVID-19, os ‘’hábitos de higiene’’ se refletem principalmente no 

uso adequado de máscaras, no seu correto descarte, o retirar das roupas ao chegar em casa, no 

local reservado, na desinfecção dos sapatos, superfícies e utensílios diversos manipulados 

diariamente. Enfim as pessoas devem receber orientações pertinentes para compreender a real 

necessidade de mudanças de costumes, e não somente ter de obedecer a comandos tais como: 

Distanciamento social, fique em casa, lave as mãos, use máscaras, pois se o cidadão não for bem 

esclarecido, ele pode não aprender e sem aprender não modifica os hábitos (BASCH et al., 2020; 

BROUCKE 2020). 

Os meios de comunicação evoluíram ao longo dos anos, proporcionando o acesso 

facilitado à informação principalmente com o advento da internet, todavia, esse mesmo canal de 

conhecimento também foi utilizado para propagar falsas informações a respeito de epidemias 

anteriores, como na epidemia por Ebola e por Zika. O exemplo do mau uso desse meio é 

apontado no estudo que explorou as informações na internet acerca da vacina contra a gripe 

pandêmica, evidenciando que somente 80,3% retratavam as indicações da vacina conforme a 

OMS, e 53,9% suas contraindicações corretas (HERNÁNDEZ-GARCÍA; GIMÉNEZ-JÚLVEZ, 

2020). 

Dentro do espectro dos meios digitais, o YouTube apresenta-se como uma ferramenta de 

amplo alcance e com grande potencial na prevenção de doenças, assim como foi em doenças 

infecciosas emergentes anteriores, por auxiliar na educação das pessoas e em suas tomadas de 

decisões (BASCH et al., 2020). Outra rede social com amplo potencial na educação em saúde é o 

Twitter. Na epidemia do Zika vírus, foram selecionados 1.234.605 tweets que abordavam o tema, 

relatando diversos aspectos específicos da doença, mas também divulgando desinformações – 

uma limitação do seu uso. Desse modo, metodologias para evitar que notícias falsas sejam 

espalhadas e interfiram na compreensão das pessoas sobre a realidade devem ser elaboradas 

com o intuito de evitar a propagação de conhecimentos equivocados (HERRERA-PECO; TORRE- 

MONTERO, 2020). 
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Convém lembrar ainda que, apesar do surgimento de novas tecnologias, incluindo redes 

de internet e celulares smartphones, que se exibem como grandes promessas na rapidez e 

eficiência da comunicação com contingentes populacionais em situações de emergência, o 

acolhimento do canal de comunicação por meio da sociedade pode apresentar divergência de 

acordo com o evento. Tal assertiva tem como exemplo o surto de H7N9 em Hong Kong no ano de 

2014 no qual os canais mais tradicionais de comunicação de risco- englobando televisão e 

telefone- demonstraram-se como os de maior preferência pelo público, mesmo com muitas 

informações errôneas (CHAN; LAM, 2020). 

Nesse contexto, com relação à propagação de desinformação, é relevante mencionar que 

uma das táticas no seu combate é a ação dos bibliotecários. Seja qual for à pandemia, essa é 

uma profissão que desempenha papel fundamental na conscientização da saúde pública, 

produzindo e disseminando informações a respeito de medidas preventivas. Esse profissional 

possui a responsabilidade de divulgar informações conforme evidência cientifica e de orientar a 

população contra a desinformação presente especialmente nas mídias sociais (ALI; GATITI, 

2020). 

 

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE UTILIZADAS CONTRA COVID-19 

 
O investimento na área de educação em saúde durante a pandemia da COVID-19, assim 

como em situações semelhantes vivenciadas anteriormente, foi e continua sendo imprescindível 

para a proteção da população e no enfrentamento da crise de saúde instalada em território 

mundial. Para isso, exigiu-se uma forte ampliação do uso das mídias digitais e das estratégias de 

comunicação com público (BROUCKE, 2020). 

O fluxo maciço de informações e pontos de vista sobre a pandemia têm impactos 

diferentes na população. Enquanto os jovens acessam preferencialmente informações através das 

mídias sociais como Instagram ou YouTube, os adultos de idade mais avançada utilizam com 

maior frequência a televisão e os jornais nacionais à noite. Já os imigrantes e refugiados podem 

ter maior influência pelos líderes comunitários e fontes de notícias de seus países de origem 

(FINSET; BOSWORTH; BUTOW; GULBRANDSEN; HULSMAN; PIETERSE; STREET; 

TSCHOETSCHEL; VAN WEERT, 2020). 

Independentemente da ferramenta utilizada, a transmissão de conteúdos e o aprendizado 

à distância já se mostrou eficaz para melhorar o desenvolvimento profissional e mudar as práticas 

educacionais, retratando a importância de utensílios como Clubes de periódicos do Twitter, blogs 

médicos e plataformas de aprendizagem colaborativa (SANDARS J. et al., 2020). 

Com isso, pode-se perceber a variedade de canais de comunicação, bem como de 

estratégias para se aproximar de públicos específicos. Desse modo, cada país adquiriu medidas 

distintas para promover a educação em saúde e contribuir para o controle da crise provocada pela 

COVID-19. 
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Na China, local onde foram relatados os primeiros casos da doença, houve grande 

fortalecimento da comunicação através das mídias digitais no início do surto. Em um estudo 

realizado por Qian Liu et al. (2020) foram coletados os principais relatórios da mídia entre 1 de 

janeiro de 2020 e 20 de fevereiro de 2020, identificando 7791 relatórios relevantes sobre a 

COVID-19, cujo os temas mais populares foram: procedimentos de prevenção e controle, seguido 

de tratamento médico e pesquisa. 

Nesse mesmo estudo, também foi exaltada a importância de selecionar os temas, garantir 

a precisão e veracidade dos relatórios de mídia, bem como a quantidade diária de informações 

transmitidas, em que a sobrecarga da quantidade de dados pode resultar em fadiga da 

comunicação em massa. Esse ponto também foi reforçado por Wong J.E.L., Leo Y.S., Tan C.C. 

(2020), que retrataram o desafio das autoridades de saúde pública em Cingapura de manter a 

população atualizada através da transmissão clara, precisa e oportuna de informações de fontes 

confiáveis, envolvendo ativamente muitos grupos específico. 

Em Taiwan, um dos itens apontados para o gerenciamento da crise gerada pela COVID- 

19 foi justamente a comunicação de representantes políticos com a população, reforçando a 

educação em saúde e a tranquilização do público. Dessa forma, foram realizados comunicados 

diários de imprensa, do Ministro da Saúde e Bem-Estar (CECC) e do vice-presidente de Taiwan, 

por meio de anúncios de serviço público transmitidos do gabinete do presidente e disponibilizados 

via internet. Tal ação possui como foco a valorização das práticas de prevenção, tais como: o uso 

correto do equipamento de proteção individual e seu consumo exacerbado, as formas e meios de 

impedir a transmissão e propagação desse vírus (WANG J., CHUN Y. N., BROOK R.H., 2020; ALI, 

M. Y.; GATITI, P., 2020). 

O CECC também fez planos para ajudar escolas, empresas e trabalhadores terceirizados. 

A avaliação do público para esse posicionamento político no enfrentamento da COVID-19 teve 

repercussão positiva (WANG J., CHUN Y. N., BROOK R.H., 2020). 

No Brasil, por outro lado, especialmente no início da pandemia, houve grande 

disseminação de informações nas redes sociais, na mídia e pelo Governo Federal. As 

recomendações eram que a quarentena e o isolamento social devessem ser interrompidos, 

voltando a normalidade dos estabelecimentos. Existiu, portanto, um grande paradoxo entre a 

ciência e o governo do presidente Jair Bolsonaro, o qual gerou dúvidas em relação às medidas 

mais adequadas de prevenção, prejudicando as implementações de práticas comprovadamente 

eficientes no enfrentamento à pandemia, em um cenário de ausência de medidas farmacológicas 

(CECCON; SCHNEIDER, 2020). 

Sob outro víeis, em um estudo com 718 adultos nos Estados Unidos (EUA), foi utilizada 

uma plataforma on-line no início de fevereiro de 2020, na qual 69% dos entrevistados afirmaram 

que preferiam a liderança científica de saúde pública para conduzir as respostas ao surto da 

COVID-19, em comparação com 14% que desejavam a liderança política (MCFADDEN; MALIK; 

AGUOLU; WILLEBRAND; OMER, 2020). Percebeu-se também nos EUA, que a audiência de 

telejornais locais da TV e da rede disparou à medida que o público procurava fontes de notícias 
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confiáveis para informações sobre a pandemia e, com isso, as redes de televisão se dedicaram 

em potencializar a educação em saúde (SMITH, 2020). 

Na Califórnia, a Kaiser Permanente, organização sem fins lucrativos que oferece seguro 

de saúde e assistência médica, propôs um plano para a mitigação de disseminação comunitária 

da COVID-19. Tal plano incluía a comunicação com a população para que houvesse orientação 

acerca dos sintomas, do momento adequado de procurar os sistemas de saúde e de ficar em 

casa. Para garantir que esse plano ocorresse com maior eficácia, foi oferecido o atendimento 

realizado por telefone ou videoconferência e protocolos de tratamento para garantir o 

distanciamento social (PARODI SM., LIU XV., 2020). Na África Subsaariana também foi reforçado 

o aconselhamento por áudio auxiliado por telefone para orientar práticas de saúde (PRIMMER, 

MBVUNDULA, 2020). 

A utilização do celular foi bastante expressiva, o Whatsapp da OMS, por exemplo, foi 

considerado uma das fontes mais confiáveis de informação na atual crise (ALI, M. Y.; GATITI, 

P.,2020). Além disso, foram desenvolvidos aplicativos e plataformas para auxiliar a educação em 

saúde, podendo ser exemplificado através de um modelo de plataforma dedicada à saúde móvel 

(mHealth) que foi muito útil para disseminar informações atualizadas e validadas sobre o SARS- 

CoV-2 para toda a equipe médica do Hospital Infantil dos Hospitais Universitários de Genebra 

(ZAMBER et al., 2020). 

Com isso, é possível perceber que as tecnologias leves contribuem para a produção do 

cuidado a partir do estabelecimento de vínculos solidários, do compartilhamento do processo de 

gestão da crise, do mapeamento e resolução de demandas sociais, da valorização dos sujeitos 

envolvidos no processo de produção de saúde e, consequentemente, do aumento do grau de 

corresponsabilidade na produção de saúde (CECCON; SCHNEIDER, 2020). 

Apesar das diversas abordagens compreendidas em regiões distintas do planeta, 

percebeu-se intensificação de uma característica inerente à ciência: a troca aberta de 

conhecimento. De acordo com BARTON C.M. et al. (2020), o compartilhamento, especialmente, 

dos modelos científicos é importante para prever e responder a crises biológicas, sociais e 

ambientais complexas, incluindo pandemias. 

Ademais, tal expansão dos conhecimentos é essencial para orientar os governos 

regionais e nacionais na elaboração de políticas públicas de saúde, sociais e econômicas para 

gerenciar a propagação de doenças e diminuir seus impactos. Essa transparência permite 

conquistar a confiança do público, sendo importante na defesa contra mal-entendidos, mau uso e 

desinformação deliberada sobre modelos e seus resultados (BARTON C.M. et al. 2020). 

A importância de agir com honestidade com a população é o primeiro dos quatro passos 

essenciais para a comunicação efetiva. Os outros três incluem a utilização de linguagem clara e 

precisa na transmissão de confiança para a população através de pronunciamentos de líderes 

políticos ou científicos e a utilização da empatia para o reconhecimento das emoções e da 

aproximação com o público. Além disso, para a educação em saúde tornar-se mais satisfatória, é 

interessante reforçar os modelos mentais para que as pessoas compreendam o caminho para a 
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transmissão da doença e como ele pode ser bloqueado (FINSET; BOSWORTH; BUTOW; 

GULBRANDSEN; HULSMAN; PIETERSE; STREET; TSCHOETSCHEL; VAN WEERT, 2020). 

Esse processo de alfabetização em saúde que busca a promoção e manutenção de 

hábitos saudáveis na população (LAZCANO-PONCE; ALPUCHE-ARANDA, 2020) enfrenta 

desafios. Isso foi evidenciado especialmente no início da epidemia, onde a resposta do público 

aos avisos era frequentemente fraca e ineficaz. Essa falta de adesão é interpretada, muitas vezes, 

como irresponsabilidade e egoísmo, mas não necessariamente é esse o caso. Afinal, mudanças 

de comportamento não são simples de serem implementadas (BROUCKE, 2020). 

Muitas pesquisas em comportamento protetor da saúde, fundamentadas em modelos 

teóricos, como o Health Belief Model ou a Teoria da Motivação da Proteção, mostraram que os 

indivíduos só são capazes de alterar o comportamento para seguir os avisos de saúde se: 

acreditarem que eles são suscetíveis a desenvolver a doença ou condição contra a qual a 

proteção é necessária; perceberem a condição como grave; perceberem a ação preventiva como 

eficaz para reduzir a ameaça e acreditarem que são capazes de executar a ação preventiva 

(BROUCKE, 2020). 

Outro importante impasse para atingir a educação em saúde de qualidade é a dificuldade 

de encontrar medidas promovidas pela OMS para prevenir doenças. No estudo realizado por 

Hernández-Garcia I., Giménez-Júlvez T. (2020) foi feita uma pesquisa no Google com descritores 

associados à prevenção ao Coronavírus. Foram analisados 80 links e verificou-se que menos da 

metade dos sites da web forneceu informações sobre o uso correto de máscaras. Juntamente a 

isso, o fato de que alguns dos links forneceram informações ambíguas ou que não aderiram às 

orientações da OMS, o que pode ter contribuído para o uso indevido de máscaras pela população 

e, consequentemente, para escassez desses dispositivos em todo o mundo. 

Consoante Buckee C.O. et al. (2020), outro ponto fundamental é analisar à eficácia das 

mensagens públicas e intervenções de distanciamento social em larga escala. Por exemplo, o 

impacto das mensagens para o distanciamento social pode ser avaliado pelos dados de 

mobilidade populacional coletados por empresas privadas, com as devidas garantias legais, 

organizacionais e computacionais. Através do mapa agregado da mobilidade pode-se examinar 

qual abordagem teve maior eficácia, contribuindo para o aprimoramento das estratégias de 

educação em saúde. 

Por fim, a partir do desenvolvimento de tantas redes de suporte, educação e 

monitorização da população, há quem enxergue a pandemia da COVID-19 como uma 

oportunidade de aprimorar os sistemas de saúde. A telessaúde, por exemplo, que foi tão essencial 

para o enfrentamento da crise, pode ser mantida, posteriormente para diminuir a superlotação dos 

sistemas de saúde e, consequente, reduzir as taxas de infecção e morte e promover a educação 

em saúde (SUST et al., 2020). 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1302  
 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Ao término desta pesquisa é possível concluir que a educação em saúde é uma 

ferramenta poderosa no combate à COVID-19, possuindo considerada relevância na prevenção 

de doenças infecciosas e pandêmicas. 

Dentro do campo da educação em saúde, os meios de comunicação, incluindo as mídias 

sociais, demonstraram-se com grande potencial em afetar o comportamento das pessoas frente à 

conjuntura vivida em surtos anteriores. O seu amplo alcance populacional permitiu que 

percepções sobre proteção e riscos fossem transmitidas, influenciando nas atitudes e mudanças 

de comportamento dos indivíduos. 

Na pandemia atual da COVID-19, o ensino por meios digitais vem sendo intensificado, 

utilizando-se as mais diversas ferramentas e possibilidades. A participação de figuras políticas 

nesse contexto também se tornou comum em alguns países, fortalecendo informações 

transmitidas por profissionais de saúde e alertando quanto a medidas de prevenção, o que teve 

boa repercussão. Ademais, Organizações Não Governamentais (ONGs) vêm auxiliando no 

processo de educação da população e prevenção contra o coronavírus. 

É válido considerar ainda que, seja em epidemias/pandemias anteriores ou na pandemia 

atual, a qualidade da informação repassada – veracidade e quantidade adequada – é de suma 

importância para que a sociedade absorva o seu conteúdo e tome atitudes em concordância com 

o que é apresentado pela ciência e pelos governos. Somado a isso, a transparência das 

informações e acontecimentos é indispensável para a conquista da confiança das pessoas em 

relação ao meio de comunicação. Ao contrário disso, a desinformação em massa irá impactar 

negativamente no combate à doença, podendo desencadear, além disso, transtornos mentais e 

crises na sociedade global, regional e local. 
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CAPÍTULO 150 

ESTUDO DA TRANSMISSÃO FECAL-ORAL DA COVID-19 E SINTOMAS 

GASTROINTESTINAIS: SERIAM ESSES ÚLTIMOS OS INDICADORES DE ATIVIDADE VIRAL 

TARDIA? 

STUDY OF FECAL-ORAL TRANSMISSION OF COVID-19 AND GASTROINTESTINAL SYMPTOMS: WOULD THESE 
BE THE INDICATORS OF LATE VIRAL ACTIVITY? 
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RESUMO : A pandemia do novo coronavírus iniciou em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, 
China, como quadro de pneumonia, alertando as autoridades. Desde então, se espalhou 
globalmente e atenção é dada à possível transmissão fecal-oral. Sintomas gastrointestinais em 
pacientes infectados provavelmente indicam atividade viral. É agravado em países com alta 
incidência de doenças transmissíveis via fecal-oral. Objetiva-se reunir evidências de tal potencial 
transmissão e como a patogênese gastrointestinal pode indicar manifestação tardia. Trata-se de 
uma revisão sistemática integrativa em três bases de dados. Estudos apontam que mesmo 
ausente nas mucosas nasal e oral, o vírus pode estar em partes do trato gastrointestinal graças à 
presença da enzima ECA2, a qual se liga e pode ser eliminado via fecal. A possível transmissão 
fecal-oral mesmo após findado o quadro respiratório alerta às autoridades, sobretudo em regiões 
de saneamento precário, requerendo atenção dos gestores de saúde para intervenção. 
Palavras-Chaves COVID-19; SARS-CoV-2; Gastrointestinal; Sinais e sintomas 

 
ABSTRACT: The new coronavirus pandemic began in December 2019 in Wuhan, China, as a 
condition of pneumonia, alerting authorities. Since then, it has spread globally and attention is paid 
to possible fecal-oral transmission. Gastrointestinal symptoms in infected patients probably indicate 
viral activity. It is aggravated in countries with a high incidence of fecal communicable diseases. 
The objective is to gather evidence of such potential transmission and how gastrointestinal 
pathogenesis may indicate late manifestation. It is a systematic integrative review in three 
databases. Studies indicate that even though absent in the nasal and oral mucosa, the virus can 
be in parts of the gastrointestinal tract thanks to the presence of the enzyme ECA2, which binds 
and can be eliminated via the feces. The possible fecal-oral transmission, even after the respiratory 
condition has ended, alerts the authorities, especially in regions of poor sanitation, requiring 
attention from health managers for adequate intervention. 
Keywords COVID-19; SARS-CoV-2; Gastrointestinal; Signs and symptoms 
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Introdução 
 

No final de dezembro de 2019 um conjunto de casos de pneumonia de origem 

desconhecida surgiu em Wuhan, China. Em 31 de dezembro foi emitido um alerta pela Comissão 

Municipal de Saúde de Wuhan e uma equipe do Centro Chinês de Controle e Prevenção de 

Doenças (CHINA CDC) foi enviada a Wuhan e foi feita uma notificação a Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Como causas prováveis, enquadraram-se a influenza, influenza aviária, 

adenovírus, coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) e coronavírus da 

Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV). Posteriormente, a investigação chegou ao 

mercado público de Wuhan como início dessa doença, e somente no dia 07 de janeiro de 2020 o 

novo patógeno causador foi identificado e chamado posteriormente de 2019-nCoV (WEEKLY, CC. 

2020). 

Provisoriamente denominado 2019-nCoV, o SARS-CoV-2 possui algumas similaridades 

filogenéticas com o coronavírus causador da síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV, que 

influenciou a utilização dessa nomenclatura derivada. Importantes diferenças entre as duas 

entidades – espectro da doença, eficiência de transmissão e método diagnóstico – motivaram, no 

entanto, o estabelecimento de nomes diferentes para o vírus causador (SARS-CoV-2) e para a 

doença (COVID-19), a qual pode variar de assintomática a grave ou fatal (GORBALENYA et al., 

2020). 

O SARS-Cov-2, sétimo coronavírus conhecido por infectar humanos (ANDERSEN et al., 

2020), é um beta-coronavírus de RNA de fita simples de sentido positivo com um núcleo capsídeo. 

O receptor de entrada desse vírus na célula hospedeira é a enzima conversora de angiotensina 2 

(ACE2), a qual está presente em células dos rins, coração, TGI, vasos sanguíneos e células 

epiteliais alveolares AT2 pulmonares (PASCOAL et al., 2020). Para que haja esse reconhecimento 

do receptor pelo vírus, é necessária a ativação da proteína S (spike) presente na superfície viral. 

Essa ativação é mediada por proteases da própria célula hospedeira, com destaque para a 

catepsina L e a Transmembrane Protease Serine 2 (TMPRSS2). A eficiência dessa ligação entre o 

complexo SARS-CoV-2/S e a ACE2 pode estar relacionada com o aumento da transmissibilidade 

do vírus e da gravidade da doença (WALLS et al., 2020). 

A principal forma de transmissão do SARS-CoV-2, assim como de outros vírus (rinovírus e 

influenza, por exemplo), ocorre por gotículas respiratórias expelidas por pacientes infectados, 

principalmente quando respira, espirra, fala ou tosse, atingindo a conjuntiva ou a mucosa de um 

hospedeiro suscetível, além do contato direto entre ambos (JAYAWEERA, 2020). Essa situação é 

confirmada mediante as precauções atuais adotadas para conter a infecção, como o uso de 

máscaras e luvas, higienização frequente das mãos (desinfetantes à base de álcool ou sabão e 

água), restrições de viagens e a prática do distanciamento social por milhões de pessoas no 

mundo (D’AMICO, 2020), apesar do conhecimento sobre a carga viral, capaz de infectar uma 

pessoa, ainda ser uma dúvida na comunidade científica (JAYAWEERA, 2020). 
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Apesar de menos prevalente que os sintomas respiratórios, estudos clínicos apontam que 

de 2 a 50% dos infectados pelo SARS-CoV-2 apresentaram pelo menos algum sintoma 

gastrointestinal (D’AMICO et al., 2020). Nesse cenário, desconforto abdominal, diarréia, 

sangramento intestinal, náusea, vômito (AMIRIAN, 2020), distensão abdominal e tenesmo (MUSA, 

2020) são sintomas que podem preceder ou seguir os sintomas respiratórios. 

Existem preocupações sobre a contaminação fecal como fonte de disseminação do 

SARS-CoV-2 (WONG,2020). Essa situação é crescente, tendo em vista que, além das evidências 

dos sintomas gastrointestinais (principalmente diarreia e vômito), notou-se também a presença de 

RNA viral tanto em amostras de fezes de pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, como também, 

em pessoas já recuperadas da COVID-19 (AMIRIAN, 2020). Somado a isso, a viabilidade de 

transmissão fecal-oral é potencializada, também, pela eliminação de SARS-CoV-2 viável e de 

RNA viral por excrementos corporais (saliva, escarro e fezes) em águas residuais (KITAJIMA, 

2020). 

 

Metodologia 
 

Trata-se de uma revisão sistemática integrativa baseada na prevalência das 

manifestações clínicas gastrointestinais determinadas pela infecção pelo SARS-CoV-2 e possível 

transmissão fecal do vírus. Dessa maneira, conforme a estratégia de “População, intervenção, 

comparação e desfechos” (PICO), estabeleceu-se a pergunta de pesquisa: “Quais as evidências 

dos sintomas gastrointestinais e da possibilidade transmissão fecal da COVID19 no Brasil?”. 

Etapas de pesquisa: 

O presente foi constituído, sequencialmente, das seguintes etapas: (1)Definição dos 

objetivos, (2) escolha das bases de dados, (3) discussão dos critérios de inclusão e exclusão, (4) 

seleção de títulos relevantes, (5) seleção de resumos relevantes, (6) seleção de artigos, (7) 

eliminação de duplicatas, (8) extração dos dados, (9) análise dos dados, (10) tabulação dos dados 

e, finalmente, (11) elaboração do texto. 

Estratégia de Busca 

Determinou-se descritores (MESH e DEC’s) e termos livres com base na estratégia 

PICOS e, consequentemente, na pergunta da pesquisa. Assim, (((((COVID19) OR (SARS-CoV-2)) 

OR (coronavirus)) AND (sintomas)) OR (manifestações clínicas)) OR (gastrointestinais), 

((COVID19) AND (contamination)) AND (feces) e ((Gastrointestinal) AND (Sings and symptoms)) 

AND (COVID19). As buscas foram realizadas durante o mês de junho de 2020 nas seguintes 

bases de dados: Medline (via Pubmed), Science Direct e Lilacs (via BVS). 

Critérios de Elegibilidade: 

Foram considerados como critério de inclusão: artigos que abordam as características 

clínicas da infecção pela COVID19, características gastrointestinais, estudos com reconhecimento 

do ácido nucleico do vírus em fezes e os que elencaram as potenciais vias de transmissão do 

vírus. Foram excluídos os textos que não possuíam análises quantitativas dos sintomas 
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gastrointestinais, análise de métodos diagnósticos moleculares e estudos com associação de 

outras doenças do trato digestório. 

 
Resultados 

 
Um total de 264 artigos foram encontrados nas 3 bases de dados, após aplicação de filtro 

para artigos somente de 2020 e com as estratégias de buscas estabelecidas. Pautando-se nos 

critérios de elegibilidade, 219 artigos foram excluídos por título, 26 por resumo e 11 após leitura do 

texto completo. Restando, portanto, 8 artigos para elaboração da presente revisão. O 

detalhamento desses resultados encontram-se no fluxograma presente na figura 1. 

 
Figura 1 - Fluxograma de seleção dos estudos 

 
Fonte: Autores do estudo 

 
Discussão 

 

Embora a contaminação direta pelo contato humano seja a principal fonte de 

contaminação, sabe-se que os fômites com vírus podem permanecer viáveis em determinadas 

regiões e tipos de superfícies (AMIRIAN, 2020). Com isso, outros cenários também geram 

aerossóis contaminados com patógenos infecciosos, como procedimentos médicos, cirurgias, 

água de torneira e descargas rápidas (JAYAWEERA, 2020). 

O período de incubação é descrito como um valor entre 2 e 14 dias, sendo 5 a mediana. 

Com base em um estudo feito em pacientes em Wuhan, local onde se iniciou a pandemia, febre é 

o sintoma mais comum (83% a 98%), seguido de tosse (76% a 82%) e falta de ar (30%). Os 

sintomas extrapulmonares são menos comuns. Dentre eles os mais frequentes foram mialgias 
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(11%), rinorréia (10%), cefaléia (8%), dor no peito (2%) e sintomas gastrointestinais (3%). A 

grande maioria dos pacientes apresenta entre 1 e 3 sintomas (CHEN, et al. 2020). 

A partir da análise de amostras de biópsia endoscópica pelo método de coloração 

histológica e imunofluorescente realizada por Xiao et al. (2020), detectou-se a presença do 

nucleocapsídeo do SARS-Cov-2 no citoplasma de células epiteliais glandulares do estômago, 

duodeno e reto. Essa evidência analisada junto aos sintomas gastrointestinais em pacientes com 

COVID-19 e ao mecanismo de interação molecular entre o vírus e a ACE2, abundantemente 

expressa no intestino delgado, são indicativos de infecção viral no TGI, mesmo que ainda não se 

saiba o mecanismo preciso envolvido na indução desses sintomas extra respiratórios. Além disso, 

registros de pacientes com COVID-19 que apresentaram diarreia, um importante sintoma 

gastrointestinal relacionado, mesmo na ausência de sintomas respiratórios, são fatores que não 

devem ser subestimados na investigação da doença (D’AMICO et al., 2020), bem como nas 

estratégias de combate ao contágio e à disseminação do vírus. 

O provável mecanismo decorre da habilidade do vírus em se ligar ao receptor celular da 

enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2), expressa em células epiteliais, sendo o mesmo 

receptor de entrada do SARS-CoV, ressaltando que este e o SARS-CoV-2 possui 82% de 

similaridade genômica, contudo o mais recente utiliza o receptor celular de forma mais eficiente. O 

mecanismo fisiopatológico é sustentado pelo estudo de Xiao et al (2020) através de amostras de 

biópsias endoscópicas que demonstrou grande expressão da proteína do nucleocapsídeo viral em 

áreas do TGI com densa expressão da ECA2 como no citoplasma do estômago, duodeno e célula 

epitelial glandular do reto, enquanto era consideravelmente mais baixa em áreas desprovidas de 

receptores, a exemplo do epitélio esofágico (SURESH KUMAR et al., 2020) (LEE IC, HUO TI, 

HUANG YH, 2020). 

Assim como 16% a 73% dos pacientes no surto de 2002-2003 de SARS-CoV 

apresentaram diarreia na progressão da doença, sobretudo na primeira semana da doença, a 

diarreia também se apresenta como sintoma gastrointestinal usualmente nos infectados pelo 

COVID-19 tendo incidência desde 1,3% até 29,3% e pode ser o sintoma inicial, todavia a 

incidência varia amplamente nos diferentes estudos, provavelmente decorrente da diferença do 

critério empregado em diferentes hospitais, aliado ao fato de médicos clínicos desprezarem o valor 

dos sintomas digestivos na prática diária, prejudicando a acurácia diagnóstica (LEE IC, HUO TI, 

HUANG YH, 2020). 

Outro estudo apontou que a ECA2 é amplamente expressa no intestino delgado, 

principalmente nos enterócitos proximal e distal e a interação mútua entre o SARS-CoV-2 e a 

ECA2 podem acometer a função desta última e assim expressa através de diarreia (LEE IC, HUO 

TI, HUANG YH, 2020). Sendo assim, em tais órgãos com maior expressão da ECA2, haverá 

colonização viral que em última análise resultará em eliminação fecal através de diarreia tardia, 

após a resolução da infecção respiratória inicial, sendo os dados mais recentes apontando para 

detecção viral independentemente da presença de diarreia em 50% dos casos (SURESH KUMAR 

et al, 2020). Dessa forma, as implicações clínicas são notórias, uma vez que demonstra a 
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possibilidade de transmissão fecal como conjecturada nos estudos mais recentes, podendo 

deduzir que a presença de sintomas gastrointestinais em conjunto aos sintomas comumente 

queixados como tosse e febre, deve ser vigiada, visto que é um sinal de infecção ativa (SURESH 

KUMAR et al, 2020). 

Outro mecanismo postulado inclui a injúria ao TGI decorrente de resposta inflamatória 

sistêmica ao intestino, secundária à viremia, com possível alteração da microbiota intestinal e por 

fim afetando a microbiota pulmonar através do "eixo intestino-pulmão", elevando a possibilidade 

de ocorrência da síndrome da angústia respiratória aguda (SARA) (SURESH KUMAR et al, 2020). 

Dentro das manifestações clínicas, 204 pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 foram analisados 

no estudo de Pan et al., 99 (48,5%) tiveram sintomas gastrointestinais como sua principal queixa e 

os que têm sintomas relacionados ao TGI possuem um leque de manifestações, a citar: anorexia 

(83,8%), vômito (0,8%), diarreia (29,3%) e dor abdominal (0,4%), além do fato que pacientes com 

sintomas gastrointestinais têm pior prognóstico e levam mais tempo desde o início até a admissão 

se comparados aos que não possuem, devendo ressaltar que em 7 pacientes (3,4%), havia 

presença de sintomas do TGI, mas respiratórios ausentes - sendo, portanto, a presença exclusiva 

de sintomas do TGI uma manifestação rara (LEE IC, HUO TI, 

HUANG YH, 2020). 

Há vários relatos na literatura que apontam a detecção de RNA do SARS-CoV-2 nas fezes 

de pacientes infectados, implicando na possível rota de transmissão fecal-oral, a exemplo da 

publicação de Wang et al. (2020) cujos 44 pacientes dentre os 153 (29%) testaram positivo para o 

vírus nas fezes e, da mesma forma, há relatos pacientes doentes com exame de fezes positivo 

para o vírus, mas com testes de escarro e faríngeo negativos (LEE IC, HUO TI, HUANG YH, 

2020). Ademais, esta possibilidade de transmissão faz emergir os cuidados no que tange a  

higiene das mãos, especialmente em regiões de saneamento deficitário, e precauções rígidas 

devem ser tomadas por profissionais da saúde que manuseiam fezes de pacientes infectados, 

bem como o esgoto dos hospitais deve ser adequadamente desinfectado e todo esse cenário 

emerge preocupação especial nos pacientes infectados e que possuem doenças prévias do TGI, 

bem como os potenciais doadores de transplante de microbiota fecal no futuro (LEE IC, HUO TI, 

HUANG YH, 2020). 

Além das evidências observadas na pandemia do COVID-19, a questão sobre a 

transmissão por fezes é sustentada, também, por meio de experiências durante outras epidemias, 

como a do MERS-CoV, com sua presença em amostras fecais de pacientes com baixa carga viral, 

e do SARS-CoV (homologia aproximada de 80% com SARS-CoV-2), com sua presença no 

derramamento fecal e nas águas de hospitais de Pequim que tratavam pacientes com SARS 

(AMIRAN, 2020). E, como no Brasil ainda é alta a prevalência de doenças infecto-parasitárias, 

sendo exemplificada pela tradicional vida da população ribeirinha, que apresenta infestação 

endêmica ao longo da vida por parasitas intestinais (MARQUES, 2020), a análise de possibilidade 

da transmissão da COVID-19 por fezes é de grande valia para a saúde pública. Nessa 

perspectiva, urge-se a elaboração do presente estudo para reunião de evidências científicas que 
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determinem os panoramas de transmissão fecal do SARS-CoV-2 em um país endêmico para 

doenças parasitárias e como os sintomas gastrointestinais podem determinar uma atividade viral 

tardia. 

No contexto da atual pandemia por COVID-19, muitos países demonstram grandes 

números de óbitos de profissionais da saúde por essa enfermidade. Lidar com uma pandemia 

requer uma estrutura hospitalar adequada, além de equipamentos de proteção individual (EPI) e 

treinamento para utilizá-los da maneira correta, a fim de evitar a propagação do vírus. Os serviços 

de saúde precisam dispor de mecanismos e que alertem imediatamente suas equipes sobre os 

casos suspeitos e que medidas sejam tomadas. 

As principais e mais conhecidas vias de contaminação do COVID-19 são por meio de 

gotículas de saliva e aerossóis. Secreções nasais e orais também servem como meio de 

transmissão. Novos estudos apontam que, em comparação com o sistema respiratório, o vírus 

permanece mais tempo no sistema gastrointestinal, e o clearance de RNA viral demora mais 

tempo a reduzir nessa amostra, sugerindo uma forma de contaminação até então desconhecida. 

Isso demonstra a importância de estudos a respeito de confirmar a contaminação fecal-oral, o que 

pode ser de grande valia na implementação de novas estratégias a fim de evitar a disseminação 

viral. 

Diante do exposto, os profissionais da saúde responsáveis pelos cuidados de higiene do 

paciente estão diuturnamente susceptíveis ao contato com o agente viral por meio das secreções 

corpóreas. Protocolos a fim de reduzir essa contaminação por meio do profissional se fazem 

necessários. A padronização do atendimento e do manejo, bem como da troca de EPI’s, são 

fatores que podem ajudar a reduzir a propagação e melhorar os indicadores de casos e de óbitos 

pelas pessoas responsáveis pela saúde. 

 

Conclusão 
 

As evidências de sintomas gastrointestinais como diarreia, dor abdominal e vômito são as 

principais características clínicas que evidenciam a patogênese do SARS-CoV-2 nos receptores 

ECA2 do trato digestório (PASCOAL et al., 2020). Nessa perspectiva, salientando a problemática, 

o reconhecimento do RNA viral em amostras isoladas de fezes (KITAJIMA et al., 2020) deve 

levantar um alerta em toda comunidade científica e em órgãos gestores do Brasil da potencial via 

de transmissão fecal da COVID19. Afinal, tendo em vista a grande endemicidade de doenças 

parasitárias com mesmo tipo de transmissão, os brasileiros podem estar submetidos a uma via de 

transmissão incomum, mas que pode aumentar exorbitantemente o número de novos casos no 

país. Além disso, devido a diversas evidências de sintomas gastrointestinais no período de 

convalescência dos sintomas pulmonares, a via de infecção do trato digestório mostra-se como 

forte indicador de manifestação viral tardia. 
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CAPÍTULO 151 

EXPERIÊNCIA NO CUIDAR EM ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO À 

PACIENTE PSIQUIÁTRICOS ACOMETIDOS PELO CORONAVÍRUS 

EXPERIENCE IN NURSING CARE IN AN INPATIENT UNIT FOR PSYCHIATRIC PATIENTS AFFECTED BY 
CORONAVIRUS 

João Vitor Andrade1 

Rayrane Clarah Chaveiro Moraes2 

Janaina Abrantes da Silva3 

Claudio Alberto Meiller4 

Caroline Correa de Souza5 

 

RESUMO: Objetivo: descrever a experiência de organização de uma unidade de internação de 
pacientes confirmados ou com suspeita de Coronavírus em um hospital de grande porte na cidade 
de São Paulo. Método: relato de experiência sobre a estruturação de uma unidade de 
atendimento especializada em pacientes com COVID-19 e transtornos mentais, em um hospital de 
grande porte na cidade de São Paulo, durante uma pandemia. Resultados: descreveu-se a 
experiência com os fluxos operacionais de serviço, protocolo de encaminhamento e ações 
desenvolvidas pela equipe de enfermagem na enfermaria instalada. Conclusão: demarca-se o 
êxito que a equipe envolvida na estruturação da enfermaria vem conseguindo com a mesma, 
tendo excelentes resultados na reabilitação de paciente. Ademais, destaca-se o ineditismo do 
presente trabalho. 
Palavras-chave: Enfermagem; Saúde Mental; Serviços de Saúde; Infecções por Coronavirus; 
Pandemias. 

 

ABSTRACT: Objective: to describe the experience of organizing an inpatient unit for confirmed or 
suspected patients with Coronavirus in a large hospital in the city of São Paulo. Method: 
experience report on the structuring of a specialized care unit for patients with COVID-19 and 
mental disorders, in a large hospital in the city of São Paulo, during a pandemic. Results: the 
experience with operational service flows, referral protocol and actions developed by the nursing 
team in the installed ward were described. Conclusion: the success that the team involved in 
structuring the infirmary has been achieving with the same is highlighted, with excellent results in 
the rehabilitation of the patient. In addition, the novelty of the present work stands out. 
Keywords: Nursing; Mental Health; Health Services; Coronavirus Infections; Pandemics. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Em virtude de um novo tipo de coronavírus, teve-se o surgimento de uma doença 

denominada COVID-19, a mesma, tornou-se problema mundial de saúde pública frente ao fato de 

ser considerada uma das maiores pandemias conhecidas da história (LIPSITCH; SWERDLOW; 

FINELLI, 2020; OMS, 2020a). Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020a), a 

COVID-19 foi originada na China mais especificamente na cidade de Wuhan e a maior incidência 

de casos ocorreu no final de janeiro e início de fevereiro deste ano. A taxa de mortalidade variou 

de 5,8% em Wuhan a 0,7% na China (OMS, 2020b) e o número de óbitos mais prevalente ocorreu 

em indivíduos com patologias subjacentes ou com idade avançada (ZHOU et al., 2020; WU et al, 
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2020). Ratifica-se que apesar da COVID-19 possuir letalidade em torno de 3%, trata-se de um 

vírus de disseminação maior que os outros da mesma espécie (ZHU et al., 2020) 

A transmissão da COVID-19 se dá por meio do contato próximo e desprotegido com 

gotículas e secreções de uma pessoa infectada (OMS, 2020a). Sendo que os sintomas da doença 

são variáveis, podendo ocorrer desde sintomas leves, estilo resfriado (febre, coriza, tosse, dor de 

garganta e dispneia (CHEN et al., 2020; BRASIL, 2020a), até sintomas mais graves como a 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), tendo nesse caso a necessidade de atendimento 

em unidades de terapia intensiva (YUZHEN et al., 2020). 

No Brasil, até 05 de junho de 2020 foram confirmados 614.941casos, 34.021 óbitos e taxa 

de letalidade de 5,6% (BRASIL 2020b; OPAS, 2020). No tocante a cidade de São Paulo, o 

primeiro caso na cidade ocorreu dia 26 de fevereiro de 2020, sendo concomitantemente o primeiro 

caso da doença confirmado no Brasil (SÃO PAULO, 2020). Posteriormente a esse período, teve- 

se no estado de São Paulo, uma curva ascendente no número de casos registrados do COVID-19 

e em hospitalizações por SRAG (SÃO PAULO, 2020). 

Não bastasse o cenário pandêmico que o mundo enfrenta na contemporaneidade, tem-se 

ainda os problemas que já assolavam a humanidade, destacando-se as doenças mentais 

(ANDRADE et al. 2019). Enfatiza-se que estamos em um contexto complexo, onde além do 

surgimento de sintomas psicopatológicos, tais como ansiedade, irritabilidade, raiva, medo, 

depressão, insônia, dentre outros (AFONSO, 2020). Tem-se também os indivíduos que já 

possuíam algum transtorno mental, sendo este, decorrente do século neuronal (XXI), que contribui 

fortemente para o aumento significativo das doenças mentais (ANDRADE et al. 2019). Destaca-se 

que em relação ao cuidado das pessoas acometidas por estas doenças, as mesmas devem 

receber um cuidado diferenciado, visto que possuem demandas específicas, originárias do quadro 

clinico que possuem. Assim, ante à necessidade atendimento aos pacientes com doenças mentais 

acometidos pelo COVID-19, o objetivo deste estudo foi descrever a experiência de enfermeiros 

especialistas em enfermagem em saúde mental e psiquiátrica. 

 
MÉTODO 

 

O presente estudo constitui-se em um estudo do tipo descrito, caracterizado como um 

relato de experiência. O mesmo versa sobre a vivência de enfermeiros especialistas em 

enfermagem em saúde mental e psiquiátrica na organização de uma unidade de atendimento à 

pacientes com transtorno mental e com COVID-19 confirmado, em um hospital de grande porte  

na cidade de São Paulo. 

A instituição hospitalar onde a unidade foi instalada, conta com um total de 900 leitos 

destinados para tratamento de COVID-19 (HCFMUSP, 2020). A instituição em questão, oferta 

atendimento único e exclusivamente por meio do Sistema Único de Saúde, sendo serviço de 

referência para a grande São Paulo no tratamento de COVID-19. 
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A equipe que instituiu a unidade é oriunda do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 

Clínicas e é composta por 22 membros (3 médicos psiquiatras assistentes; 5 médicos residentes 

em psiquiatria; 3 enfermeiros atuantes na área de psiquiatria e saúde mental; 3 enfermeiros 

residentes em enfermagem em saúde mental e psiquiátrica e 8 técnicos de enfermagem com 

experiência na área de saúde mental). A unidade de internação de saúde mental, conta com 8 

leitos específicos para pacientes com transtorno mental e que estejam confirmados ou com 

suspeita de COVID-19. Destaca-se que são 4 vagas masculinas e 4 vagas femininas, podendo a 

depender da demanda ter alteração neste quantitativo. 

O lócus de ação deste relato foi extraído do cotidiano profissional dos autores deste 

manuscrito, mediante a vivência profissional adquirida na unidade de internação durante a 

pandemia de COVID-19. Os dados aqui relatados traduzem a vivência presencial, os quais 

emergiram de anotações, relatos, observações, das fontes de materiais, estudos e discussões 

entre as profissionais na estrutura interna da instituição onde eram desenvolvidas as atividades de 

trabalho. No tocante à questão temporal, o presente relato, delimita-se na experiência profissional 

vivenciada no período de abril a junho do ano de 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Estruturação da unidade de atendimento 

 
A estruturação da Unidade de atendimento se deu de forma gradual, sendo pensada à 

partir de março de 2020, no intuito de fornecer proteção à todos os pacientes internados no do 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Visto que, caso fosse realizada a internação de 

um caso confirmado de COVID-19 no referido Instituto, os demais pacientes atendidos/internados 

no mesmo teriam risco. 

As estratégias do Instituto de Psiquiatria no combate ao COVID-19 consistiram no: 

desenvolvimento de protocolos de entrada e circulação nas dependências do prédio; capacitação 

no uso de equipamentos de proteção individual; disponibilização de equipamentos de proteção 

individual; redução no horário de visita; suspensão de serviços assistenciais não essenciais; 

criação de enfermarias de triagem e isolamento (10 dias) para internação; estruturação da 

Unidade de atendimento à pacientes com transtorno mental acometidos pela COVID-19, dentre 

outras. Enfatiza-se que todas as medidas seguidas pelo Instituto se embasaram em literatura 

internacional especializada na temática (OMS, 2020a; OMS, 2020b) 

A unidade é composta por 4 quartos (com sanitário), possuindo cada um destes 2 leitos, 1 

sala de convivência, 1 área de recreação e 1 posto de enfermagem, em virtude do local onde a 

unidade foi instalada ser em ambiente hospitalar, a mesma segue cuidadosamente todas as 

solicitações das normas que regem as instalações dos serviços de saúde (BRASIL, 2002c; 

BRASIL, 2002d). O início do funcionamento da unidade, se deu no dia 30 de abril de 2020, após 

provisão e abastecimento com todos os materiais necessários para a execução do cuidado em 

saúde. Destaca-se que é função do enfermeiro, determinar, através de um levantamento as 
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necessidades de recursos, a quantidade e a especificidade deles (CASTILHO, GONÇALVES, 

2010). Assim, com a gestão de materiais e equipamentos hospitalares, busca-se garantir o 

material necessário para que a prestação dos serviços esteja disponível na quantidade e tempo 

certo para a sua realização (MELO et al, 2016). 

 
Critérios de  encaminhamento para  a Unidade 

 
Se tratando de uma unidade atendimento, tem-se que se estabelecer quais os critérios de 

encaminhamentos para a mesma, assim, foi pactuado pela equipe responsável pela unidade que 

os critérios de encaminhamento para a mesma seriam: 

Quadro 1 - critérios de encaminhamentos para a unidade de saúde mental especializada 

em atendimento à COVID-19. 

Alteração de comportamento/psicomotora que inviabilizem ficar em enfermaria clínica (neste 

caso, mesmo sem diagnostico psiquiatrico); 

Não estar em uso de dispositivo de alto fluxo de O2; 

Não estar em uso cateter central; 

Não estar em quadro de instabilidade hemodinamica; 

Sinais vitais dentro dos parametros de normailidade; 

Estar com COVID-19 positivo. 

Casos que não se enquadrem acima, serão analisados pela equipe responsavel. 

Fonte: Dados do presente estudo, 2020. 

 

Ante a tabela apresentada, cabe a equipe de enfermagem, ser responsável pelo 

desenvolvimento de ações que oportunizem: promoção da saúde, prevenção de agravos e 

reabilitação e tratamento da saúde do indivíduo-família-comunidade, compreendendo as 

necessidades bio-psíquico-socio-espirituais dos mesmos (BRASIL, 1986). Assim, além da 

enfermagem ter por dever promover a assistência à saúde, compreendida como o ato de executar 

o cuidado direto ao indivíduo, por meio do avaliações e ações de enfermagem, deve também 

providenciar um cuidado indireto a estes, por meio do gerenciamento e planejamento desse cuidar 

(BRASIL, 2009). 

Destaca-se que com a instauração da pandemia, teve-se o surgimento de apreensões e 

questionamentos, sobretudo no tocante às mudanças constantes no fluxo de atendimento 

(RODRIGUES, SILVA, 2020). Logo é imprescindível que se tenha protocolos institucionais que 

detalham as condutas a serem realizada no atendimento. 

Ratifica-se ainda que no cenário deste relato, teve-se discussões relacionadas às 

necessárias dos trabalhadores da saúde, concernentes à medidas que visam as condições de 

trabalho durante este período pandêmico. Assim, foram realizadas capacitações com todos os 

membros da equipe atuantes na unidade, a fim de compreenderem os riscos e perigos da 

assistência ao paciente com COVID-19 e adquirissem um comportamento seguro. Neste ínterim, 

destaca-se que é dever da instituição de saúde fornecer capacitações periódicas para o quadro de 
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profissionais, visando com estes treinamentos que todos os profissionais estejam aptos a fazerem 

o uso correto dos equipamentos de proteção individual (BRASIL, 2020a; CDC, 2020). 

 
 

Procedimentos e ações desenvolvidas pela enfermagem na Unidade 

 
A escolha do método para aplicação em uma unidade, dependerá da habilidade, 

experiência e complexidade das tarefas a serem realizadas pelo Enfermeiro e os demais membros 

da equipe (MAZUR, LABRONICI, WOLLF, 2007). A implementação do método de trabalho em 

enfermagem constitui uma função do enfermeiro no processo administrativo organizacional 

(MARQUIS e HUSTON, 2010). 

No que tange aos cuidados de enfermagem, segundo Marquis e Huston (2010), existem 

quatro métodos de trabalho, sendo eles: integral; funcional; modular e enfermagem primária. Os 

Métodos de trabalho desenvolvidos na unidade em questão são os métodos funcional: no qual os 

profissionais de enfermagem são designados para executar tarefas, em vez de cuidados a 

pacientes específicos; e o método integral: onde os profissionais durante o turno de trabalho  

ficam designados a atender as necessidades biológicos, psicológicos, sociais ou espirituais de 

pacientes especificos. Assim a depender do turno, o paciente não possui um único profissional 

designado para promover sua assistência, uma vez que ela pode ser estratificada em tarefas e 

distribuída conforme disponibilidade, qualificação e função dos membros da equipe (MARQUIS e 

HUSTON, 2010). 

Para a execução do cuidar em enfermagem, utiliza-se a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), que é defiinida como uma metodologia que vem ganhando espaço na 

atuação profissional do enfermeiro. Com a SAE o enfermeiro coloca em prática seus 

conhecimentos técnicos e científicos, o que garante o embasamento da assistência a partir de 

evidências e não de técnicas empíricas (TANNURE, PINHEIRO, 2019). 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2009) dispõe sobre a SAE na Resolução  

nº 358 de15 de outubro de 2009, na qual estipula que sua implantação deve ser feita por meio do 

processo de enfermagem. Dividido em 5 etapas interligadas, as quais compreendem a coleta de 

dados, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação das 

ações e a avaliação de enfermagem (TANNURE, PINHEIRO, 2019). A coleta de dados tem por 

finalidade a obtenção de informações; o diagnóstico de enfermagem consiste no agrupamento e 

interpretação dos dados coletados na primeira etapa; o planejamento de enfermagem é o 

momento em que se determinam os resultados esperados; a implementação das ações implica na 

realização de intervenções traçadas na etapa anterior e a avaliação é a etapa de verificação de 

mudanças nas respostas do paciente ao tratamento e intervenções aplicadas (COFEN, 2009; 

TANNURE, PINHEIRO, 2019). 

A utilização da SAE na unidade é tida como essencial, não apenas por garantir uma 

melhor assistência prestada ao paciente, mas também por influenciar positivamente a qualidade 

do serviço e a visão sobre a enfermagem como uma profissão científica (TANNURE e PINHEIRO, 
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2019). Vale ressaltar a importância da SAE para o cuidado sistematizado e para uma assistência 

de excelência ao paciente, bem como um respaldo para o profissional enfermeiro (COFEN, 2009). 

 
 

CONCLUSÃO 

 
Ante a inexistência de certezas em relação ao cuidado à pacientes com COVID-19, tem- 

se rotineiramente alteração em condutas e em protocolos. Mas mesmo com toda essas alterações 

no momento conturbado que enfrentamos, enfatiza-se a relevância de estruturar um serviço que 

seja porta de entrada para um público específico e amplamente necessitado neste momento, bem 

como a contínua atualização técnico-científica. 

Demarca-se o êxito que a equipe envolvida na estruturação da enfermaria vem 

conseguindo com a instalação da mesma, tendo excelentes resultados na reabilitação de 

paciente, possibilitando alta hospitalar dos mesmos. Ademais, destacamos o ineditismo do 

presente e a inexistência de trabalhos na literatura acerca da estruturação de um serviço de 

atendimento à pacientes psiquiátricos acometidos pelo COVID-19, logo o maior ganho com o 

presente é o fortalecimento da literatura científica no tocante ao cuidado à saúde mental. 
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CAPÍTULO 152 

GESTÃO EM UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL EM TEMPOS 

DE COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

MANAGEMENT IN A CHILDHOOD AND ADOLESCENCE PSYCHOSOCIAL SUPPORT CENTER DURING COVID- 
19: EXPERIENCE REPORT 

Ana Paula Brandão Souto1 

Antonia Kaliny Oliveira de Araújo2 

 

RESUMO: O presente artigo trata de um relato de experiência e tem como objetivo descrever e 
contextualizar o gerenciamento do CAPS Infanto Juvenil Maria Ileuda Verçosa, da Secretaria 
Regional VI do município de Fortaleza - CE em tempo de pandemia do Cononavírus - COVID-19. 
A coleta de dados foi feita por meio das normas técnicas, do plano de Contigência, dos registros 
de reuniões de equipe e grupos de trabalhos (GT´s) registrado no diário de campo durante o 
período de março a junho de 2020. Como resultados, destaca-se que a realização de ações e 
estratégias assertivas na crise, criou mais possibilidades de enfrentamento de situações- 
problemas, fomentando a consolidação da Rede de Atenção à Saúde. Foi possível observar além 
disso, que a crise atual de saúde (COVID-19) representa uma oportunidade para focar a atenção 
na área de saúde mental, que há muito tem sido e no bem-estar mental dos profissionais 
envolvidos no serviço, no qual acreditamos ser um legado positivo. 
Palavras-chaves: Gestão; Saúde mental; Infância; Pandemia; Coronavírus. 

 
ABSTRACT: This article presents a case report and aims to describe and contextualize the 
management of the childhood and adolescence Psychosocial Care Center Maria Ileuda Verçosa, 
of the Regional Secretary VI of the city of Fortaleza - CE during the Cononavirus - COVID-19 
pandemic. Data collection was carried out through technical standards, contingency plans, records 
of team meetings and work groups recorded in the diaries during the period from March to June 
2020. As a result, it is highlighted that the actions and assertive strategies in the coronavirus crisis, 
created more possibilities to face problem situations, promoting the consolidation of the Health 
Care Network. It was also possible to observe that the current health crisis (COVID-19) represents 
an opportunity to focus on attention in the area of mental health, which has long been neglected 
and in the mental well-being of the professionals involved in the service, which we believe to be a 
positive legacy. 
Keywords: Management; Mental health; Childhood; Pandemic; Coronavirus. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2020 começou com um alerta na área da saúde. Na China, mais precisamente 

na região de Wuhan, um novo vírus se espalhou rapidamente, fazendo mais de duas mil mortes e, 

em todo o mundo, até 29 de junho de 2020, foram registrados 10.154.984 milhões de casos 

confirmados, com mais de 502.048 mil mortes em 216 países, áreas e territórios ao redor do 

mundo. O vírus, da família do Coronavírus que ataca o sistema respiratório, fez a Organização 

Mundial da Saúde - OMS, decretar emergência internacional (OPAS, 2020). 

Em pouco tempo, o Covid-19 doença causada pelo novo coronavírus – instalou-se de 

forma inesperada, alterando e criando novos fluxos de trabalhos. Ás areas da saúde tiveram que 
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reestruturar os serviços de acordo com planos de contigências e decretos. O gerenciamento dos 

serviços passaram a se reiventar em sua habilidades. 

Gerenciar um serviço de saúde é uma tarefa complexa, pois requer uma vasta gama 
de habilidades, desde as funções puramente administrativas até a mediação de 
conflitos. Estas habilidades que, de acordo com o modelo de Kartz, são divididas em 
habilidades técnicas, humanas e conceituais, são imprescindíveis para o desempenho 
da função de gestor (MAXIMINIANO, 2002). 

 

O gerenciamento no serviço de saúde mental em tempo de pandemia, tormou-se um 

desafio, sendo uma experiência única na época do improvável. Os serviços de saúde mental têm 

demandas singulares, que requerem uma atenção ainda maior dos gestores, como: lidar com a 

construção da subjetividade de usuários e trabalhadores de saúde, operar intensivamente com a 

dimensão relacional do cuidado em saúde e não contar com protocolos e rotinas fixas para 

organização do processo de trabalho. 

Importante citar a portaria N.º 336/2002 do Ministério da Saúde, que preconiza que os 

Centros de Atenção Psicossocial – CAPS devem estar capacitados para realizar prioritariamente o 

atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes (BRASIL, 2002). Com 

isso, limita-se o atendimento do CAPS i a este público, não englobando por exemplo, pessoas 

com sofrimento psíquico de natureza leve. Essa demanda deve ser, portanto, absorvida pela 

Atenção Básica à Saúde – ABS, por meio de parcerias entre as instituições que compõem a Rede 

de Atenção à Saúde. O Ministério da Saúde orienta que a ABS deve ser o contato preferencial dos 

usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da rede de atenção à saúde 

(BRASIL, 2012) 

E além de todas essas especificidades próprias, a pandemia nos trouxe algumas 

demandas emergenciais no Serviço, como; a falta de equipamento, aumento da escassez de 

pessoal no enfrentamento da pandemia, os riscos para o profissionais e seus familiares, a morte 

de colegas, o distanciamento social, o fechamento das escolas, entre outros agravantes. 

As gestões das esferas Estaduais e Municipais de saúde anunciaram planejamentos e 

organizações a curto prazo como ordenadoras de medidas para lidar com o funcionamento do 

serviço em tempos de coronavírus. Estudos sobre implicações na saúde mental em decorrência 

da pandemia do novo coronavírus ainda são escassos, por se tratar de fenômeno recente, mas 

apontam para repercussões negativas importantes. 

Além disso, pesquisas anteriores sobre outros surtos infecciosos revelaram 

desdobramentos desadaptativos, em curto, médio e longo prazo, para a população geral e para os 

profissionais da saúde (Jiang et al., 2020; Taylor, 2019). A rápida disseminação do novo 

coronavírus por todo o mundo, as incertezas sobre como controlar a doença e sobre sua 

gravidade, além da imprevisibilidade acerca do tempo de duração da pandemia e dos seus 

desdobramentos, caracterizam-se como fatores de risco à saúde mental da população geral 

(ZANDIFAR; BADRFAM, 2020). 

Em linhas gerais, na vigência de pandemias, a saúde física das pessoas e o combate ao 

agente patogênico são os focos primários de atenção de gestores e profissionais da saúde, de 

modo que as implicações sobre a saúde mental tendem a ser negligenciadas ou subestimadas 
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(Ornell; Schuch; Sordi; Kessler, 2020). Contudo, medidas adotadas para reduzir as implicações 

psicológicas da pandemia não podem ser desprezadas neste momento (Brooks et al., 2020; Xiao, 

2020). Se isso ocorre, geram-se lacunas importantes no enfrentamento dos desdobramentos 

negativos associados à doença, o que não é desejável, sobretudo porque as implicações 

psicológicas podem ser mais duradouras e prevalentes que o próprio acometimento pela COVID- 

19, com ressonância em diferentes setores da sociedade (ORNELL ET AL., 2020). 

O cenário de pandemia impõe aos profissionais deste CAPS pensar a atuação profissional 

a partir do uso de outras tecnologias na oferta da assistência aos pacientes, além de intervir 

enquanto instrumento de suporte e apoio às famílias acompanhadas. 

Considerou nesse interim questões de vigilância, suporte laboral e emocional aos 

profissionais, medidas de controle de infecção, assistência aos pacientes, mudanças na 

assistência farmacêutica, reformulações em vigilância sanitária com relação as medidas de saúde 

em pontos de entrada, acolhida e atendimento aos usuários, educação em saúde e articulação 

continua e diretiva com a gestão. 

Diante do exposto, esse artigo tem como objetivo relatar e contextualizar o gerenciamento 

do CAPS infantil Maria Ileuda Verçosa, da Secretaria Regional VI do município de Fortaleza – CE 

em tempo de pandemia do Cononavírus - COVID-19, durante o período de março a junho de 

2020. 

 

2. METODOLOGIA 

O estudo atual aborda um relato de experiência com abordagem qualitativa. Segundo 

Minayo (2013), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares e se ocupa, nas 

Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado, pois 

trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e 

das atitudes. 

Sua elaboração trata-se de um olhar qualitativo, trabalhando a problemática desenhada a 

partir de métodos descritivos e observacionais. O relato de experiência é uma ferramenta da 

pesquisa descritiva que apresenta uma reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações que 

abordam uma situação vivenciada no âmbito profissional de interesse da comunidade científica. 

O estudo foi realizado no CAPS Infantil Maria Ileuda Verçosa - SR VI, em Fortaleza-CE, 

durante o período de março a junho de 2020. Utilizou-se das seguintes técnicas de coleta de 

dados: diário de campo, observação estruturada, plano de contingência, registro das atas das 

reuniões de equipe e atas dos grupos de trabalho (GT´s) no serviço. Os dados foram analisados 

por meio da análise de conteúdo, na modalidade de análise temática. 

A análise de conteúdo, segundo Minayo (2014, p. 303) “diz respeito a técnicas de 

pesquisas que permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado 

contexto, por meio de procedimentos especializados e científicos”. 
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A análise temática é uma modalidade da análise de conteúdo onde, segundo Gomes 

(2013, p. 86), “como o próprio nome indica, o conceito central é o tema. Esse comporta um feixe 

de relações e pode ser graficamente apresentado através de uma palavra, uma frase, um 

resumo”. Para Minayo (2014), “fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa 

para o objeto analítico visado” (MINAYO, 2014, p. 316). 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Diante do cenário da pandemia da COVID-19, tornou-se necessária a revisão das 

práticas, processos, fluxos, estrutura física, protocolos assistenciais e atendimentos, visando à 

garantia da qualidade e da segurança para os pacientes e colaboradores que trabalham no Centro 

de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil Maria Ileuda Verçosa. 

As metodologias de trabalho em período de pandemia precisam ser ágeis, simples, 

concretas e adaptáveis às características do perfil do Serviço. Devendo primar ainda, pela 

flexibilidade sobre as emergências, pois o comportamento do novo coronavírus é muito variável, 

razão pela qual todo plano deve ser regulamente flexível (FIOCRUZ, 2020). 

A necessidade de organizar o serviço e desenvolver estratégias de gerenciamento do 

CAPS Infantil, com o intuito de contribuir e fortalecer o Plano de Contingência da RAPS do 

município de Fortaleza, considerando a relevância de traçar reflexões e possibilidades de atuação 

em saúde mental com crianças, adolescentes e suas famílias. Ofertar acompanhamento 

especializado em saúde mental a crianças e adolescentes, considerando a especificidade da 

infância alinhando as possibilidades de intervenção deste serviço às recomendações previstas 

pelo Plano de Contingência da Célula de Saúde Mental - SMS, foi construido então com os 

profissionais do serviço o plano de contingência da Unidade local – CAPS Infantil “Boas práticas 

de Saúde Mental em tempos de COVID – 19” e demais orientações para definição dos 

atendimentos a crianças e adolescentes atendidos no CAPS i. 

A gestão do Caps i tem considerado novos fazeres e estratégias de atendimento, fluxos, 

conforme preconizado pelo plano de contingência da RAPS. No sentido de controlar e reduzir a 

disseminação do COVID- 19, buscou -se definir responsabilidades e prioridades no serviço, assim 

como, organizar o fluxograma de resposta as emergências em saúde mental; realizar medidas de 

controle e prevenção da doença, de forma ativa, imediata e oportuna para pacientes e familiares. 

Durante a realização das reuniões de equipe no período citado, foi possível verificar nos 

profissionais diversos tipos de sentimentos; medo, preocupação, desespero, ansiedade, angústia, 

frustração e insatisfação por estarem vivenciando a pandemia. No desenrolar da existência 

humana, são inúmeras as experiências vivenciadas pelos sujeitos, por vezes agradáveis, outras 

vezes, nem tanto. Muitas dessas experiências podem se tornar extremamente ameaçadoras ao 

bem-estar físico e mental. Muitas vezes a pessoa não consegue lidar com determinadas situações 
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conflituosas, o que acaba potencializando sentimentos negativos que podem desencadear algum 

sofrimento psíquico, gerando uma demanda de cuidado e atenção. 

Estudos têm sugerido que o medo de ser infectado por um vírus potencialmente fatal, de 

rápida disseminação, cujas origens, natureza e curso ainda são pouco conhecidos, acaba por 

afetar o bem-estar psicológico de muitas pessoas (Asmundson; Taylor, 2020; Carvalho et al., 

2020). Sintomas de depressão, ansiedade e estresse diante da pandemia têm sido identificados 

na população geral (Wang et al., 2020) e, em particular, nos profissionais da saúde (Zhang et al., 

2020a). Ademais, casos de suicídio potencialmente ligados às implicações psicológicas da 

COVID-19 também já foram reportados em alguns países como Coreia do Sul (JUNG; JUN, 2020) 

e Índia (GOYAL; CHAUHAN; CHHIKARA; GUPTA; SINGH, 2020). 

Dessa forma, as informações e orientações sobre o manejo Técnico e Operacional da 

epidemia e o Plano interno “Boas práticas de Saúde Mental em tempos de COVID – 19” no serviço 

seguiram os seguintes passos: os profissionais do CAPS infantil e pacientes receberam instruções 

sobre os cuidados básicos, utilização de Equipamentos de Proteção Individuais - EPIs, 

higienização e distanciamento. Ações foram desenvolvidas pelo Núcleo de Atendimento ao Cliente 

- NAC, farmácia, coordenação e profissionais da equipe multidisciplinar. As salas de atendimento 

e as áreas comuns de acesso aos usuários foram devidamente identificadas com marcações para 

o distanciamento físico. Foi realizada a distribuição de máscaras para os pacientes que não 

possuem vem ocorrendo diariamente aliada às orientações sobre a higienização das mãos, 

isolamento social e distanciamento físico. 

Na última assembleia de usuários, ocorrida em março foi realizada educação em saúde 

aos usuários sobre COVID – 19. Em condições de risco de infecção. Também foi realizado sala de 

espera breve para conscientização dos pacientes. Os profissionais de referência do COVID-19 

têm repassado e direcionado os pacientes para Unidades de Saúde de Referência no tratamento 

do coronavírus. 

 
3.1 Atendimento multiprofissional em tempos de COVID- 19 

 
Conforme o Plano de Contigência da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS da prefeitura 

Municipal de Fortaleza, seguimos o fluxo; 

O funcionamento do Serviço e acolhimento dos usuários continuará acontecendo de 

segunda a sexta, no horário de 08h às 17h, exceto feriados ou por determinação do governo local; 

Estão suspensas reuniões com familiares; atendimentos em grupos (expressão corporal, 

oficinas, Terapia Comunitária, Biodança) e outros, como: massoterapia; visitas domiciliares, visitas 

Institucionais;  atividades   de  lazer;  atividades  comunitárias; apoio matricial; preceptoria de 

estágios curriculares e residência; 

Atendimento individual somente para os casos de urgência psiquiátrica e/ ou ideação 

suicida (tentativa e ou planejamento de suicídio), limitando as consultas médicas para pacientes 

instáveis; 
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As visitas domiciliares suspensas, exceto dos pacientes com risco de recaídas, ideação 

suícida e instáveis/crise que não tem condições de ir ao serviço, visitas judiciais e aplicação de 

doses supervisionadas; 

Os atendimentos individuais de Psicologia e terapia Ocupacional estão suspensos, exceto 

os casos que apresentarem sintomas graves que coloquem em risco sua integridade necessitando 

de suporte não médico; 

Os pacientes e familiares serão orientados quanto à importância da permanência 

domiciliar e o isolamento social pelo período inicial de 15 dias para prevenção da proliferação do 

COVID-19, e que se dirijam ao CAPS apenas em casos de urgência e /ou necessidade de 

renovação de receituários especiais e para receber a medicação; 

Será estabelecido contato telefônico prévio com cada paciente agendado para avaliar a 

necessidade de se deslocarem até o Serviço. O profissional deve levar em consideração o 

risco/beneficio, caso o paciente esteja estável. Sendo assim, será orientado a vir buscar receitas 

quando necessário, no horário de funcionamento. 

Foi realizado um plano local de atendimento, como uma forma de atender as demandas 

especificas do Serviço, plano este descrito abaixo: 

Atendimento da psicologia: Profissional de referência para atendimento presencial em 

situações de crises e intercorrências. - Atendimento on-line aos profissionais de saúde. Projeto 

Sintonia. 

Atendimento do serviço social: Acompanhamento do sistema de busca ativa online e 

telefônico dos pacientes com alta de internação do Hospital SOPAI - Sociedade Cearense de 

Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza, com intuito de diminuir o número de internações e 

crises e assegurar a continuidade do acompanhamento especializado deste Caps I; Apoio e 

orientações online às famílias sobre critérios de acesso aos benefícios socioassistenciais 

governamentais (Auxílio Emergencial; Programas de Transferência de Renda Bolsa Família, BPC 

LOAS) como forma de enfrentamento as vulnerabilidades sociais; psicoeducação e orientação de 

cuidados fundamentais, prevenindo o contexto de possíveis situações de risco social e/ou 

violência doméstica, identificando fatores de risco e de proteção familiar e redes de apoio; 

Articulação com atores da rede do sistema de garantia de direitos da Infância e da Adolescência 

para orientações sobre os pontos de atenção da raps (Conselho Tutelar, Unidades de Acolhimento 

e Abrigos) no período da pandemia Covid 19; Apoio às famílias com situações de risco social e/ou 

pessoal, fornecendo orientações sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente; Contato telefônico com responsáveis por crianças e adolescentes em medida 

protetiva de acolhimento e/ou cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto e/ou meio 

fechado – internação, fornecendo orientações sobre o fluxo de atendimento do Caps I, 

encaminhamento para demais atendimentos (Psicológico, Médico, Enfermagem, Terapia 

Ocupacional) ou atenção primária em saúde. Visita domiciliar, em situações excepcionais 

comunicadas pelas famílias por telefones (exemplo: apoio a familiares com pessoas 

desaparecidas). 
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Atendimento da enfermagem: Orientação através de contato telefônico com as Unidades 

de Acolhimento Institucional na área de abrangência deste CAPS I; Oferta de apoio e orientações 

a pacientes e seus familiares via ligações telefônicas, encaminhando para atendimento 

psicológico, médico, serviço social, etc. 

Atendimento da Terapia ocupacional: Busca ativa, orientação de pais, sugestão de 

atividades em família, psicoeducação e encaminhamentos. 

Proposta de trabalho prevista para a equipe de enfermagem por meio da sistematização 

dos atendimentos on-line da equipe de Enfermagem para esclarecimento de demanda clínica, 

necessidade de renovação de receita, atenção aos Acolhimentos Institucionais, Unidade de 

Acolhimento e consulta de enfermagem. 

Proposta de trabalho prevista para a equipe Médica: (Clínico, Neuropediatra e Psiquiatra). 

Plano de trabalho em processo de desenvolvimento para realizar consultas on-line e 

telediagnóstico, entre outras formas de atendimento médico à distância. 

A equipe multiprofissional realizará atendimento on-line em seu horário de expediente 

conforme demanda, respeitando ainda, o estado de calamidade pública em decorrência da 

pandemia do COVID – 19. 

A gestão do serviço, desenvolverá ações e articulações com a Atenção Primária de 

Saúde; Participação de reuniões semanais de gestores com as equipes de referência de 

enfrentamento da pandemia do COVID -19 e vídeo – conferências com articuladores na Rede de 

saúde. Em consonância com o Projeto terapêutico singular e plano de ação do CAPS i será 

desenvolvido em condições sanitárias favoráveis ações de matriciamento, continuidade de 

atendimento e assistência local nos acolhimentos institucionais I, II, III, IV, V, VI e VII e atividades 

comunitárias no território pós pandemia. 

Projeto Caps Infantil: Novas maneiras de sorrir e perceber sorrisos. Proposta de trabalho a 

ser realizado no período de pandemia. Oficina de fotografias registrando as mudanças vivenciadas 

no atendimento infantil. Sugestões para ampliar o acesso da população aos pontos de atenção da 

rede de saúde mental de Fortaleza: Criação das mídias oficiais de facebook e instagram deste 

CAPS Infantil com o intuito de disseminar informações importantes e relevantes em saúde mental, 

contribuindo para maior acessibilidade da população às orientações e fluxos de atendimento. 

Formando-se um importante e estratégico meio de comunicação com os usuários. Amostra de 

fotografias vivenciados no período de pandemia e as respectivas medidas protocolares do CAPS 

Infantil SR VI. 

 

3.2 Medidas para o plano de retomada as atividades de forma gradual 

 

O plano não deve se centrar apenas no impacto traumático do COVID-19, deve ser amplo 

e dimensionar a população e suas formas solidárias e participativas de enfrentamento, utilizando- 

se de estratégias adaptadas nas esferas sociais e culturais, bem como, ações que contemple 

diferentes demandas e contextos (FIOCRUZ, 2020) 
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Importante definir objetivos sobre bases realistas, concretas e a experiência do Serviço de 

saúde. Os objetivos devem apresentar caráter preventivo (diminuir as probabilidades de sofrer 

danos psicossociais), e desenvolver ações a curto, médio e longo prazo com base nas 

delimitações traçadas. Em todas as ações, deve-se definir claramente os responsáveis, os 

executores, a data prevista e expectativa sobre novos ajustes (FIOCRUZ, 2020). 

Estamos reiniciando o atendimento de forma planejada e com atendimento reduzido, 

mantendo o distanciamento necessário e utilizações de EPIs. 

 
4. CONCLUSÕES 

Em sua construção o artigo apresentou um relato vivido e declarado com experiências 

cotidianas e verídicas da Unidade de Saúde mental. O relato considera os trabalhadores que 

estão na linha de frente e gestores locais. Consideramos ainda, que são pessoas com formas de 

ver a si, os outros e o futuro a partir de uma construção interpretativa singular e história de vida, 

apontando formas diferentes de reagir ao problema e estresse provocado pela pandemia da 

COVID -19. 

Observamos que a organização e a transparência das informações em tempo hábil para 

os profissionais, resultou em uma diminuição da ansiedade e desequilíbrio emocional, 

fortalecendo a equipe e passando segurança aos demais funcionários. Isso pode ser visual izado 

no relato nas reuniões de equipe, realizadas semanalmente. Também foi possível perceber o 

sentimento de empatia, compaixão, o impulso de ajudar o próximo, de relatar a experiência de 

vida para que o outro se apropriasse de suas estratégias de enfrentamento, dentro de suas 

possibilidades. 

Nesse contexto de desafios e incertezas, o vínculo dos profissionais ficou explícito, sendo 

que sempre que um faltava, todos se perguntavam o motivo de sua ausência, demonstrando 

preocupação com o fato. A boa relação com a gestão também ficou evidente, o que faz supor ser 

isto um fator agregador, ajudando a fortalecer os laços entre os profissionais. 

Com a realização de planos estratégicos, evidenciamos haver mais possibilidades de 

enfrentamento de situações-problemas, fomentando a consolidação da Rede de Atenção à Saúde. 

Além disso, a crise atual representa uma oportunidade para repensar essa área, evidenciando um 

resultado positivo. 

A prática de gestão não é tarefa fácil, e não deve ser atrelada a visões reducionistas, 

centralizadoras e desumanas, é preciso resgatar a relação entre trabalho e saúde mental como 

co-dependentes, compreendendo que a validação dos processos subjetivos e sistema de 

significados apontam para a construção de novos terrenos, projetos e alicerces. Deste modo, o 

trabalho construido dia a dia, o relato das pessoas, os avaços com desdobramentos das política 

públicas, os múltiplos desafios, e desconstruções impusionam e sustentam o eixo da gestão. 

Nesse sentido, continuamos nos arriscando, aprendendo e reformulando novas maneiras e 

caminhos de gerir. 
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Não propomos essa contextualização e planos estratégicos na pretensão de esgotar a 

discussão, nem de fechar uma proposta única de gerir, mas aguçar e agrupar novas práticas e 

conhecimentos. 
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IMPACTO DA COVID-19 EM SAÚDE MENTAL: PERSPECTIVAS E INTERVENÇÕES 
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RESUMO: Com a pandemia de COVID-19 vivenciada na atualidade, surge a discussão sobre 
seus impactos na saúde mental da população, gerados pela experiência de sofrimento psicológico 
e físico ao enfrentar as consequências que tal patologia traz à sociedade. O presente estudo tem 
por objetivo sistematizar os conhecimentos sobre as possíveis consequências na saúde mental e 
intervenções psicológicas perante à pandemia gerada pelo novo coronavírus. Foi realizada uma 
revisão narrativa com pesquisa exploratória e descritiva em bases de dados em saúde, com o 
intuito de analisar as repercussões na saúde mental da população geral, de grupos de risco e de 
profissionais da saúde, além das possíveis ações que podem ser tomadas para mitigar tais 
impactos psicológicos. Concluiu-se que é alarmante o impacto psicológico causado pela própria 
doença e pelo novo panorama social, sendo essencial haver uma rede de apoio psicossocial, a fim 
de minimizar as consequências. 
Palavras-chave: pandemias, saúde mental, infecções por coronavírus, COVID-19, impacto 
psicológico. 

 

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic experienced worldwide brought up to the discussion its 
impacts on population's mental health, caused by the experience of psychological and physical 
suffering when it comes to the consequences of the coronavirus disease. The present study aims 
to systematize knowledge about the possible effects on mental health and also about psychological 
interventions available. A literary review was carried out with exploratory and descriptive research 
in health databases, in order to analyze the repercussions on the mental health of the general 
population, high risk groups and health professionals, in addition to the possible actions which can 
be taken to mitigate such psychological impacts. In conclusion, the psychological impact caused by 
the disease itself and by the new social panorama is undeniable, therefore psychosocial support 
networks are paramount in order to minimize the consequences of the pandemic. 
Key-words: pandemics, mental health, coronavirus infections, COVID-19, psychological impact. 

1 INTRODUÇÃO 
 

Em diversos períodos da história, surgiram doenças infecciosas que foram causadoras de 

grandes impactos na sociedade. Porém, nos últimos anos, o aumento da globalização fez com 

que a disseminação de agentes patológicos fosse facilitada, culminando em pandemias que 

afetaram diversas partes do mundo. Com isso, a contenção das infecções tornou-se mais 

desafiadora e impactante, afetando aspectos econômicos, políticos e psicossociais (ORNELL et 

al., 2020). 
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No mês de dezembro de 2019, na China, foi identificado o vírus SARS-CoV-2 

(coronavírus) em humanos (SANTOS, 2020). Com isso, iniciou-se um surto local de infecção 

respiratória, que, devido à alta capacidade de contágio do vírus, fez com que a incidência da 

doença aumentasse de forma exponencial, culminando no reconhecimento da infecção pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia global de COVID-19 (ORNELL et al., 

2020; SANTOS, 2020). Os sintomas físicos da COVID-19 mais comuns envolvem tosse, febre e 

dificuldades respiratórias (CARVALHO et al., 2020), podendo inclusive levar à morte (LI, W. et al., 

2020b). O significativo número de casos que demandam internação hospitalar (DUAN e ZHU, 

2020), muitos deles unidade de terapia intensiva, aliado a ausência de intervenções 

farmacológicas eficazes, tais como medicamentos ou vacinas, têm colocado à prova a capacidade 

do sistema de saúde em lidar com uma pandemia (FERGUSON et al., 2020). 

Com a realidade enfrentada pelo crescimento acelerado de casos de COVID-19, diversos 

países elaboraram planos de emergência para controle da disseminação da doença e evitar a 

superlotação da saúde pública, através de medidas de prevenção como distanciamento social, 

suspensão de atividades escolares, fechamento de fronteiras e confinamento residencial 

(SANTOS, 2020). Essas medidas têm o objetivo de frear a curva de crescimento da doença, 

favorecendo um menor pico de incidência e consequentemente a estabilização e controle da 

situação. 

Apesar de extremamente necessária a adoção de tais medidas públicas, estudos recentes 

relatam que o medo de ser infectado por um vírus potencialmente fatal, de rápida disseminação, 

cujas origens, natureza e curso ainda são pouco conhecidos, pode afetar o bem-estar psicológico 

de muitas pessoas (ASMUNDSON e TAYLOR, 2020; CARVALHO et al., 2020). Sintomas de 

depressão, ansiedade e estresse diante da pandemia são comumente identificados na população 

geral (WANG et al., 2020) e, em particular, nos profissionais da saúde (ZHANG et al., 2020). 

Preocupações com pequena quantidade ou falta de suprimentos e os déficits financeiros também 

acarretam prejuízos ao bem-estar psicológico (SHOJAEI e MASOUMI, 2020). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) Saúde é definida “não 

simplesmente a ausência de doença”, mas também como “um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social” (WHO, 2001) Esta definição reflete a importância da saúde mental no 

mundo atual e principalmente em situações como surtos de doenças infecciosas, como é o caso 

da pandemia gerada pelo coronavírus, onde ocorre com alto nível de transmissão, infecção e 

consequente crescimento no número de casos de considerável gravidade clínica. Por isso, é 

necessário que se dê atenção aos efeitos psicológicos causados, os quais podem acometer um 

número preocupante de pessoas e perdurar mesmo após o fim da pandemia (ORNELL et al., 

2020). 
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Considerando o exposto, objetiva-se com o presente estudo, sistematizar os 

conhecimentos sobre as possíveis implicações na saúde mental e intervenções psicológicas 

diante da pandemia do novo coronavírus. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Esse trabalho aborda uma revisão narrativa de literatura, uma pesquisa exploratória e 

descritiva, nas bases de dados em saúde Pubmed, Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 

Google Acadêmico com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “pandemias”, “saúde 

mental”, “infecções por coronavírus”, “COVID-19”, “impacto psicológico ”, e seus correspondentes 

em inglês “pandemics”, “mental health”, “coronavirus infections”, “COVID-19”, “psychological 

impact”. Para aperfeiçoamento da busca, utilizou-se o operador booleano “AND”, selecionando 

produções científicas de relevância ao tema. Também utilizamos as regulações pertinentes e 

documentos oficiais brasileiros citados nos artigos de autoridade ao tema. Como critérios de 

inclusão, foram selecionados artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, nos 

idiomas português e inglês, entre os anos de 2015 e 2020, que abordam prioritariamente a 

temática de saúde de mental em tempos da pandemia do coronavírus, além de produções 

científicas de autoridade sobre o assunto. Como critério de exclusão, desconsideramos artigos 

que não se encaixam na abordagem ao tema. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 

A seguir, serão pontuados os principais pontos dessa discussão. Por tratar-se de um 

assunto extenso, o conteúdo será apresentado de forma segmentada em: impacto na saúde 

mental da população geral, impacto na saúde mental de grupos de risco, impacto na saúde mental 

de profissionais da saúde e intervenções. 

 

3.1 Impacto na saúde mental da população geral 
 

A pandemia provocada pelo novo coronavírus, em 2020, tem tido repercussão significativa 

na saúde mental da população, além dos óbvios impactos biológicos e econômicos já 

apresentados diariamente. O cenário caótico gerado pelo covid-19 traz em sua essência o temor 

ao adoecimento e à morte, às situações de quarentena e de isolamento social. 

Esse temor, por sua vez, tem origem no desconhecido: é um vírus potencialmente fatal, 

de rápida disseminação, cujas origens, natureza e curso ainda são pouco conhecidos 

(ASMUNDSON e TAYLOR, 2020; CARVALHO et al., 2020). Com isso, sintomas depressivos, 

ansiosos e de estresse diante da pandemia têm sido identificados na população geral (WANG, C. 

et al., 2020) e, em particular, nos profissionais da saúde (ZHANG et al., 2020a). Foi realizado um 

estudo online na China, em 194 cidades, com 1210 indivíduos. Dentre os resultados, observou-se 

a presença de ansiedade, depressão e estresse em 28,8%, 16,5% e 8,1% dos participantes, 

respectivamente (WANG, C. et al., 2020). Além disso, 75,2% desses também demonstraram medo 

de que seus familiares contraíssem o coronavírus. Tais números podem ser corroborados pelo 
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quadro atual do mundo, onde as incertezas trazem à tona disforias, sentimentos de desamparo e 

abandono, os quais auxiliam na alteração negativa das dinâmicas social, familiar e individual 

(MOREIRA; SOUSA; NÓBREGA, 2020). 

A magnitude da pandemia e o grau de vulnerabilidade em que a pessoa se encontra no 

momento são fatores decisivos na intensidade que os impactos psicossociais serão recebidos. 

Entretanto, é importante salientar que a maioria dos quadros psicológicos desencadeados 

poderão ser classificados como reações normais diante de uma situação anormal (FIOCRUZ, 

2020). 

O quadro atual requer um distanciamento das conexões físicas interpessoais, 

determinando um isolamento social. Esse, por sua vez, enfatiza ainda mais sensações de 

ansiedade e de antecipação de uma possível infecção, trazendo consigo uma preocupação 

exagerada com a própria saúde. Nesse caso, observa-se um quadro de vigilância corporal, no 

qual o sujeito se concentra excessivamente nos sinais do corpo, como palpitações, taxa 

respiratória e assim por diante. Havendo uma persistência desse quadro, pode haver uma 

evolução para sintomas mais intensos como ansiedade e ataques de pânico (ARAÚJO et al., 

2020). Essa vigilância relativa à saúde acarreta uma ansiedade, podendo provocar interpretação 

equivocada das sensações corporais, o que faz com que as pessoas as confundam com sinais da 

doença e se dirijam desnecessariamente a serviços hospitalares. Ademais, indivíduos com 

suspeita de contágio podem, inclusive, desenvolver quadros sintomáticos de TOC (LI, Q. et al., 

2020b). Nesses casos, é possível relacionar o gênero feminino, idade mais jovem e a 

preexistência de comorbidades com maiores níveis de estresse (LIMACOCO et al., 2020). 

Em casos de nervosismo mais intenso, ocasionado pelo diagnóstico de COVID-19, os 

pacientes podem experienciar emoções acentuadas e reações comportamentais fundamentadas 

na culpa, medo, melancolia, raiva, solidão, ansiedade, insônia, etc. Estes estados podem evoluir 

para transtornos como ataques de pânico, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), 

sintomas psicóticos, depressão e suicídio (PEREIRA et al., 2020). Além dos sentimentos 

negativos, o otimismo irrealista também tem impacto nas previsões de saúde, distorcendo-as. Isso 

ocorre porque, muitas vezes, os cidadãos com essa visão têm uma percepção de menor risco de 

contágio, levando a comportamentos inadequados, como a quebra do distanciamento social. Na 

contramão, os extremamente preocupados passam a apresentar comportamento “egoísta”, 

acumulando materiais de higiene, levando à escassez para os que realmente necessitam, os 

profissionais da saúde. (RAUDE et al., 2020; VAN BAVEL et al., 2020). 

A partir do pontuado, é necessário frisar quais são alguns dos estressores na quarentena, 

sendo eles: a necessidade de afastamento de amigos e familiares, incerteza quanto ao tempo de 

distanciamento (BROOKS et al., 2020), tédio (BARARI et al., 2020), medo (LIMA et al., 2020), o 

qual associa-se ao adoecimento e à morte, à preocupação quanto à subsistência, além da 

recorrente presença de sentimentos como irritabilidade/angústia/impotência (FIOCRUZ, 2020). 
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Nesse contexto, o estigma social e os comportamentos discriminatórios contra alguns 

grupos específicos tendem a crescer, como no caso dos chineses, população primeiramente 

afetada pela infecção pelo novo coronavírus (SHIMIZU, 2020), bem como no dos idosos, pois é 

nessa faixa etária que tem ocorrido o maior número de óbitos em decorrência da COVID-19 

(ORNELL et al., 2020). Além desses, um gatilho frequente para o desenvolvimento de transtornos 

depressivos e ansiosos na população, nesse momento, é o desencontro, a insuficiência e a 

incoerência de informações (BROOKS et al., 2020). Portanto, o acesso às informações precisas 

sobre a situação local da doença e os meios de prevenção e tratamento estão associados a 

menores níveis de ansiedade, depressão e estresse (WANG, G. et al., 2020). 

Por conta de todos esses estressores, tem-se observado evidências de que há maior risco 

de crianças e adolescentes sofrerem violência nesse período, uma vez que as escolas são 

fechadas devido a emergências de saúde (ROTHE et al., 2015). Esse cenário é ocasionado pelo 

fato de os pais ou demais cuidadores estarem trabalhando remotamente ou, até mesmo, estarem 

impossibilitados de trabalhar, sem previsão sobre o tempo de duração dessa situação, o que 

ocasiona momentos de estresse e medo, inclusive quanto às condições para a subsistência da 

família. Assim, ocorre uma redução da capacidade de tolerância, aumentando o risco de violência 

contra crianças e adolescentes (CLUVER et al., 2020). Bem como aparece o maior risco de 

violência contra mulheres nesse período, uma vez que as vítimas estão confinadas junto aos 

agressores e, muitas vezes, não conseguindo denunciar as agressões sofridas (OWEN, 2020; 

OLIVEIRA, 2020). 

Além dos efeitos “imediatos” provocados pela pandemia em si e pelo isolamento social por 

ela acarretado, ainda tem-se os efeitos tardios, num momento “pós-crise”, dentre eles: o luto 

patológico, depressão, transtornos de adaptação, manifestações de estresse pós-traumático, 

abuso do álcool ou outras substâncias que causam dependência e transtornos psicossomáticos 

(FIOCRUZ, 2020). 

Como mencionado, todas as reações apresentadas nesse período conturbado são 

consideradas normais. No entanto, existe um ponto em que o auxílio médico psiquiátrico deve ser 

procurado já como tratamento, e não prevenção. Para saber quais pacientes devem ser 

encaminhados, estão listados alguns critérios para determinar se uma reação psicossocial 

considerada esperada, está se tornando sintomática. Entre eles, cita-se: sintomas persistentes; 

sofrimento intenso; complicações associadas (por exemplo, conduta suicida); comprometimento 

significativo do funcionamento social e cotidiano; dificuldades profundas na vida familiar, social ou 

no trabalho; risco de complicações, em especial o suicídio; problemas coexistentes como 

alcoolismo ou outras dependências; depressão maior, psicose e transtorno por estresse pós- 

traumático (FIOCRUZ, 2020). 

Por conseguinte, ao refletir sobre os impactos provocados pela pandemia, a crise 

provocada pelo coronavírus pode ser considerada tanto sob o ponto de vista epidemiológico, 

quanto do psicológico (WEIR, 2020a). Nesse ponto, ocorrem alterações cognitivas, emocionais e 

comportamentais que são propensas a serem experienciadas nesse período (ENUMO et al., 
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2020). Ao contextualizar o COVID-19 dentre as pandemias, nota-se que todas elas se associam a 

perdas em massa: tanto de vidas humanas (SCANLON e MCMAHON, 2011), quanto de rotinas, 

conexões sociais face a face e estabilidade financeira (TAYLOR, 2019; WEIR, 2020a). 

 
 

3.2 Fatores predisponentes de agravos em saúde mental 
 

As incertezas provenientes da disseminação de um novo vírus, o medo de contaminação 

e as medidas de distanciamento social afetam diretamente a vida dos indivíduos, o que repercute 

significativamente na saúde mental da população a curto e longo prazo (BARROS-DELBEN et al., 

2020). Dessa forma, é crucial identificar os grupos mais vulneráveis ao sofrimento psíquico com o 

intuito de formular ações estratégicas de intervenção específicas. 

O histórico de acometimentos em saúde mental e eventos traumáticos no passado 

culmina em risco aumentado de desdobramentos psicopatológicos em situações de emergência, 

como depressão e ansiedade (MAZZA et al., 2020; CDC, 2020). Os transtornos por abuso de 

substâncias correlacionam-se a maior susceptibilidade de agravos psíquicos tanto na população 

geral quanto em profissionais da saúde (CDC, 2020; KISELY, 2020). Assim como as patologias 

psíquicas, comorbidades físicas também se associam a maior prevalência de impactos 

emocionais. (MOREIRA; SOUSA; NÓBREGA, 2020; MAZZA et al., 2020) 

Os idosos constituem outro grupo que requerem atenção especial pelo fato de estarem 

potencialmente mais vulneráveis a quadros de depressão e ansiedade em decorrências das 

medidas de distanciamento social (BARROS-DELBEN et al., 2020). Assim como eles, crianças e 

portadores de deficiência encontram-se passíveis de agravos em saúde mental quando afastados 

de seus cuidadores (FIOCRUZ, 2020). No que se refere aos idosos, sugere-se que aqueles com 

comorbidades psiquiátricas vivenciem maior angústia nesse período e possam enfrentar 

dificuldade aumentada de acesso ao cuidado médico em consequência das restrições advindas da 

quarentena e das limitações do transporte público (WILLIAMS, 2020; YANG et al., 2020).. 

Muitos trabalhos ratificaram a correlação entre gênero feminino e fenômenos emocionais. 

Mazza et. al (2020) encontrou níveis mais elevados de depressão, ansiedade e estresse em 

mulheres. Ademais, Moreira, Sousa e Nóbrega (2020), reforça esse achado ao citar maior 

prevalência de Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) no sexo feminino um mês após o 

surto da doença na China (LIU et al., 2020). Outrossim, mulheres que atuam na linha de frente em 

hospitais podem apresentar índices de ansiedade e TEPT superiores ao seus colegas do sexo 

masculino (HUANG et al., 2020). 

Ainda, pacientes infectados vivenciam angústias e possível sentimento de culpa no efeito 

de contágio da doença, ao mesmo tempo que enfrentam o medo dos desdobramentos da doença. 

(XIANG et al., 2020; PARK e PARK, 2020). Não obstante, os conhecidos desses indivíduos 

apresentam maiores taxas de depressão, estresse e ansiedade (MAZZA et al., 2020). Em 

concordância a esses dados, Cao et al. (2020), apontou a contaminação de um parente ou 

conhecido como um fator de risco isolado para ansiedade em estudantes universitários na China, 
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o que pode ser parcialmente explicados pelo preocupação decorrente alta contagiosidade do novo 

coronavírus (CAO et al., 2020). 

Kisely et al. (2020) pontua fatores que estariam associados a maiores riscos de desfechos 

adversos em saúde mental entre profissionais da saúde. Dentre essas variáveis destacam-se a 

sensação de treinamento inadequado, elevado contato com pacientes infectados, baixos níveis 

educacionais e menor experiência profissional. Fatores individuais como muito tempo em 

quarentena, isolamento social, baixa renda familiar, filhos pequenos, comorbidades físicas, jovens, 

baixa percepção de eficácia, desordens mentais e abuso de substâncias, também determinariam 

maior risco para esses achados. Por fim, cabe ressaltar que a necessidade de sair de casa para 

trabalhar consiste em mais um aspecto exacerbador dos níveis de estresse (MAZZA et al., 2020). 

 
3.3 Impactos na saúde mental dos profissionais de saúde 

 
Dada que a situação de pandemia é algo incomum, é compreensível que a grande maioria 

dos profissionais que trabalham nos hospitais e serviços de saúde esteja submetida a um 

demasiado estresse, uma vez que não foi treinada para agir neste ambiente de emergência de 

grande porte (BARROS-DELBEN et al., 2020). A nova realidade passa a abranger atendimentos a 

uma maior quantidade de pacientes, que por sua vez apresentam uma doença nova, altamente 

transmissível e de prognóstico incerto. Dessa forma, é preciso despender um tempo significativo 

da jornada para colocar e remover os equipamentos de proteção individual, o que aumenta a 

exaustão relacionada ao trabalho (ZHANG et al., 2020). E apesar disso, em estudo publicado pelo 

The Lancet (2020), a contaminação de profissionais da linha de frente cresce exponencialmente, 

inclusive o número de óbitos. 

O receio de lidar com essa situação, que foge ao usual, se justifica tanto pelo medo de 

contrair o vírus como pelo medo de transmiti-lo ao ambiente familiar, uma vez que se aumenta 

tanto o risco de ser infectado, adoecer e morrer, quanto a possibilidade de inadvertidamente 

infectar outras pessoas (TAYLOR et al., 2020; BARROS-DELBEN et al., 2020). Logo, os riscos 

ocupacionais passam a ser motivos maiores de reflexão, uma vez que exercem grande influência 

na saúde mental dessa população (ROCHA et al., 2020). 

Essa realidade é ainda associada ao seguimento de protocolos sanitários específicos e 

rígidos, aliados ao confinamento por períodos longos, bem como prestação assistência à saúde 

mental dos pacientes (BARROS-DELBEN et al., 2020), o que resulta em demasiada sobrecarga e 

fadiga sobre os profissionais da saúde (TAYLOR et al., 2020). Ainda é proposto que a exposição a 

mortes em larga escala, a frustração por não conseguir salvar vidas, apesar dos esforços, as 

ameaças e agressões cometidas por pessoas que buscam atendimento e não podem ser 

acolhidas pela limitação de recursos e o afastamento da família e amigos são fatores que 

potencializam a realidade estressante na qual essa população está inserida (TAYLOR et al., 

2020). 

Nesse sentido, é válido ressaltar o fenômeno da fadiga de compaixão, sendo entendido 

como a convergência do estresse traumático secundário, o trauma vivido em decorrência da 
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empatia com as vítimas da doença e com as pessoas ao seu redor, e do burnout, que é 

esgotamento cumulativo físico e mental causado pela capacidade reduzida de lidar com 

estressores do ambiente cotidiano (COCKER e JOSS, 2016; LI W et al., 2020). Um ponto também 

importante a ser abordado nessa questão, é o de que alguns profissionais, apesar de não estarem 

atuando na linha de frente do atendimento à pandemia, são passíveis de apresentação de 

sofrimento psíquico em decorrência dessa mesma traumatização secundária, em compaixão aos 

colegas de profissão e aos pacientes (MOREIRA; SOUSA; NÓBREGA, 2020). 

Como resultado desse contexto, foi demonstrado que as equipes de profissionais de 

saúde tiveram um aumento da exaustão, da ansiedade, da irritabilidade e da insônia além de 

decréscimo da empatia, do desempenho e das funções cognitivas (BROOKS et al., 2020). A 

ansiedade foi também relatada por Huang et al. (2020) em seu estudo com médicos e enfermeiros 

e por Li et al. (2020), que além de sintomas de depressão e angústia demonstrou também que 

parte destes profissionais em desenvolveram insônia, em concordância com Brooks et al (2020) e 

com Zhang et al. (2020). Foi ainda visualizado aumento da probabilidade de pânico e de histeria 

coletiva nesse meio profissional (LIMA et al., 2020; QIU et al., 2020), o que condiz com os 

achados de outros estudos, que identificaram grande prevalência de transtorno de estresse pós- 

traumático nos profissionais da saúde (HUANG et al., 2020; RAMÍREZ-ORTIZ et al., 2020). 

 

3.4 Intervenções 
 

Diante da crescente demanda relacionada à saúde mental não acompanhada por maior 

oferta desse serviço, é preciso estabelecer medidas práticas e eficientes a fim de mitigar os danos 

psicológicos gerados pela pandemia e pelo isolamento social. Tamanha é a relevância do cuidado 

com a saúde mental nesse contexto que o Conselho Federal de Psicologia brasileiro flexibilizou 

suas diretrizes relacionadas ao atendimento psicológico online (BARROS-DELBEN et al., 2020). 

É de suma importância que o autocuidado e o cuidado com o próximo sejam incentivados. 

Bons hábitos, como higiene adequada, alimentação saudável, bom sono, práticas de exercício 

físico, práticas religiosas de forma segura, lazer e até mesmo interação social (respeitando as 

limitações impostas pela pandemia), devem ser mantidos. Já em relação ao cuidado com o 

próximo, sabe-se que a solidariedade traz bem estar e satisfação, fazendo desta uma medida de 

enfrentamento positiva e de fortalecimento da rede de apoio social. O consumo de bebidas 

alcoólicas deve ser fortemente desincentivado, uma vez que essa substância pode provocar ou 

acentuar o clima de tensão, além de ter efeito negativo na saúde orgânica. (BARROS-DELBEN et 

al., 2020) (BANERJEE et al., 2020) 

Outro eixo a ser considerado é o da informação. Deve-se comunicar oficialmente às 

pessoas como o que está acontecendo, os motivos e por quanto tempo isso pode durar 

(PANCANI et al., 2020). É interessante também a realização de campanhas educativas que 

orientem a população acerca do reconhecimentos de sintomas psicopatológicos, como ansiedade, 

depressão e de estresse. (BARROS-DELBEN et al., 2020). Além disso, devido ao potencial 

estressante de notícias enganosas, é importante que a população seja orientada a se informar por 
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meios confiáveis e oficiais (CASTRO-DE-ARAÚJO e MACHADO, 2020). No entanto, a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2020) alerta para o fato de que, caso o excesso de 

exposição às notícias seja identificado como fator na gênese de ansiedade, é melhor que o 

indivíduo limite o tempo de exposição a essas informações. 

Tratando-se dos profissionais da linha de frente, antes de se iniciarem os trabalhos, é 

importante que sejam treinados preventivamente para gestão do estresse, regulação das emoções 

e encorajamento para a busca de ajuda psicológica diante da dificuldade de lidar com as emoções 

e a adversidade da situação (NHC, 2020). É válida a revisão da jornada de trabalho, com 

intervalos regulares, de forma que essas pessoas possam usar essas pausas com qualidade. 

Além disso, esses profissionais sofrem estigma e discriminação, questões que devem ser 

principalmente discutidas no âmbito social. (KISELY et al., 2020) 

Em relação aos idosos e às crianças, a OMS orienta os cuidadores a incentivá-los a 

expressar suas emoções como for possível, a manter as rotinas (ou criar novas rotinas adaptadas, 

se necessário) e a expor de maneira clara e simples os fatos, de forma que eles compreendam a 

situação. É importante também garantir que eles conheçam as medidas básicas para evitar o 

contágio pelo vírus (WHO, 2020). 

 

4 CONCLUSÕES 
 

Após a revisão narrativa da literatura sobre a pandemia de COVID-19 e seus impactos na 

saúde mental, é possível definir que os sintomas mais frequentemente notados são os de origem 

depressiva, ansiosa e estressora. Dessa forma, é necessário haver uma rede de apoio de início 

célere, a fim de evitar maiores crises psicossociais após o término do isolamento social. 

Concomitantemente, nota-se que tais artigos usados são recentes e ainda podem surgir 

novas fontes com dados epidemiológicos mais discriminados e precisos, após esse momento de 

caos. No entanto, já é de alta evidência que a saúde mental deve ser sempre privilegiada e 

tomada como fator decisivo no enfrentamento de situações de incerteza e estresse, podendo ser 

uma aliada ou uma inimiga do indivíduo, dependendo da abordagem que ela recebe. 
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CAPÍTULO 154 

IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO ADOECIMENTO MENTAL DOS PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

IMPACTS OF THE COVID-19 ON THE MENTAL DISEASE OF HEALTHCARE PROFESSIONALS 
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RESUMO: O aumento da carga horária de trabalho, o receio de contrair a doença e a 
possibilidade de uma infecção cruzada com amigos e familiares aumenta o medo e a insegurança, 
podendo gerar sofrimento psíquico para os profissionais da saúde. O objetivo deste estudo 
consistiu em analisar os agravadores do adoecimento mental que os trabalhadores da saúde 
estão expostos em tempos de pandemia. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo com 
abordagem explicativa realizado na literatura científica indexada a Biblioteca Virtual em Saúde, 
correspondentes aos meses de janeiro a junho de 2020. Diante da abrangência desde estudo, 
podemos verificar que a saúde mental dos profissionais que estão na linha de frente da pandemia 
está sendo negligenciada ou subestimada. Dentre os agravadores do adoecimento mental desses 
profissionais estão: mudanças introduzidas a nova rotina de trabalho, criação de espaços de 
isolamento e aumento da carga horária de trabalho, acarretando quadros de estresse, ansiedade 
e sintomatologia depressiva. 
Palavras-chave: Covid-19; Saúde mental; Sintomatologia. 

 
ABSTRACT: The increase in the workload, the risk of contracting a disease and the possibility of a 
cross-infection with friends and family increases fear and insecurity, which can cause psychological 
distress for health professionals. The aim of this study is to analyze the aggravating factors of 
mental illness and health workers who are exposed to pandemic times. This is an exploratory- 
descriptive study with an explanatory approach carried out in scientific literature indexed in the 
Virtual Health Library, corresponding to the months from January to June 2020. Given the scope of 
the study, it is possible to verify that the mental health problems of the professionals who on the 
front lines of the pandemic is being neglected or underestimated. Among the aggravators of these 
professionals' mental disorders are: changes introduced in a new work routine, creation of isolation 
spaces and increased workload, stress, anxiety and depressive symptoms. 
Keywords: Covid-19; Mental health; Symptomatology. 

Introdução 

 
Com o surgimento do vírus SARS-COV-2, em Wuhan, na Chica em dezembro de 2019 e a 

sua elevada taxa de disseminação em escala global, em 11 de março de 2020, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) decretou a COVID-19 como uma emergência de saúde pública de 

importância internacional (CUCINOTTA; VANELLI, 2020), apresentando manifestações clínicas 

que variam desde infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves (BARROSO et al., 

2020). 
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No relatório de 11 de junho de 2020, a situação de surto do novo coronavirus atingiu 

números equivalentes a 7.410.510 contaminados e 418.94 mortes confirmadas, em 216 países 

(WHO, 2020). De acordo com a literatura, os profissionais de saúde possuem três vezes mais 

risco de contaminação se comparados ao restante da população, por atuarem prioritariamente na 

linha de frente no combate ao vírus (BARROSO et al., 2020). 

No Brasil, de acordo com as estatísticas cerca de 31,7 profissionais de saúde já foram 

infectados e mais de 114 mil ainda são suspeitos (PRAZERES e PEREIRA, 2020). Tais números 

podem ser referidos a superlotação do serviço de saúde, a falta de leitos de internação e a 

escassez dos equipamentos de proteção individual (EPI) (LIU; LI; FENG, 2020; WANG; ZHOU; 

LIU, 2020). 

O aumento da carga horária de trabalho, bem como o medo de contrair a doença e a 

possibilidade de uma infecção cruzada com amigos e familiares acarreta o estigma vivenciado 

pelo receio, onde esses profissionais acabam sendo desencorajados a interagir de maneira 

próxima com outras pessoas, o que aumenta o sentimento de isolamento e inevitavelmente, 

sofrimento psíquico para as equipes que prestam assistência na situação de pandemia (SAIDEI et 

al., 2020). 

Deste modo, é preciso reconhecer os riscos a que estes profissionais estão expostos e 

assim traçar medidas que busquem minimizá-los. Questionou-se, então, qual o impacto  

vivenciado na saúde dos profissionais que prestam assistência às vítimas de COVID-19? 

Mediante isso, o objetivo deste estudo é analisar os agravadores do adoecimento mental que os 

trabalhadores da saúde estão expostos em tempos de pandemia. 

 
1. Procedimentos metodológicos 

 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo com abordagem explicativa, realizado na 

literatura científica de abrangência nacional e internacional, indexados a Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), em dois idiomas (português e inglês), correspondentes aos meses janeiro a junho 

de 2020, utilizando o vocabulário DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) para rastreio, sendo 

estes: novo coronavirus; pandemia; profissionais de saúde; adoecimento mental. A escolha dos 

descritores foi feita baseada na leitura prévia da temática. 

Para melhorar a busca a estas combinações, definiu-se com critérios de inclusão estudos 

completos que apresentavam como assunto principal o adoecimento dos profissionais de saúde 

em situação de pandemia pela Covid-19. Foram exclusos trabalhos incompletos, resumos e cartas 

ao editor, bem como trabalhos que não apresentavam como tema principal o escopo desta 

pesquisa. Para a análise dos dados, os títulos e resumos dos artigos foram estudados e 

classificados com base nos critérios estabelecidos, obtendo-se um total de oito artigos pertinentes 

para formulação desta pesquisa (Figura 1). 
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Figura 1 – Fluxograma do processo metodológico 
 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa 

 
 

2. Resultados e Discussão 

 

 
Os achados bibliográficos pertinentes para esta pesquisa estão expostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Relação final dos artigos 

Título Período de 

publicação 

Objetivo Referência 

 

 

Prevenção relacionada à 

exposição ocupacional do 

profissional de saúde no cenário 

de COVID-19 

 

 
2 de abril de 

2020 

Descrever as principais recomendações 

sobre ações de prevenção de contágio 

relacionadas à exposição ocupacional dos 

profissionais de saúde atuantes frente à 

COVID-19, disponíveis até março de 2020. 

 

 
(GALLASCH et 

al., 2020) 

 
 
 
 

Pandemic   fear”   and COVID-19: 
mental health burden and 

strategies 14 de abril 
de 2020 

Entender as repercussões psicológicas e 

psiquiátricas de uma pandemia, as emoções 

envolvidas, como medo e raiva, devem ser 

consideradas e observadas. 

 
 

(ORNELL et al., 

2020) 

 

 
 
 

Saúde mental dos profissionais 

de enfermagem do brasil no 

contexto da pandemia covid-19: 

ação do conselho federal de 

enfermagem 

28 de maio 

de 2020 

 
 

Refletir sobre a saúde mental dos 

profissionais de enfermagem brasileiros no 

contexto da pandemia COVID-19. 

(HUMEREZ; 

OHL; SILVA, 

2020) 

 
 

Sofrimento emocional dos 3 de junho (PEREIRA et al., 
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enfermeiros no contexto 

hospitalar frente à pandemia de 

covid-19 

de 2020 Analisar a saúde mental dos profissionais de 

enfermagem na pandemia de Covid-19 

2020) 

 
 

 
 

Adoecimento mental na 

população geral e profissionais 

de saúde durante a pandemia da 

covid-19: revisão sistemática 

30 de 

janeiro de 

2020 Identificar    e    analisar    a    literatura sobre 

adoecimento  mental  na  população  geral  e 
profissionais de saúde no contexto da 

pandemia do novo coronavírus. 

(MOREIRA; 

SOUSA; 

NÓBREGA, 

2020) 

 
 

 
 

Psychological and occupational 

impacts of the recent successive 

pandemic waves on health 

workers: an integrative review 

and lessons learned 

18 de maio 
de 2020 

Apresentar evidências científicas sobre 

fatores associados ao impacto ocupacional e 

psicológico provocado por elas sobre os 

profissionais da saúde. 

(OLIVEIRA et 

al., 2020a) 

 
 

 
 

The psychological impact of 

quarantine and how to reduce it: 

rapid review of the evidence 

14 de março 
de 2020 

Realizar uma revisão do impacto psicológico 

da quarentena usando três bancos de dados 

eletrônicos. 

(BROOKS et al., 

2020) 

 
 

 

 
Related Psychological and Mental 

Problems: Structured Letter 

Therapy. Psychiatry Investig 

25 de 

fevereiro de 

2020 Averiguar os problemas psicológicos e 

mentais relacionados a Covid-19 

(XIAO, 2020) 

 
 

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa, 2020 

 

 
No cotidiano das ações desenvolvidas para combate da COVID-19, uma das medidas 

implementadas pela OMS é o distanciamento social como estratégia de contenção e mitigação da 

disseminação viral em grande escala, porém, profissionais que desempenham papel fundamental 

na sociedade, como no caso dos trabalhadores da saúde (que são fundamentais para promover 

os cuidados necessários aos agravos de saúde relacionados ao novo coronavírus) ainda 

continuam a exercer suas funções nos estabelecimentos de saúde, o que os colocam em 

evidência para o alto risco de contaminação relacionada ao trabalho (GALLASCH et al., 2020). 

Durante uma pandemia, a saúde física das pessoas e o combate ao agente patogênico 

são prioridades dos órgãos e profissionais de saúde, de modo que a saúde mental dos 

profissionais que estão na linha de frente acaba sendo negligenciada ou subestimada (ORNELL et 

al., 2020). Os principais agravos de saúde a esses trabalhadores estão associados à alta jornada 

de trabalho e ao desgaste físico e emocional, principalmente pela escassez de equipamentos 

adequados, o que os impossibilita de prestar assistência de modo adequado e seguro 

(HUMEREZ; OHL; SILVA, 2020). 

Pesquisas recentes evidenciam que a pressão exercida pelo profissional em decorrência 

da pandemia configura-se como fator estressor para o adoecimento mental, principalmente 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1348  
 

 

 

relacionado ao medo de contrair a doença. Além destes, sentimento de indignação e insatisfação 

também são referidos, o que pode estar diretamente associado ao aumento dos casos da 

Síndrome de Burnout (PEREIRA et al., 2020). 

Diante da emergência global deflagrada pela COVID-19, os problemas de saúde mental 

desses profissionais são acentuados, podendo acarretar o afastamento das suas atividades 

trabalhistas, implicando diretamente na falência das ações direcionadas ao controle e eliminação 

da doença (OLIVEIRA et al., 2020a). 

Ante isso, as medidas adotadas para minimizar as implicações psicológicas da pandemia 

não podem ser subjugados neste momento (BROOKS et al., 2020; XIAO, 2020), principalmente 

porque podem ser mais duradouras e prevalentes que o próprio acometimento pela COVID-19, 

com ressonância em diferentes setores da sociedade (ORNELL et al., 2020). 

 
3. Conclusão 

 

Diante da abrangência desde estudo, podemos verificar que a saúde mental dos 

profissionais que estão na linha de frente está sendo negligenciada ou subestimada. Dentre os 

agravadores do adoecimento mental desses profissionais estão: mudanças introduzidas a nova 

rotina de trabalho, criação de espaços de isolamento e aumento da carga horária de trabalho, 

acarretando quadros de estresse, ansiedade e sintomatologia depressiva. 
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CAPÍTULO 155 

IMPACTOS DA PANDEMIA GERADOS PELO NOVO CORONAVÍRUS EM POPULAÇÕES 
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RESUMO: A pandemia da COVID-19, apesar de possuir grupos notavelmente de maior risco para 
o desenvolvimento da forma grave da infecção, como idosos e pessoas com sistemas 
imunológicos debilitado, também traz à tona as desigualdades sociais e étnico-raciais, 
especialmente marcantes no Brasil, como preditores de maior vulnerabilidade à doença. Essa 
revisão sistemática propõe uma discussão acerca da equidade em promoção de saúde neste 
contexto da pandemia. Foram pesquisados artigos com os descritores "social vulnerability" e 
"coronavirus", sendo excluídos os que não faziam parte do recorte temático. Embora os estudos 
sejam recentes, pode-se inferir que, na pandemia, populações negligenciadas são mais 
desfavorecidas, por dificuldade de acesso a serviços sanitários, medidas de promoção à saúde, 
barreiras linguísticas e baixa condição socioeconômica. Entretanto, essas diferenças nem sempre 
são devidamente priorizadas e são necessárias estratégias para o melhor aproveitamento dos 
serviços básicos e essenciais em saúde, bem como a democratização da informação e 
comunicação. 
Palavras-chave: Vulnerabilidade em Saúde; Pandemia; Infecções por Coronavirus; Saúde 
Pública. 

 

ABSTRACT: The COVID19 pandemic, despite having groups who are notably into higher risk for 
developing the severe form of the infection, such as the elderly and people with weakened immune 
systems, also brings up social and ethnic-racial inequalities, specially marked in Brazil, as 
predictors of greater vulnerability for the disease. This systematic review aims to discuss equity in 
health care strategies in the context of the pandemic. Articles were searched with descriptors 
"social vulnerability" and "coronavirus", excluding those not part of the theme section. In spite of 
studies being recent, it is possible to infer that, in this pandemic scenario, neglected populations 
are more disadvantaged, due to difficulty in access to health care and health promotion initiatives, 
language barriers, and lower socioeconomic conditions. However, these differences have not 
always been properly prioritized and strategies are needed to improve basic and essential health 
services, as well as the democratization of information and communication. 
Keywords: Health Vulnerability; Pandemic; Coronavirus Infections; Public Health. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
A pandemia de COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, já afeta 216 países, áreas ou 

territórios no mundo, com 8.708.008 de casos confirmados de acordo com dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) até o dia 20 de junho de 2020. No Brasil, após a notificação do primeiro 
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caso confirmado, em fevereiro, a pandemia do novo coronavírus evoluiu para 1.032.913 casos 

confirmados e 48.954 mortes até junho do mesmo ano. A acelerada variação do número de 

infecções e óbitos superou a da tuberculose, tornando a COVID-19 a doença infecciosa que mais 

mata pessoas no mundo por dia (WHO, 2020). 

Dentro dessa perspectiva, é alarmante que os agentes públicos envolvidos no controle da 

pandemia falhem em gerar informações sobre o curso da doença e seus efeitos em tempo real. 

Entretanto, as projeções sobre o comportamento da COVID-19 no Brasil dependem não só do 

conhecimento científico, mas, sobretudo, de dados confiáveis e detalhados abordando quantidade, 

sintomatologia, frequência de agravos, dando a devida atenção à descrição de características 

sociais, demográficas e clínicas. (BARRETO et al, 2020). 

Algumas das características biológicas do vírus, como a elevada infectividade, associadas 

à ocorrência em populações suscetíveis que ocupam territórios heterogêneos – o que indica 

condições de vida diferentes – apontam para o risco diferenciado de contágio da COVID-19. 

Nesse contexto, relata-se que os grupos de maior risco para o desenvolvimento da forma grave da 

doença são populações idosas; pessoas com doenças pulmonares e sistemas imunológicos 

debilitados; e grupos populacionais que vivem de maneira adensada (ANDERSON et al, 2020). 

Assim, sob uma análise para além da situação epidemiológica, nota-se que o país 

apresenta uma desigualdade social e étnico-racial marcante quanto às condições de habitação, 

renda e estrutura demográfica. Isto coloca em vigilância a necessidade premente de identificar 

espaços e populações de maior vulnerabilidade à COVID-19, com vista à otimização do controle 

da dispersão e prevenção de forma grave da doença. (KIM et al, 2020). 

A vulnerabilidade social, nesse contexto, é multidimensional, reflete o entorno 

sociocultural do indivíduo e denota ausência ou dificuldade de apoio por parte das instituições 

governamentais ou não, o que dificulta o exercício do direito ao acesso à saúde de cada cidadão. 

Portanto, em contextos de alta vulnerabilidade social, é maior o risco de adoecimento e prejuízo à 

qualidade de vida e ao bem-estar (ANDREW, 2015). 

Os povos indígenas, por exemplo, são fortemente vulneráveis às infecções respiratórias 

agudas (La Ruche et al., 2009; Flint et al., 2010). Nos séculos anteriores, há registros de que a 

introdução de diferentes vírus, como os do sarampo, da varíola e da influenza, levaram a grandes 

epidemias e até ao extermínio de alguns povos indígenas no Brasil. Evidências recentes 

confirmam que a introdução de vírus respiratórios em comunidades indígenas suscetíveis 

apresenta elevado potencial de espalhamento, resultando em altas taxas de ataque e de 

internações, com potencial de causar óbitos, como foi o caso da Influenza A (H1N1)pdm09 e do 

Vírus Sincicial Respiratório, em 2016 (Cardoso et al., 2019). Portanto, a perspectiva da COVID-19 

entrar em comunidades indígenas pode representar um cenário devastador. Uma alta 

porcentagem da população indígena pode ser impactada devido à alta transmissibilidade da 

doença, vulnerabilidade social de populações isoladas e limitações relacionadas com a assistência 

médica e logística de transporte de enfermos. Outrossim, a possibilidade de subnotificação das 
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populações indígenas e a falta de vigilância dos vetores de dispersão da doença podem impactar 

seriamente a capacidade de controlar a transmissão da Covid-19. 

Outro exemplo é em relação à atenção à saúde da população negra que ainda possui a 

manifestação de diversas formas do racismo, como o institucional, que na maioria das vezes 

ocorre como um viés racial implícito – quando a sociedade mantém e reproduz um conjunto de 

preconcepções sociais negativas sobre a população negra – (Hall et al., 2015; Dehon et al., 2017). 

Os preconceitos implícitos são os estereótipos ou preferências a favor ou contra grupos de 

pessoas (Milam et al., 2020), de acordo com os quais profissionais da saúde irão determinar como 

será a assistência, a atenção e o cuidado das pessoas, dado o seu pertencimento racial, criando- 

se uma hierarquia no atendimento. Com isso, a população negra apresenta maior risco de 

disparidades no acesso aos serviços diante da pandemia, tanto na qualidade dos cuidados 

recebidos como nos resultados de saúde. 

Vulnerabilidade é um conceito-chave para entender a exposição a riscos e os resultados 

associados a desastres e perigos (KIM et al, 2020). Nesse sentido, vale ressaltar que indivíduos 

mais expostos a certos determinantes sociais, como piores condições financeiras, menor nível de 

escolaridade, menor acesso aos serviços de saúde e ausência de suporte social, tendem a 

apresentar condição de saúde mais fragilizada. A população pobre, por exemplo, é a maior 

impactada, dada a ausência ou insuficiência de recursos, estratégias de prevenção  ou  

tratamento da doença no seu cotidiano, “seja pela maior dificuldade de manter o isolamento  

social, o emprego e a renda, seja pelo menor acesso à saúde e ao saneamento básico” (PIRES et 

al, 2020). 

Neste sentido, o presente trabalho objetiva gerar uma importante discussão e reflexão 

acerca da equidade em promoção de saúde no contexto da pandemia pela COVID-19, levando em 

consideração as particularidades vivenciadas por populações mais vulneráveis. 

 
DESENVOLVIMENTO DO TEXTO 

 
Trata-se de uma revisão sistemática de bibliografias sobre a temática introduzida. Foi 

concluído um estudo através da coleta, categorização, avaliação, interpretação e síntese dos 

dados. Foram pesquisados artigos nas bases SciELO, Scholar Google, Medline, LILACS com os 

descritores "social vulnerability" e "coronavirus", conforme Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS), no ano de 2020, nas línguas português e inglês. Foram excluídos artigos que não faziam 

parte do recorte temático. 

Após a identificação de produções científicas entre as plataformas escolhidas, foram 

selecionados 20 artigos que compreendiam os critérios de inclusão. Dessa forma, pôde-se fazer 

análise criteriosa das considerações presentes nos estudos para abordar os aspectos propostos 

nesta revisão. 

Embora os estudos sobre a COVID-19 sejam recentes, pode-se reconhecer que as 

pandemias afetam significativamente populações vulneráveis e que muitos países em 
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desenvolvimento não possuem sistemas de vigilância, recursos e infraestrutura de saúde, 

necessárias para conter a infecção. 

Segundo a Organização Pan Americana de Saúde, faz-se necessária revisão de dados 

existentes sobre iniquidades em saúde entre grupos étnicos, renda, gênero e localização 

geográfica, buscando identificar populações em situações de vulnerabilidade (PAHO, 2020). 

Nesse sentido, pessoas que vivem sozinhas ou em instituições como casas de repouso, prisões, 

centros de detenção de imigrantes; idosos, portadores de doenças mentais e/ou crônicas, 

imunodeprimidos, sem-teto, negros, indígenas e insulares são populações suscetíveis ao maior 

risco para o contágio, especialmente se encontradas sob a ausência de medidas decisivas de 

promoção à saúde. (HEYMANN e SHINDO, 2020) 

É improvável que pessoas em baixa condição socioeconômica, que trabalham em 

empregos casuais, tenham recursos financeiros necessários para tornar o autodistanciamento e o 

autoisolamento uma opção viável no contexto de suas atividades diárias, como meios de 

subsistência (BEZERRA et al, 2020). Outrossim, tais grupos estão mais susceptíveis a 

compartilharem informações equivocadas propagadas pelos mais diversos meios de 

comunicação, o que compromete a veiculação de informações advindas de fontes confiáveis (BÚ 

et al, 2020). 

Sabe-se ainda que o acesso a serviços de saúde em alguns países, incluindo cuidados 

básicos de saúde primários, depende de sistemas de seguro e de pagamento do usuário que já os 

tornam inacessíveis às pessoas em maior risco, e isso também deve ser uma variável importante 

para a discussão acerca da qualidade em saúde diante do cenário atual (SARTI et al, 2020; 

PARODI e LIU, 2020). 

Em um estudo sobre a população indígena mexicana, foram relatadas iniquidades quanto 

à falta de água e saneamento básico, sendo que a extrema pobreza é uma realidade de quase 12 

milhões de índios mexicanos, os quais encontram barreiras de acesso à água para atividades 

básicas como lavagem das mãos e/ou posterior drenagem. Da mesma forma, estudos feitos no 

Brasil mostram que 31 milhões de habitantes não possuem acesso à água, tornando-se a falta de 

água grave problemática a uma das principais formas de combate ao novo coronavírus: a lavagem 

das mãos (SILVA e PROCÓPIO, 2020). 

Somado a isso, quando analisado o acesso à saúde da população no México, identificou- 

se que áreas indígenas podem apresentar uma quantidade de clínicas quase 6 vezes menor que 

as urbanas, sendo que, nesse grupo social, há uma prevalência de síndrome metabólica de até 

50,3% e de 42,7% de hipertensão arterial. Isso chama a atenção devido ao fato de existirem 

teorias na literatura de que a SARS-CoV-2 apresenta tropismo por receptores de ECA-2 (ZHENG 

et al, 2020). 

Ademais, destacam-se as áreas endêmicas no país para dengue e zika, pois 

considerando que haja uma alta probabilidade de co-infecções entre esses vírus e a SARS-CoV-2, 

entre grupos indígenas, e que nesse território há menos acesso à internet e muitas vezes pouco 

domínio para entendimento da língua, isso poderá levar à piora do controle da situação 
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epidemiológica, bem como tornar o diagnóstico e tratamento mais difíceis. (LEÓN-MARTÍNEZ, et 

al 2020). 

Analisando-se ainda os impactos gerados em determinados grupos étnicos, um estudo 

feito em Chicago mostra maiores índices de contaminação e mortes pela população negra. Em 

comparativo ao Brasil, no estado do Amazonas, dados indicam que mais de 13 pessoas negras 

morreram para cada falecimento de pessoa branca (FARIAS e JUNIOR, 2020). 

Nesse contexto, percebeu-se que áreas da comunidade de Chicago com uma 

porcentagem maior de população negra foram associadas a níveis mais altos de vulnerabilidade e 

de fatores de risco diante da infecção pelo novo coronavírus (KIM et al, 2020). 

Já no Rio de Janeiro, estudando-se sobre a vulnerabilidade às formas graves oriundas da 

infecção, foi demonstrada certa heterogeneidade. Apesar disso, foi possível perceber que a 

maioria das áreas de vulnerabilidade estava localizada nas regiões Norte e Oeste, não litorâneas, 

e em comunidades carentes que estão ao redor de áreas nobres, como a Rocinha e Cidade de 

Deus. (SANTOS, J. et al, 2020). 

No que concerne à população idosa, há de se convir que este grupo ganhou muito 

destaque durante esse período pandêmico haja vista a sua categorização como grupo de risco. 

Por essa razão, existem preocupações inerentes a essa faixa etária envolvidas com sua 

locomoção, ocupação (quando o idoso é a única fonte de renda familiar) coabitação e 

institucionalização (HAMMERSCHMIDT e SANTANA, 2020). 

Em se tratando de pessoas com deficiência, alguns estudos relatam para o cuidado 

redobrado que esses grupos devem receber ao se deparar com uma nova dinâmica social 

estabelecida pelo vírus (SANTOS, G. et al, 2020; SANTOS, T. e de CRISTO, 2020). Vale ainda 

ressaltar que os impactos de cunho psicológico entre mais vulneráveis em nossas comunidades 

serão exacerbados pelas expectativas de auto isolamento (BÚ et al, 2020) se não forem 

abordadas com sensibilidade e técnicas de adequação à realidade. 

Atualmente, os governos têm dificuldade em programar estratégias focadas na redução 

das iniquidades em saúde por meio de ações sobre determinantes sociais da saúde (FARIAS e 

JUNIOR, 2020). Contudo, esse fato não pode ser reproduzido como um discurso aceitável, e sim 

mutável. Portanto, na promoção da saúde, são necessárias novas estratégias para comunicar 

mensagens importantes sobre saúde de maneira concisa e acessível a cidadãos no que tange 

compreensão, navegação e ação. Também há precisão por cuidados ao transmitir conteúdos 

mediante canais de comunicação eletrônica e considerar um nível apropriado de frequência dessa 

comunicação para obter um impacto ideal sem desigualdades na recepção de informações, isto é, 

ambivalência social gerando pânico em uma parcela da comunidade e, na outra, neutralidade ou 

ignorância. 

A mudança do cenário não deixa de apresentar obstáculos, como neoliberais lançando a 

saúde das populações contra a estabilidade econômica nacional, reduzindo intervenções na 

promoção de saúde à lavagem de mãos como uma fachada útil para o não avanço de ações que 

melhoram resultados socioeconômicos justos para os mais vulneráveis durante pandemias. Por 
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fim, para que sejam atingidas devidas mudanças, profissionais de saúde devem liderar causas em 

busca de equidade e defender campanhas nacionais midiáticas e pragmáticas que alcancem 

pessoas mais necessitadas, o que pode facilitar obtenção de informações precisas e oportunas 

para identificar determinantes sociais, preparar e reduzir riscos dessas pessoas para si mesmos, 

suas famílias, amigos e sua comunidade (SMITH, JUDD; 2020). 

Após revisão bibliográfica seguindo modelo sistemático, para selecionar, avaliar e 

discorrer acerca da temática da vulnerabilidade social frente à égide do novo coronavírus, foi 

possível gerar uma discussão acerca de diferentes aspectos que compõem a problemática. 

Nota-se que, apesar da preocupação atual em promover acesso a informações de modo 

confiável e atual quanto ao comportamento do vírus em meio a sociedade, existem iniquidades 

que desfavorecem determinados grupos sociais, de acordo com suas condições próprias de 

enfrentamento à pandemia, como dificuldades ao acesso a serviços sanitários, medidas de 

promoção à saúde e até mesmo barreiras linguísticas. Além disso, é importante considerar que já 

foram comprovados outros determinantes epidemiológicos que põe em evidência o risco de 

contágio, manifestação e agravos, entre determinados grupos – como a população negra. 

À luz da discussão, foram trazidos ainda os que possuem baixa formação 

socioeconômica, ao serem associados a maiores obstáculos para promover medidas de 

distanciamento e isolamento como método de proteção à contaminação pelo SARS-CoV-2, e 

outros grupos de relevância ao contexto da pandemia, como os idosos e pessoas com deficiência, 

seguindo a linha de suas limitações. 

Entretanto, ainda há dificuldades por parte dos órgãos governamentais em programar 

estratégias que visem a redução dessas iniquidades aliados a discursos de cunho político que 

chegam a priorizar a estabilidade econômica em detrimento da saúde, prejudicando 

substancialmente a atenção necessária a grupos em vulnerabilidade. 

Desse modo, o conhecimento dos principais problemas encontrados por determinados 

grupos desfavorecidos diante da atual conjuntura se faz necessário para a identificação e 

desenvolvimento de estratégias que possibilitem o acesso e melhor aproveitamento dos serviços 

básicos e essenciais, bem como a democratização da informação e comunicação, de modo a 

proporcionar às populações vulneráveis uma mudança de cenário frente a pandemia do COVID- 

19. 
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CAPÍTULO 156 

IMPACTOS DO COVID-19 NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NA LINHA DE 

FRENTE À PANDEMIA 

IMPACTS OF COVID-19 ON HEALTH PROFESSIONALS WORKING AT THE FRONT OF THE PANDEMIC 
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Keila Cristina Pereira do Nascimento Oliveira5 

 

RESUMO: Trazer evidências científicas sobre os impactos provocados pelo COVID-19 nos 
profissionais de saúde atuantes na linha de frente à pandemia. Trata-se de uma revisão integrativa 
da literatura, guiada pelas diretrizes PRISMA, em que foram realizadas buscas nos bancos de 
dados LILACS, MEDLINE e ScienceDirect no período de 2020. A avaliação, quanto ao nível de 
evidência, foi obtida por meio do método Oxford Centre for Evidence-based Medicine. Foram 
selecionados 8 artigos, com isso, no que se refere aos principais achados presentes nos estudos, 
verificou-se que 62,5% dos artigos apresentam informações a respeito do número de profissionais 
da saúde (PS) infectados, 62,5% enfatizam a importância da utilização dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) para garantir a segurança dos PS, e a preocupação em relação a saúde 
mental desses trabalhadores foi observada em 62,5% dos artigos. Foi evidenciado que os 
profissionais de saúde estão susceptíveis a contrair a infecção pelo COVID-19, principalmente, 
pelo fornecimento insuficiente de equipamentos de proteção individual. Além disso, o medo da 
contaminação, acarretou em sofrimento psicológico para essa classe de profissionais. 
Palavras-chaves: Pandemia, COVID-19, Riscos ocupacionais, Enfermagem, Profissionais da 
saúde. 

 

ABSTRACT: To bring scientific evidence on the impacts caused by COVID-19 on health 
professionals working in the front line of the pandemic. This is an integrative literature review, 
guided by the PRISMA guidelines, in which searches were carried out in the LILACS, MEDLINE 
and ScienceDirect databases in the period 2020. The assessment, regarding the level of evidence, 
was obtained through the Oxford Center for Evidence-based Medicine method. Eight articles were 
selected, with this, with regard to the main findings in the studies, it was found that 62.5% of the 
articles present information regarding the number of infected health professionals (PS), 62.5% 
emphasize the importance of using Personal Protective Equipment (PPE) to ensure the safety of 
the PS, and the concern about the mental health of these workers was observed in 62.5% of the 
articles. It was evidenced that health professionals are susceptible to contracting the infection by 
COVID-19, mainly due to the insufficient supply of personal protective equipment. In addition, the 
fear of contamination caused psychological suffering for this class of professionals. 
Keywords: Pandemic, COVID-19, Occupational exposure, Nursing, Health professionals. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O COVID-19 é uma doença respiratória aguda ocasionada pelo coronavírus da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-coV-2) (MACEDO, 2020). Em dezembro de 2019, surgiram 

relatos de casos de pneumonia de causa desconhecida em unidades de saúde de Wuhan, China 
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que foram vinculados a um mercado atacadista de animais vivos na região e, após extensa 

investigação epidemiológica, levaram à identificação de um novo coronavírus: SARS-CoV-2 (CHO, 

JEFFERS, LOGSDON, 2020). A doença se espalhou rapidamente por toda a China e em outros 

lugares, tornando-se uma emergência de saúde global (3). Atualmente, o mundo encontra-se em 

uma pandemia, que entende-se por todas as formas de doenças infectocontagiosas que se 

alastram por todas as regiões do planeta, essa forma de contágio ocorre mundialmente e não 

apenas em um determinado território (MACEDO, 2020). 

Sendo assim, na medida que os casos aumentavam e exigiam cuidados de saúde, os 

profissionais de saúde foram reconhecidos como grupo de alto risco para adquirir esta infecção 

(KOH, 2020). Os riscos incluem exposição a patógenos, longas horas de trabalho, sofrimento 

psicológico, fadiga, desgaste profissional, estigma e violência física e psicológica (5). 

Diante desse panorama, o estudo tem como objetivo, identificar os impactos provocados 

pelo COVID-19 nos profissionais de saúde atuantes na linha de frente à pandemia. Destarte, para 

orientar o desenvolvimento da revisão, formulou-se uma pergunta norteadora: Quais os impactos 

do COVID-19 nos trabalhadores de saúde atuantes na linha de frente à pandemia? Diante do 

exposto, esta revisão pretende contribuir para a reflexão crítica sobre os impactos gerados pela 

pandemia aos trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do COVID-19, como também 

lançar para a população e comunidade científica novas fontes de estudos para que possam servir 

de subsídios para o desenvolvimentos de pesquisa e estratégias de enfrentamento do COVID-19. 

 
MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa (RI) de literatura. Este método propõe o 

estabelecimento de critérios bem definidos sobre a coleta de dados, sendo possível a existência 

de um processo de sistematização e análise dos resultados (LANZONI e MEIRELLES, 2011) 

Desta forma, contribuindo para o aprofundamento do tema investigado, através da sintetização de 

pesquisas sobre determinada temática direcionando a prática, fundamentando-a no conhecimento 

(LIMA, SIQUEIRA e SILVA, 2016). 

Para esta investigação adotou-se um método que percorre seis etapas (MENDES, 

SIQUEIRA e GALVÃO, 2008). Sendo assim, se tem: 

1) Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração 

da revisão integrativa. Para a construção da questão norteadora foi utilizado a estratégia PICO 

(PENA, CAMARGOS e MATOS, 2014). Um acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação - 

que não se aplica nesta pesquisa e Outcomes (desfechos). Diante disso, tendo como questão 

norteadora “Quais os impactos do COVID-19 nos trabalhadores de saúde atuantes na linha de 

frente à pandemia?”. Dessarte, para guiar a RI foram utilizadas as diretrizes PRISMA (Principais 

Itens para Relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises) (GALVÃO e ANDRADE, 2015). 
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2) Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou 

busca na literatura: Para critério de inclusão foi considerado: título, resumo, relevância, 

disponibilidade gratuito e na íntegra, e metodologia clara. Critérios exclusão: artigos que  não 

eram pertinentes ao tema, de opinião, relato de experiência, dissertações, teses, monografia e 

publicações anterior a dezembro de 2019. Os estudos foram encontrados nas bases de dados 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Science Direct, a partir de estratégia de busca 

avançada auxiliada pelo operador booleano “AND” associando os descritores retirados da lista de 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Pandemia, Profissionais da saúde, Riscos 

ocupacionais, Enfermagem e à palavra-chave “COVID-19”, que em face da emergência o termo 

ainda não se encontra registrado no DeCS; 

3) Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização 

dos estudos: Os artigos escolhidos para o estudo foram organizados em um banco de dados de 

fácil leitura, elaborados pelas autoras, conforme o título, referência, metodologia, nível de 

evidência e achados primários, para que dessa forma exista uma maior facilidade para encontrar 

as informações pertinentes de cada artigo. Houve uma avaliação quanto ao nível de evidência, por 

meio do método Oxford Centre for Evidence-based Medicine,11 que gradua a qualidade das 

evidências em recomendações de nível A, B, C e D. 

4) Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa: Os estudos foram avaliados de 

modo crítico a partir do rigor e adequação metodológica aplicada, resultados encontrados e 

capacidade de contribuir com o objetivo desta pesquisa.. Essa etapa foi realizada por dois 

revisores independentes e, na ausência de consenso, mais um revisor analisou o item 

discordante. 

5) Interpretação dos resultados: os dados de cada artigo foram profundamente discutidos 

e comparados a luz de referencial teórico pertinente e atual. Por conseguinte, obteve-se uma 

compreensão aprofundada do assunto, com prospecção em recomendações futuras. 

6) Apresentação da revisão/síntese do conhecimento: foi apresentado em síntese uma 

revisão integrativa com a discussão, análise e detalhamento dos estudos incluídos. enquanto fora 

identificada outras questões que possam compor investigações futuras. Utilizou recursos como 

tabelas, quadros e figuras de modo a facilitar a compreensão do leitor. Cada artigo incluído 

recebeu uma identificação composta pela letra A, seguida de um número sequencial de ordem 

crescente a partir do “1”, que organizou a apresentação da discussão no processo anteriormente 

descrito. 

É importante ressaltar que, para a realização da RI, não foi preciso encaminhamento do 

protocolo de pesquisa para a análise por parte do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), conforme as 

Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Resolução 

CNS 196/96, II.4. Ademais, o presente estudo não obteve nenhum tipo de financiamento para a 

sua realização. 
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RESULTADO 

 
O estudo realizado apresentou limitações quanto à amostra de artigos pertinentes ao tema 

abordado, possuindo um tamanho reduzido. O cruzamento dos descritores nos bancos de dados 

escolhidos resultou em 136 registros, e houve o registro de mais 3 artigos adicionais identificados 

por outras fontes, com isso, após a remoção de artigos que se encontravam repetidos, totalizou-se 

136, a seguir, foi adicionado os critérios de inclusão e exclusão, a partir disso, 08 artigos foram 

incluídos no estudo, o detalhamento da seleção está representado pela fluxograma PRISMA 

presente na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Fluxograma PRISMA da seleção dos artigos selecionados para a amostra, 2020. Fonte: 
Dados da pesquisa, 2020. 

Os artigos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, selecionados para o 

estudo, foram identificados por um símbolo representativo, compondo o consolidado que está 

sendo exposto no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Artigos incluídos na Revisão Integrativa. Maceió, AL, Brasil, 2020. 

 
 

*Id. 

 
TÍTULO 

MÊS/ 

 
ANO 

 
PAÍS 

 
**NE 

 
ACHADOS PRINCIPAIS 

 
 
 
 
 
 
 

A1 

 
 
 
 

COVID-19 in intensive care. 

Some necessary steps for 

health care workers 

(MOLHOTRA et al 2020). 

 
 
 
 
 
 

Mar/ 

2020 

 
 
 
 
 
 
 

India 

 
 
 
 
 
 
 

3A 

Retrata que o contato próximo, 

contato repetido e contato 

prolongado são inevitáveis no 

ambiente de cuidados intensivos, 

não sendo incomum que os 

profissionais de saúde, diante de 

uma situação de emergência, 

acabam por se afastar das 

barreiras protetoras que os 

protegem de contrair uma infecção 

transmissível. 

 
 
 
 

A2 

 

 
Tribute to health workers in 

China: A group of 

respectable population during 

the outbreak of the COVID- 

19 (XIANG et al 2020). 

 
 
 

Mar/ 

2020 

 
 
 
 

China 

 
 
 
 

3A 

Este artigo explorou razões 

relevantes para a alta taxa de 

infecção pelo COVID-19 em 

profissionais da saúde e ofereceu 

sugestões para reduzir o risco de 

infecção e fornecer resposta 

psicológica de emergência para 

essa população. 

 
 

 
A3 

Protecting healthcare 

personnel from 2019-nCoV 

infection risks: lessons and 

suggestions ( ZHANG et al, 

2020). 

 

 
Mar/ 

2020 

 
 

 
China 

 
 

 
3A 

Abordagem de medidas efetivas 

adotadas para reduzir a infecção 

entre os profissionais de saúde e 

também sugestões para melhorar 

a segurança ocupacional  durante 

a epidemia. 

 

 
A4 

A Qualitative Study on the 

Psychological Experience of 

Caregivers of COVID-19 

Patients (SUN et al, 2020). 

 
Abr/ 

2020 

 

 
China 

 

 
3A 

Durante um surto epidêmico, 

emoções positivas e negativas dos 

enfermeiros da linha de frente se 

entrelaçaram e coexistiram. 

 
 
 
 

 
A5 

Challenges and solutions for 

addressing critical shortage 

of supply chain for personal 

and protective equipment 

(PPE) arising from 

Coronavirus disease 

(COVID19) pandemic – Case 

study from the Republic of 

Ireland (ROWAN et al, 2020). 

 
 
 

 
Abr/ 

2020 

 
 
 
 

 
Irlanda 

 
 
 
 

 
3A 

Apresenta a preocupação 

internacional existente a respeito 

da escassez na cadeia de 

suprimentos de Equipamentos de 

Proteção Individuais (EPI’s), os 

quais são vitais para diminuir a 

taxa de infectividade dos 

profissionais de saúde. 
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A6 

Doctors and healthcare 

workers at frontline of 

COVID-19 epidemic: 

Admiration, a pat on the 

back, and need for extreme 

caution (MISRA, 2020). 

 
 

 
Mar/ 2020 

 
 

 
Índia 

 
 

 
3A 

 
Destaca a atuação heróica de 

médicos atuantes na pandemia do 

COVID-19 em Wuhan,  assim 

como em outros locais do mundo. 

 
 

 
A7 

Preserving mental health and 

resilience in frontline 

healthcare workers during 

COVID-19 (SANTARONE, 

MCKENNEY e ELKBULI, 

2020). 

 

 
Abr/ 

2020 

 
 

 
EUA 

 
 

 
3A 

Exibe a importância de tomar as 

necessárias medidas para garantir 

o bem-estar dos profissionais de 

saúde, principalmente aqueles que 

estão atuando na linha de frente 

ao COVID-19. 

 
 

 
A8 

Reasons for healthcare 

workers becoming infected 

with novel coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) in 

China (WANG, ZHOU e LIU, 

2020). 

 

 
Mar/ 

2020 

 
 

 
China 

 
 

 
3A 

 
Demonstra de forma resumida 

fatores que explicam a alta taxa de 

infectividade dos profissionais de 

saúde. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. *Id: Identificação. **Nível de Evidência. 

 
Na presente RI, todos os artigos encontrados correspondiam ao ano de 2020, sendo cinco 

deles provenientes do mês de março (62,5%), enquanto o restante equivale ao mês de abril 

(37,5%). Em relação ao país em que os artigos foram elaborados, observa-se que, a maioria 

(50%) foi desenvolvida na China, e os remanescentes correspondiam a Índia (25%), aos Estados 

Unidos da América (12,5%) e a Irlanda (12,5%). 

O nível de evidência dos trabalhos selecionados foram todos correspondentes ao nível 

3A, conforme o método Oxford Centre for Evidence-based Medicine, evidenciado no Quadro 3. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1364  
 

 

 

Quadro 3 - Nível de Evidência Científica segundo a Classificação de Oxford Centre for Evidence- 
Based Medicine. 

 

Nível de evidência científica por tipo de estudo - Oxford Centre for evidence-based-Medicine. 

Graus de 

recomendação 

Nível de 

evidência 

Prevenção/Tratamento - 

Etiologia 

 

Diagnóstico 

 
 
 
 
 
 
 

 
A 

 
 
 

1A 

 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) de ensaios 

clínicos controlados e 

randomizados. 

Revisão sistemática (com 

homogeneidade) de estudos 

diagnósticos nível 1 critério de 

estudos nível 1B, em diferentes 

centros clínicos. 

 

 
1B 

Ensaio clínicos controlados 

e randomizados com 

intervalo de confiança 

estreitos. 

Coorte validada com bom padrão de 

referência critério diagnóstico testado 

em um único centro. 

 
 

 
1C 

 
Resultado terapêutico do 

tipo ´´tudo ou nada``. 

Sensibilidade e especificidade 

próximas 

de 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 

2A 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) de estudo 

de coorte. 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) de estudos 

diagnósticos de nível > 2. 

 

 
2B 

Estudo de coorte (incluindo 

ensaio clínico randomizado 

de menor qualidade) 

Coorte exploratória com bom padrão 

de referência critério diagnóstico 

derivado ou validada em amostras 

ou bancos de dados. 

 
 
 

2C 

Observação de resultados 

terapêuticos (outcomes 

research), estudo ecológico. 

 

 
 
 

3A 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) de estudo 

caso-controle. 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) de estudos 

diagnóstico de nível > 3B. 

 
 
 

3B 

 

Estudo caso-controle. 

Seleção não consecutivas de casos, 

ou padrão de referência aplicado de 

forma pouco consistente. 

 

 
C 

 

 
4 

Relato de caso (incluindo 

estudo de coorte e ou caso- 

controle de menor 

qualidade). 

 

Estudo de caso-controle ou padrão 

de referência pobre ou não 

independente. 

 

D 

 

5 

Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias 

básicas (estudo fisiológico ou estudo com animais). 

Fonte: Oxford Centre for evidence-based-Medicine. 
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Quanto aos achados principais evidenciados nos estudos científicos, houve a constatação 

que os Profissionais da Saúde (PS) possuem uma vulnerabilidade maior para adquirir a infecção 

por COVID-19, dentre os trabalhos selecionados destaca-se que cinco artigos apresentam 

informações a respeito do número de PS infectados (62,5%), sendo que 60% óbitos relacionados 

aos PS (60%). 

Quanto aos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s), cinco estudos (62,5%) 

apontavam que a escassez destes equipamentos podem acarretar em uma maior taxa de 

infectividade entre os PS, ademais, dois artigos (25%) apresentaram informações a respeito do 

desuso ou até mesmo do uso inadequado dos EPI’s. 

As consequências do uso prolongado de EPI’s também foram citadas entre os artigos 

(25%). O medo de infectar familiares e amigos foi evidenciado em três dos estudos (37,5%), além 

disso, a saúde mental dos PS fora abordado em 62,5% dos trabalhos. 

 
DISCUSSÃO 

 

No estudo A1 é enfatizado a vulnerabilidades dos PS, quanto ao risco de contaminação, 

tanto pelo COVID-19 como por outras doenças transmissíveis, em virtude da natureza da 

profissão que exige um contato próximo e contínuo com o paciente infectado, principalmente em, 

algumas, situações emergenciais, onde as medidas de biossegurança podem ser comprometidas. 

Sendo assim, o contato prolongado e desprotegido do PS com o paciente, bem como 

certas exposições, incluindo alguns procedimentos de geração de aerossóis, podem deixar os PS 

mais vulneráveis. O reconhecimento e o isolamento precoce de pacientes com possível infecção e 

o uso recomendado de EPI’s podem ajudar a minimizar exposições de alto risco aos PS, 

protegendo assim, a força de trabalho da assistência médica (HEINZERLING, 2020). 

Outro grande desafio enfrentado durante o enfrentamento da pandemia de COVID-19 foi 

garantir a segurança dos profissionais de saúde da linha de frente. Até agora, mais de 3300 

prestadores de serviços de saúde foram infectados com COVID-19 na China e mais de 60 

médicos morreram na Itália (RANNEY, 2020 ; CHUSTECKA, 2020). 

Face ao exposto, os possíveis fatores que elevaram rapidamente os números de PS 

infectados é abordado no trabalho A2, sendo três: o primeiro fator se refere a falta da adoção 

prévia de medidas para prevenir os surtos de COVID-19, o segundo fator se refere ao 

fornecimento insuficiente de EPI’s pelo governo e o terceiro é referente a falta de critérios para 

diagnosticar o novo coronavírus (XIANG et al, 2020). 

Até agora, o isolamento social é a melhor chance de prevenir mais surtos do COVID-19, 

apesar disso alguns governos criaram um discurso negacionista a respeito da real situação 

vigente no mundo, sendo contrários ao isolamento social, menosprezando o risco de transmissão 

do COVID-19, principalmente por temerem uma baixa na economia nacional (FARIAS, 2020). 

Além do isolamento social, o diagnóstico precoce também se faz importante na tentativa de conter 

o avanço da doença (YUEN, 2020). 
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Ademais, o estoque global atual de EPI’s é insuficiente, principalmente para máscaras 

médicas e respiradores; acredita-se que o fornecimento de roupas e óculos também seja 

insuficiente, visto que, a capacidade de expandir a produção de EPI’s é limitada, e a demanda 

atual por respiradores e máscaras não pode ser atendida, especialmente se o uso generalizado e 

inadequado de EPI’s continuar (WORLD HEARD ORGANIZATION, 2020). Pode-se afirmar que a 

falta de tais equipamentos que constituem uma das principais medidas de diminuição da 

exposição dos PS a fluídos corporais potencialmente infectantes, como os do COVID-19, pode 

sim, ser, um dos fatores para elevar os números de infectividade dos PS (ZHANG et al, 2020). 

A sugestão de estratégias que visem melhorias na segurança dos PS no ambiente de 

trabalho, como o desenvolvimento de educação continuada e meios que possibilitem facilidade no 

acesso aos serviços de saúde psicológica, diante da intensa jornada de trabalho. Como também a 

bordagem de medidas efetivas para reduzir o quantitativo deste trabalhadores infectados, através, 

principalmente, do estabelecimento de um sistema centralizado e uma rede coordenada de 

suprimento emergente de EPIs entre governos centrais e locais, são fatos abordados no A3 

(ZHANG et al, 2020). 

Com isso, a necessidade de manter em atividade o máximo de profissionais em prol da 

redução dos impactos negativos desta situação de pandemia na sociedade os cuidados para 

promoção da saúde e prevenção de doenças entre os trabalhadores do setor saúde devem ser 

priorizados (GALLASH, 2020). 

Entretanto, mesmo que os profissionais de saúde consigam evitar a infecção, o sofrimento 

psicológico associado a um surto de doença infecciosa e o medo de espalhar o vírus para suas 

famílias continuam sendo sérias preocupações (JUN, TUCKER e MELNYK, 2020). 

Contudo, embora os riscos biológicos ocupem os cuidados dos PS, evocam uma 

pluralidade de emoções e sentimentos, decorrentes da vivência cotidiana dentro das instituições 

de assistência em situação de pandemia, ao passo que, o autocontrole e crescimento psicológico 

se caracterizam como fatores importantes para a manutenção da saúde mental desses 

profissionais sendo pontos indubitáveis e claros trazido pelo estudo A4 (SUN et al, 2020). 

Um estudo, feito através de entrevistas com PS, apresenta a experiência psicológica dos 

profissionais por estarem atuando na linha de frente à pandemia, sendo a abordagem separada 

em quatro temas: o primeiro tema tem como base as emoções negativas, que consistem em 

fadiga, desconforto e desamparo, ocasionadas pelo trabalho de alta intensidade; o segundo tema 

oferta a maneira que os PS estão enfrentando a situação vigente em relação a vida pessoal, 

executando o autocuidado; o terceiro tema aborda o crescimento profissional e pessoal que os PS 

obtiveram; e no quarto tema houve a abordagem que as emoções negativas, tão quanto as 

positivas, ocorriam simultaneamente. 

Logo, preocupações semelhantes sobre saúde mental e ajuste psicológico de 

profissionais de saúde que tratam e cuidam de pacientes com COVID-19 estão surgindo neste 

momento. Desta forma, intervenções especiais para promover o bem-estar dos profissionais de 
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saúde expostos ao COVID-19 precisam ser implementadas imediatamente, com trabalhadores da 

linha de frente exigindo atenção especial (LAI et al, 2020). 

O trabalho A5 discorre sobre a preocupação, pelas organizações competentes, à respeito 

da escassez de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), uma vez que, reconhecem como 

equipamentos vitais para a diminuição as taxas de infectivas dos PS pelo COVID-19. Nesse 

sentido, a garantia de acesso a equipamentos de proteção individual em número suficiente e com 

eficácia reconhecida são elementos essenciais destacados pelos principais centros de estudos e 

regulação em saúde no Brasil e no mundo. Fazem parte das recomendações o treinamento dos 

trabalhadores para o uso correto das barreiras à exposição e ajustes na organização dos fluxos 

operacionais dos serviços (GALLASH, 2020). 

Outrossim, vale destacar que, conforme a Norma Regulamentadora 6 (NR6), entende-se 

como Equipamento de Proteção Individual, todo aquele composto por vários dispositivos, que o 

fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que 

sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho (BRASIL, 2018). 

No artigo A6 é abordado as dificuldades do uso prolongado de EPI’s, já que após vesti-los 

os profissionais podem chegar a passar seis horas sem comer, beber ou ir ao banheiro, como 

tentativa de preservar os equipamentos que se encontram escassos, outrossim, a retirada dos 

EPI’s requer treinamento e muito cuidado, para não infectar o próprio PS. 

A necessidade da utilização de máscara de proteção respiratória é reconhecida pela 

OMS, porém seu uso não deve ser excedente a um período de quatro horas seguidas, devido ao 

incômodo decorrente da sua utilização, lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos 

como o uso excessivo da máscara N-95 por PS tem sido frequentemente observada nas mídias 

sociais (RAMALHO, FREITAS e NOGUEIRA, 2020). 

Todavia, o ambiente estressante, a quantidade de pacientes e a carga horário de trabalho, 

têm dificultado essa adesão aos EPI’s (GIR et al, 2004). Tendo em vista isso, o estudo A7 é 

apresentado uma recomendação a respeito da carga horária de trabalho, no qual os turnos devem 

ser menores que dezesseis horas, pois há uma chance de 18% de ser benéfico contra as falhas 

de atenção dos PS. Ademais, tempos de turno prolongados podem não apenas reduzir a 

eficiência do trabalho, como também, colocar os profissionais em um maior risco de exposição 

(JUN, TUCKER e MELNYK, 2020). 

Entretanto, vale salientar que com o fornecimento de equipamentos de proteção 

individual, o autocuidado básico - como sono, nutrição e hidratação adequados - também é 

fundamental para manter e apoiar os profissionais de saúde a permanecerem eficazes (JUN, 

TUCKER e MELNYK, 2020). 

Nesse contexto, o fornecimento de um treinamento adequado para apoiar os PS também 

se faz necessário, sendo citado na pesquisa do A8, onde é perceptível a necessidade de um 

conhecimento voltado para implementação da prevenção e controle de infecções, principalmente, 

para doenças infecciosas de origem respiratória. Dessa maneira, a prevenção de doenças 

respiratórias implica o fortalecimento dos sistemas de saúde, o uso de orientações estabelecidas 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1368  
 

 

 

para promoção da saúde e prevenção de doenças, treinamento da equipe médica e educação da 

população (WORLD HEARD ORGANIZATION, 2017). 

 
CONCLUSÃO 

 

Em meio ao estado atual evidenciado mundialmente, decorrente da pandemia provocada 

pelo COVID-19, é notório que os profissionais da saúde (PS) atuante na linha de frente a essa 

pandemia, sofram impactos consideráveis, desde de mudança abrupta de suas rotinas de trabalho 

e vida pessoal, ou até mesmo óbito em virtude da doença. Ademais, a manutenção da segurança 

e do bem-estar dos PS é essencial para manter o sistema de saúde em padrões consideráveis de 

funcionamento, dessa forma, as entidades governamentais devem priorizar ações de promoção e 

proteção da saúde e prevenção de doenças para esses trabalhadores, considerados grupo de 

risco, garantindo equipamentos de proteção suficientes, treinamento adequado e outros meios que 

viabilizem essas ações. Diante do presente estudo, foi identificado que há necessidade da 

elaboração de trabalhos futuros com foco na saúde mental dos PS. 
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IMPLICAÇÕES BIOPSICOSSOCIAIS DO NOVO CORONAVÍRUS PARA COMPLICAÇÕES 
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RESUMO: Partindo do questionamento sobre os efeitos biopsicossociais da pandemia na 
sociedade e suas possíveis repercussões posteriores, este estudo tem objetivo através do método 
qualitativo e dedutivo de uma pesquisa observacional participante, analisar atual situação da 
pandemia nacional, estabelecendo conexões de narrativas que podem influenciar o contexto 
biopsicossocial a médio e longo prazo no Brasil. Como também, estabelecer através dos objetivos 
específicos, identificações de comprometimentos presentes da pandemia, quarentena e 
isolamento social, investigando suas possíveis repercussões biopsicossociais, como também 
discutir os novos arranjos que podem surgir e afetar a saúde e sociedade brasileira. Pois, 
considerando os efeitos atípicos da pandemia, chegou-se à premissa que tenha desencadeado 
uma série de outros sintomas para população não infectada, gerando um comprometimento 
biopsicossocial para além dos sintomas provocados pela carga viral que carecem de discussão. 
Palavras-Chave: Isolamento social; pandemia; biopsicossocial; ansiedade; covid-19. 

 
ABSTRACT : Based on the questioning about the biopsychosocial effects of the pandemic in 
society and its possible subsequent repercussions, this study aims, through the qualitative and 
deductive method of a participatory observational research, to analyze the current situation of the 
national pandemic, establishing narrative connections that can influence the biopsychosocial 
context medium and long term in Brazil. As well as, establishing through the specific objectives, 
identifications of present compromises of the pandemic, quarantine and social isolation, 
investigating their possible biopsychosocial repercussions, as well as discussing the new 
arrangements that may arise and affect the Brazilian health and society. Because, considering the 
atypical effects of the pandemic, the premise was reached that triggered a series of other 
symptoms for the non-infected population, generating a biopsychosocial impairment in addition to 
the symptoms caused by the viral load that need to be discussed. 
Keywords: Social isolation; pandemic; biopsychosocial; anxiety; covid-19. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O mundo vem enfrentando situações atípicas que comprometem o funcionamento 

biopsicossocial. O novo coronavírus classificado como SARS-CoV-2, causadora da doença 

COVID-19, trouxe problemáticas devastadoras nas esferas biológicas, psicológicas e sociais. 

Muito mais do que uma síndrome respiratória grave, a COVID-19 trouxe desestruturações 

mundiais para além de uma carga viral. De tal forma que, é possível observar no atual cenário de 

pandemia nacional, possíveis repercussões da COVID-19 que não fazem parte dos planos de 

contingência. 

A COVID-19 embora tenha se estabelecido como um mal-estar social e de saúde pública 

preocupante, ela vem evidenciando complexidades para além do contexto que se estabelece e 

deverão ser levadas em consideração, tendo em perspectiva que a situação de pandemia gerou 

efeitos em cadeia, considerando as perspectivas atuais e futuras. 

Como plano de emergência e contingência da propagação da COVID-19, se estabeleceu 

no mundo, principalmente no Brasil, país ao qual teve-se como base e fonte de observação, 

planos e protocolos de distanciamento social, quarentena e isolamento na tentativa de minimizar 

os riscos do novo coronavírus na sociedade. 

Embora como medida de segurança e emergência em saúde, a pandemia e o 

distanciamento social trouxeram desdobramentos que carecem de atenção, como também 

possibilita através de uma metodologia dedutiva, elencar possíveis prognósticos da situação atual 

desencadeada pela pandemia. 

Tendo em perspectiva a premissa biopsicossocial, pode-se através do tratamento 

dedutivo dos dados, observar que a situação vivenciada interfere na vida psicológica, biológica e 

social do sujeito, desencadeando efeitos sistemáticos e complexos, que possivelmente não se 

pode quantificar, mas passíveis de compreensão e possibilidade de prognósticos. 

Embora a maior preocupação do momento pandêmico seja a contenção da propagação 

da carga viral da COVID-19, a pandemia se estabelece para além de uma pandemia viral, mas 

principalmente como uma pandemia psicológica, biológica e com sérios comprometimentos 

sociais. 

Para atender as finalidades deste estudo, buscou-se através da metodologia qualitativa e 

observação participante do atual cenário brasileiro, evidenciar possibilidades de repercussões 

biopsicossociais, através de apontamentos e prognósticos discutidos através dos critérios 

indutivos e dedutivos de dados em pesquisa bibliográfica, como base de informações que podem 

contribuir para compreensão global das nuances vivenciadas pela sociedade na atualidade. 
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2- A PANDEMIA E SUAS IMPLICAÇÕES PSICOLÓGICAS 

 

Embora a COVID-19 não se configura como agente etiológico de sintomas psicológicos, 

os efeitos da pandemia têm se tornado cada vez mais um fator precipitante para o aparecimento 

de transtornos e comorbidades em saúde mental, com sérios prejuízos psicológicos, afetivos e 

sociais. 

Dadas as circunstâncias vivenciadas na atualidade, a ansiedade tem sido um sintoma 

consideravelmente típico, pois, assim como salienta Castillo, et al. (2000, p.20) a “ansiedade é um 

sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto 

derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho”. A ansiedade é 

considerada como uma resposta psicológica comum e necessária para preservação e 

manutenção do sujeito e das espécies, mas suas nuances e proporções quando aumentadas 

evidenciam sérias complicações a população. Tendo em vista as problemáticas evidenciadas pelo 

constante medo de contaminação do novo coronavírus, a população tem experienciado intenso 

aumento nos níveis de ansiedade, que a médio e longo prazo tendem trazer repercussões nocivas 

à saúde e bem-estar. 

O cenário de constante medo social no mundo de prevenção ao novo coronavírus, pode 

condicionar o sujeito a extremos episódios de ansiedade e medo, que podem por sua vez, 

configurar possíveis quadros de ataques de pânico e agorafobia. Os ataques de pânico segundo 

Whitbourne e Halgin (2015), os sujeitos vivenciam experiências de desconforto físico, onde pode 

experenciar sensações desagradáveis como grande aflição respiratória, dores, tremores, 

sensação de sufocamento, palpitações cardíacas, tonturas, dentre outros, podendo gerar 

repercussões de superlotação nas unidades de saúde devido às condições dos sintomas físicos. 

O incentivo ao distanciamento social articulado com grande componente de medo, pode 

gerar quadros frequentes de agorafobia, que segundo Reis e Teixeira (2007, p.675) “para além do 

medo fóbico dos espaços abertos, a perturbação agorafóbica inclui outros medos fóbicos 

associados aos transportes públicos ([...] intoleráveis quando cheios de gente), aos espaços 

fechados” dentre outros aspectos de esquiva à aglomerações, fazendo que o sujeito com 

determinada predisposição tenha episódios de intensa ansiedade fóbica quando expostos a 

situações que predizem aglomerações que eliciam medo de um risco eminente de contaminação. 

Tendo em vista a constante e necessária incentivação aos hábitos de assepsia, alinhados 

a fatores disfuncionais da ansiedade em tempos pandêmicos, a mesma pode repercutir como fator 

precipitante para fobias específicas, tais como a misofobia, caracterizado como medo intenso por 

microrganismos como os virais, dentre outros. Dada situação atual, é considerável o crescente 

número de comportamentos fóbicos a germes, bactérias e vírus localizados em objetos, sacolas, 

dentre outras superfícies, repercutindo em comportamentos muitas vezes irracionais e ritualísticos 

para higienização destes. 

Tendo em perspectiva que o medo da contaminação característico da nosofobia, 

intensificada pelo risco real em saúde pública, pode provocar em grupos propensos ou que já 
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possuem níveis leves de comprometimento misofóbico ou nosofóbico, há determinado aumento na 

intensidade do medo, repercutindo em um transtorno com sérios comprometimentos à realidade 

atual. 

Dadas situações de pandemia, complicadores de saúde se tornam cada vez mais 

presentes, constantemente a sociedade tem evidenciado fatores precipitantes de transtornos 

direcionados aos cuidados com a saúde, assim como a hipocondria, caracterizada como 

intensificação nos níveis de preocupação com a própria saúde, a ponto de induzir ideações que 

estão infectados ou que possuem alguma doença grave. 

Estima-se grande aumento de hipocondríacos nas unidades de saúde públicas e privadas, 

dada estimativa, pode-se ter como base demais cidades e estados brasileiros através de seus 

boletins epidemiológicos. É possível observar um número exacerbado de notificações nas 

unidades de saúde em comparação aos casos realmente confirmados ou que atendem critérios 

satisfatórios para acompanhamento assim como pode-se observar na amostra da Tabela 1. Assim 

como salienta Albina e André (2002, p.145), os hipocondríacos são “pacientes convictos de estar 

doentes e aqueles com medo de vir a adoecer, sendo este último tipo muito semelhante às fobias 

específicas” fazendo com que um simples espirro possa criar uma crença de que tenha contraído 

o novo coronavírus. Esta premissa traz outro ponto importante na justificativa das grandes 

quantidades de notificações recebidas nas unidades de saúde, pessoas que apresentam aumento 

nos níveis de ansiedade ou apresentam quadro ou predisposição a quadros hipocondríacos ou de 

doenças psicossomáticas, tendem a revelar quadros semiológicos e sintomáticos parecidos com a 

do COVID-19 sem terem contraído o vírus. 

As doenças psicossomáticas segundo Lipowiski (1984) citado por Silva e Müller (2007, 

p.248) “tem a intenção de abarcar uma visão de integralidade do homem, ou seja, sua totalidade, 

um complexo mente-corpo em interação com um contexto social” que desencadeia grandes 

influências na apresentação de sintomas somáticos, através das diversas internalizações 

emocionais e estressantes presentes e possibilitadas na interação mental junto à situação social, 

que também possibilita o aparecimento de sintomas semelhantes ao do COVID-19 sem que 

tenham contraído a doença. 

Com o isolamento social, é possível também acarretar possíveis sintomas ou 

desencadeamento de um quadro depressivo, quando o sujeito apresenta predisposição ou fatores 

precipitantes para desencadeamento do grupo de sintomas que compõem o diagnóstico. A 

probabilidade do desenvolvimento de um quadro depressivo maior, identificada como um tipo de 

depressão de tempo limitado e com maior intensidade, se torna possível seu aparecimento a partir 

de eventos desencadeados pela pandemia, como perda de emprego, morte de pessoas próximas, 

etc. 
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Tabela 1. Dados apresentados casos de Covid-19 
 

 
CIDADE 

 
TOTAL DE NOTIFICAÇÕES 

 
CASOS CONFIRMADOS 

 
NANUQUE-MG 

 
174 

 
32 

 
CARLOS CHAGAS-MG 

 
74 

 
04 

 
TEIXEIRA DE FREITAS-BA 

 
1.699 

 
629 

 
TEÓFILO OTONI-MG 

 
2.541 

 
521 

 
MUCURICI-ES 

 
46 

 
06 

 
SÃO MATEUS-ES 

 
2.023 

 
400 

 
IBIRAPUÃ-BA 

 
114 

 
43 

FONTE: (BRASIL; SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE NANUQUE-MG; CARLOS CHAGAS-MG; TEIXEIRA 
DE FREITAS-BA; TEÓFILO OTONI-MG; MUCURICI-ES; IBIRAPUÃ-BA, 15/jun/2020) 

 

3- REFORÇAMENTO DE COMPORTAMENTOS 

 

Dadas circunstâncias de interação entre o organismo e o ambiente e seus efeitos 

particulares, a partir das premissas dos conceitos de “contingências” e “reforçamento” de 

atividades específicas, pode-se ter em perspectiva que, o estimulo elicia respostas que produz 

novos hábitos, enquanto estes novos hábitos, tais como, mudanças de contextos e 

comportamentos, higienização, prevenção à saúde, troca de afeto, restrição de abraços e apertos 

de mão, produzem de forma gradual modificações significativas nas micros e macros socioculturas 

e nos hábitos. 

Pode-se dar um exemplo a partir da Psicologia Experimental, onde em 1932 Skinner 

relata seus experimentos com ratos e suas mudanças de comportamento a partir do reforço, ao 

qual, os ratos deveriam pressionar uma barra para que pudessem ser recompensados com água, 

sendo este comportamento reforçado a ponto do organismo sempre reproduzir o comportamento 

de pressionar a barra para beber água, criando-se como refere-se no senso comum o “habito”. 

Dessa forma, pode-se observar que sempre haverá alteração no comportamento do organismo 

sobre as condições que o ambiente oferece, sendo dessa forma, reforçadas a partir do cenário 

atual, com mudanças comportamentais que serão reforçadas (como os de higiene) e mantidas 

como hábitos mesmo após extinção do fator eliciador. 
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Embora a sociedade viva em paralelos que emitem a produção de novos comportamentos 

devido ao ambiente que estão inseridos, este por sua vez poderão se tornar preditores de atos 

obsessivos compulsivos, quando o ambiente se torna muitas vezes favoráveis ao surgimento 

destas obsessões, como por limpeza, higiene, dentre outros, gerando emparelhamento de 

comportamentos que podem quanto serem benéficos, quando moderados e bem controlados, ou 

maléficos, se transformando em psicopatologias de grande necessidade de intervenção clínica. 

 
4- REPERCUSSÕES NA SAÚDE FÍSICA E MENTAL EM DIFERENTES FASES DE VIDA 

DURANTE O DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 
A adoção de medidas de distanciamento social durante a pandemia da COVID-19, 

necessárias e importantes para a diminuição da transmissão viral, tem causado impactos 

negativos nas esferas política, econômica e social. Outro aspecto preocupante e que merece 

destaque, são as repercussões na saúde física e mental das pessoas, notadamente influenciadas 

por esse momento. 

É sabido que as mudanças, adversidades e conflitos, são passíveis de ocorrerem na vida 

dos indivíduos, podendo causar o que chamamos de estresse. Com o intuito incessante de 

manutenção da homeostasia, o corpo humano necessita lidar com essas situações. Dessa forma, 

frente a circunstâncias que causam o estresse, o Sistema Nervoso Central (SNC) é capaz de 

perceber esse estímulo e gerar uma resposta biológica (fisiológica e comportamental) a fim de 

reestabelecer o equilíbrio das funções orgânicas. 

O tempo de resposta biológica ao estresse está diretamente ligado à duração do agente 

estressor, o que pode definir, em curto a longo prazo o desenvolvimento de patologias. Assim, 

nesse período de pandemia e distanciamento social, indutores estressógenos sustentados, como 

a sensação de insegurança, medo de se infectar, tédio, frustração, grande volume de notícias 

desagradáveis e possíveis perdas financeiras, causam a mudança de um estresse que poderia ser 

natural ou fisiológico para um estresse disfuncional, repercutindo em prejuízos à saúde física e 

mental. 

O estresse disfuncional causa liberação de vários hormônios, sendo principal o cortisol. A 

frequente liberação do cortisol pode afetar diretamente o sistema imunológico – reduzindo sua 

reação a agentes agressores. Por isso, pessoas mais estressadas são relativamente mais 

propensas a contrair doenças infectocontagiosas. Ainda, pode afetar o ciclo sono-vigília – 

causando insônia e perda da produtividade, além de provocar ansiedade e até mesmo depressão. 

De todo modo, as repercussões na saúde das pessoas frente a esse momento podem ocorrer de 

formas distintas. 

Muitas crianças e adolescentes podem ser afetadas pelo distanciamento social por não 

possuírem total entendimento da situação e de como enfrentá-la. Nesse contexto, destaca-se o 

conflito com a ausência de aulas ou aulas à distância, o maior tempo de tela por lazer (uso de 

game, computador ou celular) que pode provocar secura ocular e cefaleia, além da diminuição de 
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atividade física e aumento do sedentarismo (XIANG; ZHANG; KUWAHARA, 2020). Merece 

destaque que essas alterações podem ser refletidas na fase adulta, portanto, atenção a essas 

fases de vida são cruciais. 

A diminuição do exercício físico aeróbio (caminhada, corrida, andar de bicicleta, etc.), 

dada pela limitação da mobilidade, mudança de rotina, uma alimentação não saudável, o 

tabagismo e o aumento do consumo de bebida alcoólica como forma de recompensa às emoções 

geradas pelo momento vivido, podem ser preponderantes no estabelecimento de alterações 

endocrinometabólicas e cardiovasculares. Nesse aspecto, os adultos e idosos constituem grupo 

de risco, pois são mais propensos ao desenvolvimento de enfermidades adquiridas por estilo de 

vida inadequado. 

Um estudo longitudinal prospectivo com adultos mostrou que as deficiências nas relações 

sociais estão associadas a um risco aumentado de desenvolver doença arterial coronariana e 

acidente vascular encefálico em cerca de 30% (VALTORTA, et al., 2016). Essa associação se 

assemelha a outros fatores de risco psicossociais reconhecidos, como ansiedade e estresse 

laboral, elucidando o quão grave esse cenário de profundas modificações na sociedade e nas 

relações interpessoais é para a saúde individual e coletiva. 

As vicissitudes que ocorrem na terceira idade podem repercutir na saúde durante a 

pandemia. O isolamento social de idosos é um tema muito discutido, e agora, por fazerem parte 

do grupo de risco de contágio e agravamento dos sintomas da COVID-19, esse público precisa ser 

ainda mais afastado do convívio social. Pesquisas evidenciam que nessa fase de vida, o aumento 

da pressão arterial, dos níveis de colesterol, a diminuição da capacidade cognitiva e o 

agravamento de quadros depressivos podem ser potencializados pela solidão e isolamento 

(SHANKAR, et al., 2011). 

Com base no atual cenário e na ideia de que uma pandemia pode se tornar uma 

catástrofe em saúde física e mental, cabe, enfim, promover adequado investimento assistencial 

em saúde e, sobretudo, na ciência em geral, no intuito de abreviar esse período e tornar os 

profissionais de saúde mais capacitados para esse desafio. 

 
5- IMPLICAÇÕES PSICOMOTORAS DO SEDENTARISMO NO ISOLAMENTO SOCIAL 

 

Devido ao acesso livre a todas informações de bem-estar físico e preservação a saúde 

humana, e em contrapartida o aumento exacerbado de patologias associadas ao sedentarismo, a 

sociedade mundial multiplicou o conceito de avanço da qualidade de vida diária através de 

praticas de atividades física, diminuindo as possibilidades que possam levar a ocorrência de 

patologias ocasionadas pelo sedentarismo. 

Com esse cenário de pandemia nacional e mundial, patologias vinculadas ao 

sedentarismo tiveram sua alta claramente observada durante o isolamento e distanciamento 

social, com isso o risco ainda maior para pessoas com tendências já existentes a patologias 
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crônicas ocasionadas pelo sedentarismo tem elevado o numero de comorbidades e agravamentos 

dos quadros em saúde. 

Patologias já conhecidas como osteoporose, diabete mellitus, hipertensão arterial e até o 

infarto do miocárdio, se expandiram durante o isolamento social. A osteoporose se torna uma das 

patologias mais evidenciadas, uma vez que seu desenvolvimento pode ser evitado com a 

realização de exercícios físicos que retardam as fraturas ósseas através da melhoria da perda 

mineral da densidade. 

A hipertensão arterial e diabete mellitus possuem fatores primordiais em comum, como o 

sedentarismo e obesidade, que são facilmente observáveis em tempos onde a sociedade não 

podem sair dos seus poucos metros para realização de exercícios que ao menos retardem o 

aparecimento dessas patologias. O infarto do miocárdio é uma das maiores incidências de óbitos 

no mundo e tem por sua vez clara associação ao sedentarismo, uma vez que a atividade física se 

faz de extrema necessidade para que se possa evitar tal patologia. 

Notavelmente o evidenciamento de patologias funcionais como alterações posturais 

visíveis devido à falta de adaptação do ambiente de residência para realização de atividades como 

home office, pode-se dizer que a maioria das pessoas que estão home office e ainda aquelas 

famílias que tenham filhos, tendem a se referir mais a dores e a apresentação de quadros clínicos 

de desvios e alterações posturais. 

Possivelmente, queixas como diminuição da amplitude de movimento gerada pelas 

articulações do corpo em sua plena função, atrofias musculares em diversas partes do corpo e até 

um aumento claro em patologias que exigem do corpo humano uma correção da forma postural. 

A liberdade em um ambiente familiar como casa ou apartamento torna as pessoas mais 

tendenciosas a erros posturais e não ativação de grupos musculares que necessitam da atividade 

para o funcionamento corporal, evitando então, encurtamentos musculares e enfraquecimento de 

grupos musculares comuns em pacientes sedentários. 

Com o isolamento social a sociedade teve que se reinventar em diversas vertentes, ao 

que se diz respeito à saúde não foi diferente, logo a necessidade de se dirigirem ao 

desenvolvimento de práticas que pudessem ser realizadas em casa de forma simples e eficaz, 

que realizassem a ativação muscular e assim prevenir a perda de força e encurtamento das fibras 

musculares se tornou cada vez mais necessário. 

A realização de atividade física seguidas de acompanhamento fisioterápico teve um 

aumento evidenciado durante a pandemia de COVID-19, para que patologias que tem como 

característica o sedentarismo não agravassem. Dessa forma, cresceram-se também os 

atendimentos online e acompanhamento fisioterapêutico no planejamento de trabalhos funcionais 

que possam ser realizados em casa para melhor qualidade de vida e saúde motora. A 

interferência terapêutica sobre o sedentarismo se faz indispensável para que a melhoria da 

qualidade de vida motora e psicológica dos indivíduos, através da realização de atividades física, 

diminuindo relativamente problemas primários e patologias crônicas que se evidenciam pelo 

sedentarismo. 
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6- LOGÍSTICA E SAÚDE MENTAL: IMPLICAÇÕES NA REALIDADE BRASILEIRA 

 

O estilo de vida dos brasileiros mudou radicalmente após as recomendações do 

isolamento e distanciamento social na quarentena, na tentativa de evitar propagação do novo 

coronavírus. Logo o medo de contaminação e impossibilidade de contato físico e outros fatores, 

acabaram trazendo uma nova face e perspectiva ao estilo de vida para adaptar-se a estas 

recomendações, dessa forma, pode-se observar que a pandemia também apresentou um efeito 

de alteração logística do contexto social brasileiro. 

Como ponto tendencioso a mudanças, o constante crescimento de serviços home-office, 

devida situação, as pessoas adaptaram-se ao trabalho em casa ou por via remota, algo pouco 

presente e ainda em crescimento na sociedade brasileira. Neste ponto, alguns estudos realizados 

através de outras perspectivas, evidenciam que trabalhar em casa proporciona em algumas 

instâncias ergonômicas melhor qualidade de vida, tendo em vista que, há uma diminuição 

gradativa do estresse, os cronogramas de trabalho são vistos como menos exaustivos e o 

mantimento da produtividade começa superar expectativas, além de sobrar mais tempo para 

cuidar de si e da família, pois não sofre com problemas de tráfego das vias públicas com 

conduções e outras interferências em seus horários. 

Muitas das atividades antes realizadas entre um grupo específico de pessoas foram 

adaptadas ao meio virtual. As atividades educacionais nas grandes universidades ainda 

resistentes ao modelo virtual passaram adotar atividades de ensino, as redes sociais ganharam 

mais destaques para realização de reuniões empresariais, cultos religiosos, atividades cotidianas, 

dentre outras atividades que ganharam novos formatos nos costumes brasileiros. 

Contudo, percebe-se que as redes sociais têm ajudado as pessoas a interagirem de forma 

mais produtiva e saudável, mudando assim o papel de vilã que antes eram julgadas e 

condenadas, trazendo mais acessibilidade e comodidade. Dessa forma, visando às mudanças de 

hábitos ocasionados ao estilo de vida dos brasileiros é promissor que seja o “novo normal” vivido 

nas gerações futuras. 

 
7- CONCLUSÃO 

 

 
Dadas às circunstâncias, a atual pandemia vem desvinculando sérias repercussões 

ansiosas, devido às diversas ideações vivenciadas pela população sobre os riscos de 

contaminação, tempo ocioso, possibilidade de perdas, seja de entes queridos, do emprego ou 

talvez da própria vida, fomentadas principalmente pelas mídias digitais em noticiários que narram 

constantemente o aumento do índice de infectados e mortes no país, ao qual, acaba induzindo 

sintomas ansiosos, que por sua vez, geram fatores precipitantes de transtornos, como também 

cunho eliciador de complicações predisponentes. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1380  
 

 

 

Tendo em vista os sérios efeitos ao psicológico, este por sua vez repercute em questões 

biológicas. Os efeitos da pandemia e fatores sociais geram aumento nos níveis de estresse, 

aumentando consideravelmente os níveis de cortisol e desregulando sistemas necessários para 

uma boa saúde e qualidade de vida, contribuindo consideravelmente para o aumento do 

adoecimento populacional como também comprometimentos ao sistema imunológico. 

O isolamento social trouxe mudanças consideráveis na rotina dos brasileiros. O 

isolamento junto ao tempo ocioso com a mudança de rotina diminui consideravelmente a 

mobilidade humana, seus gastos de energia e utilização de grupos musculares funcionais, com 

isso, e considerando como um dos fatores do isolamento o aumento do apetite e consumo de 

alimentos, seus efeitos e contribuições para o sedentarismo e aumento de peso, é possível 

identificar possíveis aumentos prognósticos de complicações motoras na população a médio e 

longo prazo de pandemia. 

A principal situação pandêmica também reflete profundas alterações sociais, 

comportamentais e culturais no Brasil, tendo em vista que através do modelamento e reforço de 

comportamentos de prevenção, passarão a exercer influências significativas no cenário brasileiro. 

O uso necessário de álcool em gel e demais atividades de higienização que anteriormente não se 

apresentava como um costume cultural no Brasil, serão atividades reforçadas e introduzidas no 

cotidiano brasileiro devido aos novos hábitos criados e constantemente reforçados no cenário 

atual, estabelecendo-se a longo prazo como um fator que contribuirá para introdução de praticas 

que não faziam parte dos costumes brasileiros. 

Ressalta-se também que, a atual situação de pandemia também apresenta risco e 

possibilidade de alteração da cultura brasileira. Tendo em vista que o brasileiro sempre fo i 

atribuído certo "calor humano", com uma cultura de abraços, beijos, contatos e vínculos fraternos 

bem consolidados, estes fenômenos característicos no Brasil tendem a sofrer influencias da 

pandemia e alterar os comportamentos culturais de determinados grupos, considerando as 

premissas do reforçamento e dos novos hábitos criados a partir do distanciamento e métodos de 

prevenção. Além de efetivarem novos meios de cenários e possibilidades como o trabalho home 

office e as demais atividades à distância. Dessa forma, considera-se que a pandemia se 

estabeleceu como marco histórico e modificador de cenários que carecem de estudos trans e 

multidisciplinares da realidade e possibilidades durante e após pandemia. 
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CAPÍTULO 158 

IMPLICAÇÕES DA COVID-19 NO MANEJO DE PACIENTES OBSTÉTRICAS: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

IMPLICATIONS OF COVID-19 IN THE MANAGEMENT OF OBSTETRIC PATIENTS: AN INTEGRATIVE REVIEW 
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RESUMO: A COVID-19 é uma doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus da 
síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). Tal doença teve seu primeiro caso 
identificado e reportado durante o mês de dezembro de 2019, sendo reconhecido por suas 
especificidades na interação binominal “organismo-microrganismo”. O avanço dos estudos 
permitiu evidenciar a susceptibilidade do período gravídico para as mulheres. Desse modo, foi 
levantada a seguinte problemática: quais as implicações mais significativas da COVID-19 no 
manejo do período gestacional? Para suprir a resposta para a problemática, realizou-se uma 
revisão integrativa com abordagem qualitativa. Evidenciou-se que as complicações 
fisiopatológicas da COVID-19 estão diretamente relacionadas a respostas imunológicas e 
fisiológicas não só no período gestacional, mas também no período puerperal, permitindo a 
conclusão de que os cuidados com esse período devem ser elucidados desde o inicio da gravidez. 
Palavras-chaves: Complicações clínicas. Gestantes. Coronavírus. 

 
ABSTRACT: COVID-19 is an acute respiratory disease caused by the new coronavirus of severe 
acute respiratory syndrome 2 (SARS-CoV-2). This disease had its first case identified and reported 
during December 2019, being recognized for its specificities in the binomial interaction “organism- 
microorganism”. The advancement of studies has shown the susceptibility of the pregnancy period 
for women. Thus, the following problem was raised: what are the most significant implications of 
COVID-19 in the management of the gestational period? To provide the answer to the problem, an 
integrative review with a qualitative approach was carried out. It was evidenced that the 
pathophysiological complications of COVID-19 are directly related to immunological and 
physiological responses not only in the gestational period, but also in the puerperal period, allowing 
the conclusion that the care with this period must be elucidated since the beginning of the 
pregnancy. 
Keywords: Clinical complications. Pregnant women. Coronavirus. 

 

Introdução: 

 
Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) se alvorotou com o 

surgimento de inúmeros casos de pneumonia na China, posteriormente associados à uma nova 

cepa de coronavírus (SARS-CoV-2), agora sabidamente responsável por causar a doença COVID- 

19. Anteriormente, o novo coronavirus não havia sido identificada em seres humanos, e até as 
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últimas décadas outros coronavírus humanos (HCoVs) raramente causavam doenças mais graves 

em humanos. 

O avançar mundialmente implacável dessa moléstia, nos conduz a refletir sobre o 

componente crítico do gerenciamento de qualquer ameaça de doença transmissível e o cuidado 

de populações vulneráveis. Sabemos que gestantes são desproporcionais pessoas afetadas por 

doenças respiratórias, destacando-se o aumento de infecções com altas taxas de morbidade e 

mortalidade materna, a exemplo do SARS-CoV, etiologia da síndrome respiratória aguda, e 

MERS-CoV, que provocou uma epidemia de Síndrome respiratório do Oriente Médio, na qual 

aproximadamente um terço das mulheres grávidas infectadas morreram da doença (F.W. MD et 

al., 2004 & H. A. et al., 2019 & D et al., 2019). 

No entanto, o impacto do COVID-19 nas mulheres grávidas ainda não foi bem esclarecido, 

apesar de, como já foi demonstrado, existir ampla evidência de que infecções virais maternas 

sistêmicas também podem afetar a gravidez. Estudos recentes corroboram a hipótese que pode 

existir um aumento no índice de partos prematuros em gestantes com pneumonia por coronavírus 

(L. et al., 2020). Com isso, emerge a questão, quais seriam as implicações mais significativas da 

COVID-19 no manejo do período gestacional? 

É sabido que o período gestacional é um momento de inúmeras modificações fisiológicas 

no organismo. Existem não só alterações anatômicas, como também funcionais, a exemplo do 

trato respiratório superior, que tende a ficar intumescido por um alto nível de estrogênio e 

progesterona. Além disso, a expansão pulmonar torna-se restrita, o que possibilita a 

suscetibilidade da gestante a patógenos respiratórios. 

Embora as evidências atuais sejam limitadas, não podemos ignorar o risco potencial de 

gestantes e fetos infectados. A literatura recente indica que, em casos graves, a infecção por 

COVID-19 está associada a uma tempestade de marcadores inflamatórios, caracterizada por 

concentrações plasmáticas aumentadas de citocinas. Vale ressaltar que o estado pró-inflamatório 

ocorrido no primeiro e terceiro trimestre gestacional é intensificado pela infecção por SARS-CoV-2. 

Além disso, a repercussão da infecção viral, durante a gravidez, pode afetar vários aspectos do 

desenvolvimento cerebral fetal e levar a uma ampla gama de disfunções neuronais e fenótipos 

comportamentais que são reconhecidos posteriormente na vida pós-natal (MOR et. al., 2017). 

Dado que o pré-natal requer visitas frequentes e rotineiras ao serviço de saúde, tal 

comportamento pode favorecer um maior risco de contaminação da população obstétrica e 

permitir, com isso, o avanço de intercorrências paralelas. 

Logo, a escassez de evidências desafia algumas das principais questões que precisam 

ser abordadas. Prontamente, essa dúvida norteia o objetivo deste trabalho, em buscar 

informações que elucidem dúvidas referentes a abordagem diferenciada de gestantes com 

COVID-19, por seus aspectos clínicos e fisiológicos particulares. 
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Desenvolvimento: 

 

Trata-se de uma revisão integrativa com abordagem qualitativa. A metodologia adotada 

pelos pesquisadores é tida como ampla, pois é fundamentada em revisar e condicionar as 

demandas já apresentadas, anteriormente, em diversas referências bibliográficas com o intuito de 

sintetizar as principais considerações percebidas pelos autores durante o período pesquisado. 

A pesquisa foi feita utilizando as bases de dados online Portal da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), PubMed e seus sites aliados. Inicialmente, foi realizada uma confirmação dos 

descritores pertinentes para abordar esta temática no corpo de trabalho por meio do vocabulário 

disponível no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), sendo esses “gestantes”, “infecção por 

coronavírus” e “complicações clínicas”. Tais descritores possibilitaram, associado ao inglês e ao 

espanhol, a configuração da seguinte fórmula de busca: “(pregnant wowen OR mujeres 

embarazadas OR gestantes) AND (coronavirus infections OR infecciones por coronavirus OR 

infecções por coronavirus) AND (complications OR complicaciones OR complicações)”. 

Com isso, fundamentado na forma de busca citada anteriormente, foram encontrados um 

total de 249 artigos nas referentes bases de dados consultadas, sendo 84 artigos disponíveis na 

BVS e 165 disponíveis no PubMed. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos publicados 

em português, inglês e espanhol; artigos disponíveis na integra que retratassem a temática 

referente à revisão integrativa e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados 

apenas no último ano, uma vez que faz referência a uma realidade que somente se tornou comum 

no ano de 2019. Logo, restaram 103 artigos que foram analisados pela leitura do título e do 

resumo pelos pesquisadores a fim de correlacionar com os objetivos da pesquisa. Após essa 

análise, restaram apenas 11 artigos que supriam a demanda da pesquisa em questão. 

Nesse viés, foi configurada uma tabela contendo as principais informações dos artigos que 

foram revisados na pesquisa, sendo essas: titulação, autores, ano de publicação, país e os 

principais resultados. 
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Quadro I – Principais Resultados dos Artigos Incluídos 

  
Título 

 
Autores e ano 
de publicação 

 
País 

 
Principais resultados 

Artigo I Managing Diabetes in Pregnancy 
Before, During, and After COVID- 
19 7 

MURPHY et. Al, 
2020. 

Reino 
Unido 

As gestantes com diabetes foram 
identificadas como mais vulneráveis aos 
efeitos graves do COVID-19. 

Artigo II Prior and novel coronaviruses, 
Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19), and human 
reproduction: what is known? 8 

SEGARS et. Al, 
2020. 

EUA Os estudos mostram que a infecção por 
COVID-19 tem uma taxa de mortalidade 
materna mais baixa que a SARS e do 
que a Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio (MERS), mas relatos indicam que 
mulheres infectadas e assintomáticas 
podem desenvolver sintomas 
respiratórios no pós-parto. 

Artigo III The Real Impact of the 
Coronavirus Disease 2019 (covid- 
19) on the Pregnancy Outcome 9 

GONÇALVES 
et. Al, 2020. 

Brasil Gestantes estão mais propensas a 
desenvolver complicações clínicas do 
que outras mulheres não grávidas. 

Artigo IV Clinical manifestations and 
outcome of SARS-CoV-2 infection 
during pregnancy 10 

LIU et. Al, 2020. China A maioria das pacientes grávidas 
apresentou sintomas leves a moderados. 
Febre e fadiga foram os principais 
sintomas e os menos comuns foram dor 
de garganta e falta de ar. 

Artigo V Why are pregnant women 
susceptible to COVID-19? An 
immunological viewpoint.11 

LIU 
2020. 

et. Al, China A COVID-19 tem potencial para alterar a 
resposta imune materna. 
Mulheres grávidas são mais suscetíveis 
a patógenos respiratórios. 
Em mulheres grávidas com COVID-19, 
não há evidências de transmissão 
vertical do vírus, mas uma prevalência 
aumentada de partos prematuros foi 
observada. 

Artigo VI Lung ultrasound and computed 
tomographic findings in pregnant 
woman with COVID-19 12 

KALAFAT et. 
Al, 2020. 

Turquia Resultados positivos de ultrassonografia 
pulmonar consistentes com COVID-19 
em mulheres grávidas com um resultado 
de RT-PCR inicialmente negativo. 

Artigo VII Clinical and CT imaging features 
of the COVID-19 pneumonia: 
Focus on pregnant women and 
children.13 

LIU 
2020. 

et. Al, China Os achados clínicos atípicos de 
mulheres grávidas com COVID-19 
podem aumentar a dificuldade na 
identificação inicial. A consolidação 
observada na Tomografia de Tórax foi 
mais comumente observada nos grupos 
de gestantes. 

Artigo VIII Experience of Clinical 
Management for Pregnant Women 
and Newborns with Novel 
Coronavirus Pneumonia in Tongji 
Hospital, China14 

WANG et. Al, 
2020. 

China Para casos suspeitos, com diagnóstico 
clínico e com histórico de contato 
próximo, recomenda-se que os testes 
patogênicos do SARS-CoV-2 sejam 
realizados a tempo, mesmo que os oito 
testes de rotina para infecção por vírus 
respiratórios sejam positivos. Uso de 
alfa-interferon no estágio inicial da 
gravidez tem o risco de afetar o 
crescimento e desenvolvimento fetal. 
Indicações de resolução do parto em 
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casos críticos e graves. 

Artigo IX Coronavirus disease 2019 
(COVID-19) pandemic and 
pregnancy15 

DASHRAAT et. 
Al, 2020. 

 
Singapura 

Alterações fisiológicas e mecânicas na 
gravidez aumentam a suscetibilidade a 
infecções em geral, principalmente 
quando o sistema cardiorrespiratório é 
afetado, e estimulam a  rápida 
progressão para insuficiência respiratória 
na grávida. Além disso, o viés da 
gravidez em relação ao domínio do 
sistema T-helper 2 (Th2), que protege o 
feto, deixa a mãe vulnerável a infecções 
virais, que são mais efetivamente 
contidas pelo sistema Th1. 

Artigo X Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) and pregnancy: what 
obstetricians need to know16 

RASMUSSEN 
et. Al, 2020. 

EUA Os princípios do manejo da COVID-19 
na gravidez incluem isolamento precoce, 
procedimentos agressivos de controle de 
infecções, oxigenoterapia, prevenção de 
sobrecarga de fluidos, consideração de 
antibióticos empíricos (secundários ao 
risco de infecção bacteriana), testes 
laboratoriais do vírus e co-infecção, 
monitoramento da contração fetal e 
uterina, ventilação mecânica precoce 
para insuficiência respiratória 
progressiva, planejamento de parto 
individualizado e uma abordagem em 
equipe  com  consultas 
multiespecializadas. 

Artigo XI Potential Maternal and Infant 
Outcomes from Coronavirus 2019- 
nCoV (SARS-CoV-2) Infecting 
Pregnant Women: Lessons from 
SARS, MERS, and Other Human 
Coronavirus Infections17 

SCHWARTZ et. 
Al, 2020. 

EUA Os coronavírus também podem resultar 
em resultados adversos para o feto e o 
bebê, incluindo restrição de crescimento 
intra-uterino, parto prematuro, internação 
na UTI, aborto espontâneo e morte 
perinatal. 

Fonte: Próprio Autor, 2020. 

 
 

Dentre os estudos analisados, 18,80% (n=2) abordaram a suscetibilidade imunológica de 

pacientes gestantes a infecções respiratórias. Estudo realizado no Sudeste Asiático revelou que 

pacientes grávidas são, naturalmente, mais propensas a desenvolver infecções respiratórias, 

devido à sua fisiologia alterada e comprometimento de funções mecânicas e imunológicas 

(DASHRAAT et al., 2020), o que suscitou a inclusão dessa população de mulheres entre um dos 

grupos de risco para a infecção pelo SARS-Cov-2. Isto foi corroborado por estudo chinês (LIU et 

al., 2020), que evidenciou grave morbidade e mortalidade nesse grupo de pacientes, claramente 

atrelados à tempestade de citocinas desencadeada pela COVID-19. 

Em relação às características clínicas, 27,27% (n=3) dos estudos demonstraram 

peculiaridades da instalação da COVID-19 durante o período gestacional. Ensaio clínico chinês 

envolvendo 41 mulheres grávidas, 11 adultas não grávidas e quatro crianças, demonstrou que 

leucocitose e neutrofilia foram mais comuns no grupo de gestantes comprovadamente infectadas 

pelo SARS-CoV-2, enquanto que diferenças estatísticas significativas não foram observadas em 
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relação à linfopenia entre os três grupos. Ademais, pacientes gestantes e não gestantes 

compartilharam a mesma apresentação clínica inicial característica da doença (febre em 44% e 

tosse em 64%), bem como a mesma distribuição periférica das lesões pulmonares em exames de 

imagem, ainda que a opacidade em padrão de vidro fosco tenha sido significativamente mais 

frequente no grupo de pacientes grávidas (LIU et al., 2020). 

Relatos do manejo clínico de mulheres grávidas com a pneumonia por COVID-19 no 

hospital de Tongji, na China, embasaram um compilado de critérios para o término da gestação, 

que incluem a divisão por indicações puramente obstétricas e indicações em casos graves ou 

críticos. Estes casos graves, que incluem pacientes com dispneia e/ou taquipneia, saturação de 

oxigênio ≤93% em repouso, pressão arterial de oxigênio no sangue ou concentração de oxigênio 

≤300 mmHg revelaram-se candidatos a introdução de ventilação mecânica e necessidade de 

monitoramento em unidade de terapia intensiva, além de configurarem franca indicação de 

término da gestação via parto cesáreo (WANG et al., 2020). 

 
Patogenicidade e Transmissão Vertical. 

 

Como evidenciado em resultados, os dados atuais sugerem que o sistema reprodutivo 

feminino pode ser poupado da infecção viral. Estudos imuno-histoquímicos e de hibridização in 

situ em tecidos de pacientes falecidos pós-infecção por SARS-CoV não conseguiram demonstrar 

o RNA viral no trato reprodutivo feminino, incluindo tecido ovariano e uterino. Em comparação com 

outra infecção viral com repercussões na gestação, como a infecção pela zika vírus (ZIKV), 

estudos em tecidos humanos infectados pelo ZIKV encontraram o RNA do vírus em vilosidades 

coriônicas de mais de três quartos das mulheres que eram positivas para RNA viral durante a 

gravidez e/ou tiveram resultados de gravidez adversos, sendo a transmissão vertical por meio da 

placenta uma peculiaridade comprovada desse vírus (VENCESLAU et. al, 2019). 

Durante a gestação, os estrógenos influenciam a imunidade inata e as respostas 

inflamatórias no organismo. As células imunes como os linfócitos B/T, células natural killer (NK), 

os macrófagos, neutrófilos e as células da glia expressam uma grande variedade de receptores de 

estrogênio (ER), sugerindo um controle imunológico e hormonal de ajuste fino. Nos ciclos de 

hiperestimulação ovariana controlada, o estradiol (E2) pode estar aumentado mais de 10 vezes, 

sendo o aumento do número de leucócitos proporcional ao nível de estradiol. Além disso, a 

hiperestimulação ovariana controlada promove altos níveis de fatores de coagulação e diminuição 

de muitos marcadores de fibrinólise, proporcionando o desenvolvimento de um estado pró- 

trombótico (DE CARVALHO et. al, 2020). 

O aumento do número células inflamatórias inerentes à gestação e o consequente 

aumento do número de citocinas circulantes, além do estado pró-trombótico, podem explicar a 

maior gravidade dos sintomas de COVID-19 nessa população, uma vez que a resposta imune com 

tempestade de citocinas se configura como um dos principais mecanismos para a SDRA 
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(síndrome do desconforto respiratório agudo), principal causa de morte associada à infecção por 

SARS-CoV-2 (DE CARVALHO et. al, 2020). 

Por mais que não esteja constatada a transmissão vertical do SARS-CoV-2, a gravidade 

que o quadro inflamatório de COVID-19 pode atingir em uma paciente gestante pode comprometer 

significativamente o aporte de nutrientes e oxigênio para o feto, desencadeando disfunções a 

depender do estágio de desenvolvimento no qual se encontra (DE CARVALHO et. al, 2020). 

Apresentação clínica, laboratorial e radiográfica. 

Como já apresentado anteriormente, a leucocitose e a proporção elevada de neutrófilos 

foram mais comuns nos grupos de gestantes em comparação com o grupo adulto não gestante, 

enquanto não houve diferença significativa para linfopenia entre os três grupos. 

Tratando-se o estudo chinês apresentado no artigo VII do quadro I, nas 14 adultas não 

gestantes, os sintomas mais comuns foram febre (100%) e tosse (64%), enquadrando-se entre os 

principais sintomas da COVID-19 apresentados na literatura. Posteriormente, 44% e 36% nos 

grupos confirmados laboratorialmente ou diagnosticados clinicamente, respectivamente, 

apresentaram febre inicial, em contraste com 87,9% da população não gestante apresentando 

febre inicialmente. Dentre as modificações fisiológicas da gestação pode-se observar o aumento 

da temperatura basal corporal, como resultado aos altos níveis de progesterona assim como ao 

aumento do debito cardíaco e da circulação sanguínea da derme. Essas alterações da 

termorregulação podem estar associadas a menor detecção de febre nas gestantes em 

comparação à população não gestante (CAROMANO et al., 2018). 

Nosso estudo revelou que os sintomas clínicos das gestantes eram os mesmos em 

comparação com as não gestantes. A literatura atual que descreve os sintomas da COVID-19 na 

população geral e nas gestantes é condizente com esses resultados, atestado idem pelo manual 

da FEBRASGO, 2020. Segundo o protocolo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

para o atendimento às gestantes no contexto da pandemia do SARS-CoV-2, essa população 

também apresenta os sintomas típicos de síndrome gripal, febre (com ou sem calafrio), tosse e/ou 

dispneia, congestão nasal, coriza, anosmia, mialgia e sintomas do trato gastrointestinal que muito 

se assemelhando aos sintomas descritos para a população geral (FEBRASGO, 2020 & TRAPANI 

et al., 2020). 

A análise laboratorial de swabs neonatais e placentários e amostras de sangue do cordão 

foram condizentes com a literatura publicada, sugerindo que não há transmissão vertical da 

SARS-CoV-2. 

A ultrassonografia (USG) pulmonar no local de atendimento desempenhou papel 

importante na triagem de gestantes com suspeita de COVID-19. As orientações provisórias do 

International Society of Ultrasound in Obstetrics & Ginecology (ISUOG) sobre COVID-19 durante a 

gravidez aludem ao possível benefício do ultrassom pulmonar na avaliação de mulheres com 

sintomas. Na TC tomografia computadorizada (TC) do tórax, a consolidação, incluindo opacidade 

em vidro fosco misto com consolidação e consolidação completa isolada, foi significativamente 

mais frequente nos grupos de gestantes em comparação com as não gestantes (P = 0,007, P 
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<0,001), enquanto opacidade em vidro fosco isolada e com a reticulação foram mais frequentes 

nas adultas não grávidas (P = 0,001, P <0,001). 

As lesões de consolidação foram mais prevalentes nas gestantes e os casos no grupo de 

gestantes diagnosticadas clinicamente estavam associados a maior acometimento pulmonar na 

TC. Provavelmente, essa repercussão clínica seja decorrente do maior envolvimento pulmonar 

inflamatório, com SDRA, cursando com sintomas importantes e um diagnóstico clínico mais 

previamente. A consolidação mais comum em gestantes pode ser resultante do maior 

envolvimento pulmonar por citocinas, leucócitos e infiltrados linfocitários, que estão em maior 

número durante a gestação (DE CARVALHO et al., 2020). 

De uma maneira geral, as imagens foram sugestivas em gestantes. Pôde-se observar 

opacidades em vidro fosco, consolidações e reticulações que indicam exsudatos fibromixóides 

celulares, infiltrados inflamatórios intersticiais por linfócitos resultando em edema intersticial e em 

linfopenia no sangue, lesão alveolar difusa e edema pulmonar. Não havendo um consenso geral 

da imagem da COVID-19, as diretrizes gerais se aplicam também às gestantes. 

Complicações gestacionais 

Cinco de 10 pacientes foram submetidas a cesariana de emergência devido a 

complicações na gravidez, incluindo sofrimento fetal (em três de dez pacientes), ruptura prematura 

da membrana (em um de dez) e natimortos (em um de dez). Seis pacientes (46%) tiveram 

trabalho de parto prematuro entre 32 e 36 semanas de gestação. SARS-CoV-2 pode aumentar os 

riscos à saúde de mães e bebes durante a gravidez. 

Quatro de sete pacientes grávidas com SARS abortaram no primeiro trimestre (WONG et 

al., 2004). Em outra análise clínica, quatro de cinco mulheres infectadas após 24 semanas de 

gestação tiveram parto prematuro, principalmente devido à deterioração da condição materna 

durante a SARS, às 26, 28 e 32 semanas de gestação (ZHANG et al., 2003). 

Diante das evidências atuais sobre a infecção pelo SARS-CoV-2 na gestação e suas 

repercussões na mãe e no feto, essa doença, na sua forma complicada, pode se configurar como 

uma nova causa de perda fetal e prematuridade. Os estudos até hoje publicados apontam maior 

risco para trabalho de parto pré-termo, rotura prematura de membranas, comprometimento da 

vitalidade fetal e até óbito fetal (JÚNIOR et al., 2020). 

Pode-se supor que a fisiopatologia das complicações da COVID-19 observadas na 

gestação envolve a deterioração clínica da gestante portadora de SDRA por COVID-19, cursando 

com hipoxemia materno-fetal, com comprometimento da oxigenação e da perfusão, causando, 

assim, sofrimento fetal e condições críticas à manutenção da gestação, não existentes em 

gestantes hígidas (JÚNIOR et al., 2020) 

De acordo com Chen et al. (2020), o início dos sintomas clínicos até o parto levou de um a 

sete dias, das quais 10 das 18 gestantes admitidas antes das 37 semanas de gestação tiveram 

um parto prematuro. Essas mulheres também manifestaram complicações obstétricas, como pré- 

eclâmpsia, ruptura prematura de membrana, contrações irregulares e histórico de natimorto, o que 

indicou intervenção precoce da gravidez. Se essas complicações foram causalmente relacionadas 
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ao COVID-19 e, por sua vez, levaram a partos prematuros, é necessária uma investigação mais 

aprofundada. A incidência de crianças pequenas para a idade gestacional foi de 22 a 25%. 

 
Farmacoterapia. 

 

“Não há disponível um medicamento que tenha demonstrado eficácia e segurança no 

tratamento de pacientes com infecção por SARS-CoV-2” (DIAS et al., 2020, p. 2). Logo, não há 

um protocolo bem estabelecido para o atendimento da população em geral, embora tenham sido 

utilizadas algumas medicações antivirais experimentais, assim como analisados os perfis de 

toxicidade e teratogenicidade de alguns fármacos. 

Meta-análise de conjuntos de dados de sequências de RNA de célula única humana, de 

primata não humano e de ratos para alvos putativos de SARS-CoV-2, sugeriram respostas ao 

Interferon-alfa 2b (ZIEGLER et al., 2020), medicação utilizada, em certo momento, nos hospitais 

cubanos. Na gestante, o uso desta medicação em estágios iniciais tem o risco de afetar o 

crescimento e desenvolvimento fetal, sendo desaconselhado o uso neste período. 

Os ensaios na gestante em uso da hidroxicloroquina já publicados são relacionados ao 

uso desse medicamento como antimalárico. É possível encontrarmos citações específicas na 

literatura sobre a ototoxicidade congênita, a qual acomete o feto por via transplacentaria (GAMA, 

2008), desta maneira a necessidade do uso deve ser monitorada. Embora tenha sido utilizada 

como ferramenta terapêutica em alguns locais como o Brasil, estudo observacional realizado em 

hospitais de Nova York afirmam que este fármaco referido não foi significativamente associado a 

diferenças na mortalidade hospitalar. 

Um estudo multicêntrico, aberto e randomizado que incluiu pacientes adultos com 

infecção confirmada por SARS-CoV-2 (MENDES, 2020) iniciou testes com lopinavir/ritonavir, 

embora este medicamento só tenha apresentado algum mínimo resultado em terapia tripla, junta a 

outros retrovirais. Este medicamento foi listado como o regime medicamentoso preferido para o 

HIV durante a gravidez. Com base em estudos com animais e em relatórios humanos limitados, o 

medicamento não parece aumentar o risco de resultados adversos na gravidez. 

Com respeito à azitromicina, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2018), 

este medicamento enquadra-se na categoria de risco B a qual exprime que os estudos realizados 

em animais não indicam que a substância oferece riscos para o feto, mas não há estudos 

controlados em humanos que o assegurem. Tem-se adotado esta medicação em associação, 

geralmente a hidroxicloroquina, não interferindo efetivamente no desfecho de mortalidade 

(ZIEGLER et al., 2020), como afirma o estudo supracitado. 

Resultados preliminares de ensaio randomizado com grupo controle trazem desfecho 

significativo do uso da dexametasona endovenosa nos casos de pacientes internados em uso de 

suporte ventilatório mecânico (RECOVERY TRIAL, 2020). No entanto, em caráter inicial com perfi l 

ainda limitado. 
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Por fim, a ivermectina, pertencente à classe das avermectinas - com potencial de 

alteração de permeabilidade de membrana celular. Segundo Chaccour (apoud CALY et al., 2020) 

houve proximamente relatos de que a ivermectina é um potente inibidor da replicação da síndrome 

respiratória aguda grave do (SARS-CoV-2) in vitro e resultados promissores in vivo (CALY et al., 

2020). Este medicamento é enquadrado na categoria de risco C, em que há estudos adequados 

em mulheres. Em experiências animais ocorreram alguns efeitos colaterais no feto, mas o 

benefício do produto pode justificar o risco potencial durante a gravidez, confirmado pela ANVISA 

em 2019. 

Os riscos assumidos das medicações são pertinentes à conduta das pacientes gestantes 

com COVID-19, visto que a maior parte dos ensaios são relacionados a não gestantes, portanto, 

avultando o risco do manejo medicamentoso neste grupo. 

 
 

Cuidados intensivos a pacientes gestantes. 

 

Em revisão retrospectiva de prontuários, dos últimos dez anos, em um hospital 

paquistanês sobre perfil de pacientes gestantes em cuidados de terapia intensiva inferiu que a 

mortalidade apresentada por estas não foi vista como significativamente associada à paridade e 

status pré-natal/pós-natal (QURESHI et al., 2020). Este estudo contrasta com os resultados 

subjacentes, demonstrados no quadro I, por meio de caso-controle o qual foi observado uma taxa 

de admissão em unidade de terapia intensiva de 60% e uma taxa de fatalidade de 40% no grupo 

composto por gestantes em comparação com uma taxa de 18% e 0% no grupo de não gestantes. 

A ventilação mecânica foi necessária três vezes mais em mulheres grávidas do que em não 

grávidas. 

A gestação produz profundas alterações no organismo materno com o objetivo 

fundamental de adequá-lo às necessidades orgânicas próprias do complexo materno-fetal e do 

parto (REIS, 1998), as alterações hemodinâmicas ao longo da gestação e se instalam 

progressivamente, de tal forma que nas gestantes hígidas são bem toleradas e expressam uma 

adaptação fisiológica à gravidez (PICON & SA, 2005), sugere-se, portanto, que tais eventos 

fisiológicos possam corroborar com a gravidade do quadro quando relacionados às manifestações 

do COVID-19. 

 
Conclusão: 

Considerando que a experiência anterior com mulheres que desenvolveram MERS e 

SARS comprovou gravidade no grupo de pacientes gestantes (SCHWARTZ et al., 2020), infere-se 

que a população obstétrica deve ser considerada uma população prioritária no empreendimento 

de esforços de prevenção, controle e cuidados durante a pandemia de SARS-CoV-2. 

Ainda que ensaios previamente publicados não tenham revelado possibilidade de 

transmissão intrauterina da COVID-19 (LIU et al., 2020), a necessidade de proteção fetal e 
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neonatal aumenta os desafios de gerenciamento dos recursos em saúde pública. Insurge, então, a 

importância de levantar as hipóteses de necessidade ou não de isolamento das puérperas de seus 

recém-nascidos e, principalmente, da viabilidade da amamentação por pacientes infectadas. 
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RESUMO : O Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2) surgiu em 
dezembro de 2019 espargindo rapidamente por todo o planeta. O presente trabalho tem por 
objetivo demonstrar como a imunoterapia pode ser utilizada como recurso terapêutico em 
pacientes com a doença do coronavírus de 2019 (COVID-19). Para isso, foi realizada uma 
sistemática da literatura produzida a partir de artigos sobre a aplicação de anticorpos monoclonais 
no tratamento de pacientes com COVID-19. A busca foi desenvolvida a partir das bases de dados 
Embase, PubMed e ScienceDirect. Foram utilizados artigos sobre os anticorpos monoclonais 
Tocilizumabe, 47D11 e S309. Observou-se que o uso de Tocilizumabe em diversos experimentos 
clínicos relataram efeitos positivos. Ademais, os estudos iniciais com o 47D11 e o S309 
apresentaram resultados promissores. Sendo assim, mostrou-se os benefícios obtidos com a 
utilização de anticorpos monoclonais diante a COVID-19. 
Palavras-chave: Anticorpos Monoclonais; Imunoterapia; SARS-CoV-2. 

 
ABSTRACT: The Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) appeared in 
December 2019 spreading rapidly across the planet. The present study aims to demonstrate how 
immunotherapy can be used as a therapeutic resource in patients with coronavirus disease 
(COVID-19). For this, a systematic literature was produced based on articles on the application of 
monoclonal antibodies in the treatment of patients with COVID-19. The search was developed from 
the Embase, PubMed and ScienceDirect databases. Articles about monoclonal antibodies 
Tocilizumab, 47D11 and S309 were used. It was observed that the use of Tocilizumab in several 
clinical experiments reported positive effects. In addition, the initial studies with 47D11 and S309 
showed promising results. Thus, the benefits obtained with the use of monoclonal antibodies 
against COVID-19 were shown. 
Keywords: Monoclonal antibodies; Immunotherapy; SARS-CoV-2. 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

Os coronavírus, família Coronaviridae e subfamília Orthocoronavirinae, são vírus 

amplamente diversos, envelopados, com material genético composto por RNA de fita simples 

senso positivo. Eles podem causar doenças em aves, mamíferos e seres humanos. Nesse 

contexto, um novo microrganismo denominado Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda 
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Grave 2 (SARS-CoV-2) surgiu em Wuhan na província chinesa de Hubei, em dezembro de 2019 

espargindo rapidamente por todo o planeta (XU, Z. et al., 2020). 

Apresentando potencial de agravamento e óbito, a infecção pelo SARS-CoV-2 leva a 

manifestações clínicas extensas, desde quadros assintomáticos/oligossintomáticos até quadros de 

pneumonia e síndrome respiratória aguda grave (SARS), que em conjunto representam a doença 

do coronavírus de 2019 (COVID-19). Nesse contexto, em março de 2020, o avanço da COVID-19 

foi abrangente a se estabelecer como uma pandemia (YANG et al., 2020). 

Comprovadamente, a entrada dos vírions de SARS-CoV-2 nas células humanas 

depende da ligação da proteína viral Spike (Proteína S) aos receptores celulares e consequente 

ativação pelas proteases das células hospedeiras. Desse modo, para cumprir sua função, a 

proteína S se liga ao receptor angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) através do domínio de 

ligação ao receptor (RBD) e é ativado proteoliticamente por proteases humanas. A alta afinidade 

de ligação à ACE2, a pré-ativação da proteína S pela furina e o domínio de ligação ao receptor 

oculto na proteína S potencialmente permitem que o SARS-CoV-2 mantenha a entrada celular 

eficiente, evitando a vigilância imunológica (HOFFMANN et al., 2020; SHANG et al., 2020). 

Notadamente, a abordagem atual para o gerenciamento da COVID-19 concentra-se em 

cuidados de suporte. A terapia passiva de anticorpos pode ser considerada como uma maneira de 

limitar as epidemias de COVID-19. A imunoterapia é considerada um método eficaz para o 

tratamento clínico de doenças infecciosas. Tendo em vista que a entrada de ambos os vírus 

SARS-CoV e SARS-CoV-2 ocorre da mesma maneira, potenciais agentes bloqueadores e 

neutralizantes testados para impedir a entrada do SARS-CoV, podem ser utilizados contra o 

SARS-CoV-2 (SHANMUGARAJ et al., 2020; TIAN et al., 2020). 

Conspícua, uma vertente imunoterápica são o uso de Anticorpos Monoclonais (AMs). 

Esses anticorpos são produzidos por células híbridas homogêneas, células B, clones da mesma 

célula-mãe de origem. Para exaurir uma infecção viral, é necessário que vários eventos ocorram, 

desde a inibição de infecção celular, replicação, liberação viral e morte mediada de células 

infectadas, a especificidade e humanização desses agentes imunoterápicos influenciam no 

sucesso do processo (NARAN et al., 2018; SINGH et al., 2018). 

Ademais, estimular a imunidade pode ser uma alternativa credível ao tratamento da 

infecção por COVID-19, em vista da terapêutica desta doença ser principalmente sintomática em 

meio às incertezas frente a inexistência de um tratamento ideal. Evidências de que o uso de 

imunoterapia como tratamento de outros coronavírus reduzem a carga viral e a mortalidade por 

essas infecções desperta um campo promissor em relação ao SARS-CoV-2 (ALLAOUCHICHE, 

2020; SHANMUGARAJ et al., 2020). 

Dessa forma, levando em consideração a extrema necessidade de se encontrar novas 

formas de tratamento para a COVID-19, o presente trabalho tem por objetivo demonstrar como a 

imunoterapia por meio de AMs pode ser utilizada como recurso terapêutico em pacientes 

infectados com o novo coronavírus. 
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METODOLOGIA 

 
O presente trabalho trata-se de uma revisão sistemática da literatura produzida a partir de 

artigos sobre a aplicação de AMs no tratamento de pacientes com COVID-19, seguindo os itens 

de relatórios preferidos para Revisões Sistemáticas e Diretrizes de Meta-Análises (PRISMA). 

Foram escolhidos estudos que estivessem dentro da temática que o presente artigo objetiva, 

disponíveis para download, redigidas no idioma Inglês, além de terem sido publicados entre os 

anos de 2019 a 2020. Foram excluídos estudos que abordavam sobre outras formas de 

tratamento para pacientes com COVID-19, que não abordavam sobre o novo coronavírus e 

aqueles que não apresentavam informações relevantes para a presente revisão. 

A procura inicial foi feita através dos títulos e resumos dos artigos, de forma verificar sua 

relevância para a revisão. Respectivamente, os artigos que se adequaram aos critérios de 

inclusão e exclusão estabelecidos foram completamente analisados pelos autores. A busca foi 

realizada em junho de 2020 através de artigos indexados em três bases de dados, são elas: 

Embase, PubMed e ScienceDirect. Para isto, nestes bancos, foram utilizados descritores 

cadastrados no Medical Subject Headings (MeSH) e nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS), sendo eles: COVID-19 associada aos termos “Monoclonal Antibodies” e 

“Immunotherapy”. A extração de dados descritivos e de resultados dos artigos selecionados foi 

realizada pelos autores. Foram levados em consideração: aspectos gerais dos estudos e 

resultados apresentados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da leitura dos artigos disponíveis na literatura acerca do uso de AMs como via de 

tratamento da COVID-19, foi elaborado o seguinte quadro sinóptico presente no Quadro 1. No 

esquema, são observados alguns dos artigos julgados mais relevantes, com suas respectivas 

metodologias e principais resultados. 
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Quadro 1: Principais pesquisas com Anticorpos Monoclonais na COVID-19. 

 

REFERÊNCIA METODOLOGIA RESULTADOS 

 

 
Campochiaro et 

al. (2020) 

Em Milão, Itália, 32 pacientes 
tratados com TCZ* intravenosa, 
além do padrão de atendimento, 
foram comparados a 33 
pacientes tratados apenas com 
o padrão de atendimento. 
Segurança e eficácia foram 
avaliadas ao longo de 28 dias. 

20 pacientes tratados com TCZ receberam 
alta, assim como 16 com o padrão de 
atendimento; 2 de cada grupo ficaram 
livres da oxigenação; 5 do grupo TCZ e 4 
do grupo padrão de atendimento 
precisaram de oxigenação; faleceram 16 
pessoas no total. 

 

 
Luo et al. 

(2020) 

15 pacientes foram classificados 
de acordo com a gravidade da 
doença e divididos em grupos 
para a medicação: TCZ sozinho 
em dose única; TCZ dose única 
com doses repetidas de 
metilprednisolona; TCZ doses 
repetidas. IL-6** e PCR*** foram 
dosadas antes e depois da 
medicação. 

 
 
Onze dos 15 pacientes tiveram a IL-6 
diminuída, enquanto os outros 4 restantes 
mostraram um aumento. Além disso, 
sugeriu-se que se use doses repetidas de 
TCZ, ao invés de doses únicas, mesmo as 
doses repetidas sendo mais baixas. 

 
 

Melody et al. 
(2020) 

Relato de caso de um paciente 
(68 anos) com COVID-19. 
Inicialmente tratado com 
hidroxicloroquina e lenzilumabe, 
posteriormente, com TCZ. 

Reparou-se melhora no quadro clínico do 
paciente, após o uso do TCZ: afebril, 
diminuição dos marcadores inflamatórios e 
da necessidade de oxigenação. 

 
 

Pinto et al. 
(2020a) 

 

Microscopia crioeletrônica e 
ensaios de ligação. 

Os AMs S309 neutralizam os isolados de 
SARS-CoV-2 in vitro e estimula a 
imunidade in vivo. Esse Ac pode ser 
utilizado sozinho ou combinado com 
outros. 

 
 

Pinto et al. 
(2020b) 

 
 
Microscopia crioeletrônica e 
ensaios de ligação. 

A S309 reconhece um epítopo que é 
conservado dentro do subgênero 
sarbecovirus e, juntamente com outros 
AMs, melhoram a neutralização de SARS- 
CoV-2 e podem limitar o surgimento de 
mutantes de fuga à neutralização. 

 
 
 

Tian et al. (2020) 

Expressão e purificação da 
proteína SARS-CoV-2 RBD e, 
em seguida, expressão e 
purificação vários anticorpos 
representativos específicos para 
SARS-CoV que foram relatados 
como alvo para RBD e possuem 
atividades neutralizantes 
potentes. 

 
O RBD de SARS-CoV-2 difere amplamente 
do SARS-CoV nos resíduos do terminal C. 
Essa diferença não resultou em mudanças 
drásticas na capacidade de ativar o 
receptor ACE2, mas teve um impacto 
crítico na reatividade cruzada de 
anticorpos neutralizantes. 

Toniati et al. 
(2020) 

Tratamento com TCZ de 100 
pacientes com pneumonia grave 

A resposta à TCZ foi rápida, e sustentada, 
pois todos os pacientes continuaram 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1400  
 

 
 
 

 
causada pelo SARS-CoV-2 e 
observação das condições 
clínicas destes antes, durante e 
após a utilização deste. 

melhorando nos próximos dez dias. Vários 
pacientes agudos puderam ser colocados 
na enfermaria ou até receber alta. 

 
 

Wang, C. et al. 

(2020) 

Reação cruzada em ELISA, 
avaliando o sobrenadante 
contendo anticorpo derivado de 
camundongos transgênicos 
H2L2 imunizados. 

Percebeu-se que os AMs 47D11 
neutralizam SARS-CoV-2 in vitro, ligando- 
se a subunidade S1B através de um 
mecanismo independente da inibição de 
ligação ao receptor. 

 
Wang, Q. et al. 

(2020) 

Trabalho experimental, aliado a 
softwares de bioinformática e 
culturas de células nos 
procedimentos. 

Através da análise bioinformática, foi 
demonstrado que a proteína S presente no 
SARS-CoV-2 exibe características úteis 
para o desenvolvimento de fármacos. 

 
 

 
Xu, X. et al. (2020) 

21 pacientes de Anhui, China, 
em estados grave e crítico 
tomaram TCZ. 18 pacientes em 
dose única e 3 em dose 
repetida, devido uma febre após 
12h. Avaliação de parâmetros 
laboratoriais, entre eles IL-6. 

 

Verificou-se que os níveis de IL-6 foram 
regulados positivamente em todos os 21 
pacientes. Além disso, 18 entre eles 
apresentaram melhora pulmonar. 

* TCZ: Tocilizumabe; ** IL-6: Interleucina-6; *** PCR: Proteína C Reativa 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

DISCUSSÃO 
 

O desenvolvimento de agentes profiláticos e terapêuticos para infecções ou doenças é um 

processo lento e dispendioso que requer conhecimento e experiência substanciais em uma ampla 

variedade de áreas. Opções eficazes de tratamento para o SARS-CoV-2 podem ser baseadas em 

estratégias terapêuticas que interrompam de forma direta estágios do ciclo de vida viral ou as 

proteínas receptoras superficiais da célula hospedeira (SHANMUGARAJ et al., 2020; KAPLON et 

al., 2019). 

Os AMs são uma classe de produtos farmacêuticos que supera muitas desvantagens 

como especificidade, pureza e baixo risco de contaminação. A administração passiva de AMs 

pode viabilizar um efeito importante no controle da pandemia por SARS-CoV-2, fornecendo 

proteção imediata. O desenvolvimento acelerado de AMs em um cenário de pandemia tende a se 

reduzir dos normais 10 a 12 meses, para um período de 5 a 6 meses (PINTO et al., 2020a). 

Vários AMs são aprovados por agências regulamentadoras, entre estas, o Food and 

Drugs Administration (FDA) para tratamentos em indivíduos acometidos por cânceres e doenças 

autoimunes. Devido a pandemia, a agência regulamenta o uso de AMs para tratar infecções por 

SARS-CoV-2, entre eles o Tocilizumabe, enquanto outros medicamentos dessa classe estão em 

desenvolvimento (POOLADANDA; THATIKONDA; GODUGU, 2020). 
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TOCILIZUMABE (TCZ) 

 
A Interleucina 6 (IL-6) é uma citocina que desempenha um papel importante em reações 

inflamatórias e na resposta imune. As experiências clínicas mais recentes na China sugeriram que 

a IL-6 é uma das citocinas mais importantes envolvidas nas tempestades de citocinas induzidas 

pela COVID-19. Sendo assim, o TCZ, um Anticorpo Monoclonal (AM) humanizado contra o 

receptor de IL-6, demonstrado na Figura 1, foi aprovado para pacientes com COVID-19 em 

aplicações individuais de investigação de novos medicamentos contra esse vírus (MELODY et al., 

2020). Diversos estudos que relataram o uso do TCZ apresentaram resultados positivos acerca do 

uso desse agente no tratamento do SARS-CoV-2. 

 
 
 

Figura 1: Delineamento esquemático do mecanismo de ação do Tocilizumabe 
 

 
Fonte: Adaptado de Saha et al. (2020). 

 
 

 
Linhas de estudos nessa área emergem informações relevantes, na análise de Xu et al. 

(2020), 21 pacientes utilizaram o TCZ, em dose única ou repetida, e os níveis de IL-6 e proteína C 

reativa (PCR) diminuíram. O mesmo ocorreu com Melody et al. (2020) em um relato de caso de 

um paciente com 68 anos. O indivíduo tratou-se com hidroxicloroquina e lenzilumabe, porém, o 

quadro clínico só melhorou após uma dose de TCZ, mostrando-se afebril, com IL-6 e PCR 

normais. 

Constatações descritas por Luo et al. (2020) que observaram 15 pacientes chineses, 

demonstraram que o TCZ em dose repetida e em conjunto com a metilprednisolona, foi capaz de 

reduzir a inflamação mediada pela PCR e diminuir IL-6 em pacientes moderados e seriamente 

doentes, apesar de ter falhado em alguns dos que estavam criticamente doentes e receberam 

como posologia uma única dose. 

Ocorrências em alguns casos em que os níveis de IL-6 aumentaram no início e depois 

diminuíram, deve-se ao fato de a IL-6 ser eliminada através da depuração mediada pelo receptor 

de Interleucina 6 (IL-6R). Logo, a ligação de TCZ no IL-6R inibe a depuração, elevando assim a 

taxa de IL-6 no soro. A diminuição gradual posterior ocorre devido a inibição da atividade 
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inflamatória pelo TCZ, e consequente melhora no quadro clínico (LUO et al., 2020; XU, X. et al., 

2020). 

Aparentemente, nos casos mais severos e críticos de COVID-19, os indivíduos podem 

apresentar pulmões com infiltrações bilaterais, opacidade e consolidações. Uma ampla gama de 

estudos relatou significativa melhora pulmonar nos pacientes que utilizaram o TCZ. Muitos 

diminuíram ou cessaram a necessidade de oxigenação, e as radiografias apresentaram cicatrizes 

lineares, consistentes com a cura de pneumonia por COVID-19 (CAMPOCHIARO et al., 2020; 

MELODY et al., 2020; TONIATI et al., 2020; XU, X. et al., 2020) 

Nesse contexto, dos 100 pacientes tratados com TCZ no trabalho de Toniati et al. (2020), 

61 mostraram limpeza significativa das opacidades bilaterais difusas. Por conta de resultados 

preliminares encorajadores, o uso de TCZ como tratamento para COVID-19 foi incluído no 

programa de diagnóstico e tratamento da COVID-19, em sua 7ª edição, da Comissão Nacional de 

Saúde da China desde 3 de março de 2020, para pacientes com extensa opacidade das lesões 

pulmonares bilaterais ou em pacientes graves ou críticos, com níveis elevados de IL-6. Todavia, 

pacientes com reações alérgicas, como tuberculose e outras infecções ativas são contraindicados 

(FU; XU; WEI, 2020). 

Dessa forma, consoante ao trabalho elaborado por Xu, X. et al. (2020), o tratamento com 

TCZ deve ser iniciado assim que o paciente apresentar febre persistente, opacidade pulmonar 

difusa e aumento de IL-6. Dos seis estudos avaliados para TCZ, apenas dois relataram efeitos 

adversos durante a pesquisa. Os eventos adversos apresentados nos trabalhos de Campochiaro 

et al. (2020) e Toniati et al. (2020) quanto ao uso de TCZ foram: perfuração gastrointestinal, 

neutropenia, trombocitopenia, elevação de AST ou ALT três vezes acima do limite, infecções 

bacterianas e fúngicas, além de choque séptico. 

Sendo assim, o uso do TCZ pode efetivamente tratar pacientes com COVID-19, 

considerando-se as contraindicações. A diminuição de IL-6 e marcadores inflamatórios, além da 

melhora pulmonar, fazem deste AM o melhor tratamento para a tempestade de citocinas da 

COVID-19 até o momento, enquanto outros medicamentos e moléculas terapêuticas são testadas. 

 
ANTICORPO 47D11 

 
O primeiro relato de um AM (humano) que neutraliza SARS-CoV-2, foi produto do trabalho 

realizado por Wang, C. et al. (2020), demonstrando que o anticorpo 47D11 humano se liga às 

células que expressam as proteínas S dos vírus SARS-CoV e SARS-CoV-2. Além disso, inibiu 

potentemente a infecção de células VeroE6 com partículas virais de RNA que codificam luciferase 

pseudotipadas com proteínas S de SARS-CoV e SARS-CoV-2. O anticorpo tinha como alvo o 

domínio de ligação ao receptor S1B de ambos os vírus com afinidades semelhantes. 

Curiosamente, os dados mostraram que o 47D11 não neutraliza SARS-CoV e SARS-CoV- 

2 por interferência na ligação ao receptor, componente essencial para o estágio de fusão, mas 

através de um mecanismo ainda desconhecido. O SARS2-S1B RBD (resíduos 338-506) consiste 

em um domínio central e um subdomínio de ligação ao receptor (resíduos 438-498) a partir da 
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estrutura do domínio do núcleo da folha beta antiparalela que engata diretamente no receptor. O 

anticorpo 47D11 se liga a um epítopo conservado da proteína S RBD, explicando sua capacidade 

de neutralizar cruzadamente SARS-CoV e SARS-CoV-2. Em outro estudo produzido por cientistas 

chineses, demonstrou que AMs dirigidos a proteína S em domínios não conservados são 

ineficazes no tratamento frente ao SARS-CoV-2 (JAHANSHAHLU; REZAEI, 2020; WANG, Q. et. 

al., 2020) 

Anticorpos neutralizantes potentes geralmente têm como alvo esse domínio, mas devido à 

variação de sequência dessa região neutralizam mal os vírus relacionados. A reatividade cruzada 

de 47D11 sugere que provavelmente tenha como alvo uma região mais conservada da estrutura 

do núcleo da subunidade S1B (JAHANSHAHLU; REZAEI, 2020). Portanto, esse anticorpo - 

sozinho ou em combinação - oferece o potencial de prevenir e/ou tratar pacientes com a COVID- 

19, e possivelmente outras doenças emergentes futuras em humanos causadas por vírus do 

subgênero Sarbecovirus (WANG, C. et al., 2020). 

 

IMUNOGLOBULINA G S309 

 

Na pesquisa de Pinto et al. (2020a) foi demonstrada que a Imunoglobulina G S309 formou 

ligação ao domínio SARS-CoV-2 SB imobilizado e ao trímero ectodomínio da glicoproteína S com 

atividades sub-picomolares e picomolares, respectivamente. A S309 reconhece um epítopo 

proteoglicano no SARS-CoV-2 SB, distinto do motivo de ligação ao receptor. De acordo com os 

autores, a S309 poderia neutralizar potencialmente todos os isolados de SARS-CoV-2 que 

circulam até hoje e possivelmente muitos outros sarbecovirus zoonóticos. 

A fagocitose celular dependente de anticorpos (ADCP), mediada por macrófagos ou 

células dendríticas, pode contribuir para o controle viral, eliminando vírus e células infectadas, e 

estimulando a resposta de células T pela apresentação de antígenos virais. A S309 mostrou a 

resposta ADCP mais forte. Esses resultados demonstram que, além da potente neutralização in 

vitro, a S309 alavanca mecanismos de proteção adicionais in vivo. Isso deve-se ao fato de sua 

engenharia poder melhorar a ativação de células natural killers (PINTO et al., 2020a). 

Como um AM humano, a S309 possui uma ampla atividade neutralizante contra vários 

sarbecovirus, incluindo o SARS-CoV-2, via reconhecimento de um epítopo altamente conservado 

no domínio SB. Ademais, a S309 pode recrutar mecanismos efetores e sinergizar com AMs 

fracamente neutralizantes, a poder mitigar o risco de fuga viral. Como a S309 tem a promessa de 

ser uma contramedida eficaz para reduzir a pandemia de COVID-19 causada pelo SARS-CoV-2, 

as variantes Fc da S309 com meia-vida aumentada e funções efetoras entraram em um caminho 

de desenvolvimento acelerado para os ensaios clínicos (PINTO et al., 2020b). 
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PERSPECTIVAS ACERCA DO USO DE ANTICORPOS MONOCLONAIS NO TRATAMENTO DO 

SARS-COV-2 

 
 

Embora vários AMs tenham mostrado resultado promissor na neutralização de infecções 

por outros coronavírus, a produção em larga escala é morosa e dispendiosa, superando a 

aplicação clínica, especialmente contra patógenos emergentes. Alguns potentes AMs específicos 

para SARS-CoV, que visam o local de ligação ao receptor viral, falharam em se ligar à proteína S 

do SARS-CoV-2, indicando que é necessário desenvolver AMs que se liguem especificamente ao 

RBD SARS-CoV-2 (SHANMUGARAJ et al., 2020; TIAN et al., 2020). 

Além disso, uma potencial limitação dos AMs para o tratamento da COVID-19 é a 

biodisponibilidade desconhecida de IgG infundida passivamente em tecidos afetados pela doença, 

especialmente pulmões, além do efeito do surgimento de mutações virais resistentes sob pressão 

seletiva do tratamento com AMs (MAROVICH; MASCOLA; COHEN, 2020). 

Para uma prevenção eficaz da doença, a combinação de diferentes AMs que reconhecem 

epítopos distintos da superfície viral pode ser avaliada para neutralizar uma ampla gama de 

isolados, incluindo mutantes de escape, e os melhores candidatos podem ser usados para 

imunoterapia passiva. O coquetel de AMs pode exibir uma atividade antiviral mais potente, 

aumentando assim a eficácia do tratamento e impedindo a fuga viral (TIAN et al., 2020). 

O recente avanço nas plataformas terapêuticas de produção de proteínas pode tornar a 

produção de AMs, a custos de produção, mais baixos e acessíveis. As sequências de AMs 

eficazes contra SARS-CoV podem ser clonadas e expressas em um sistema de expressão 

adequado, e os AMs recombinantes podem ser testados contra SARS-CoV-2. O sistema de 

expressão de plantas pode ser considerado para a produção rápida de AMs em um curto espaço 

de tempo com custo acessível, o que é uma das principais vantagens a serem consideradas, 

especialmente durante situações epidêmicas (SHANMUGARAJ et al., 2020). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desse cenário emergente da pandemia do novo coronavírus, o qual a principal 

abordagem atual para o controle da doença são os cuidados de suporte, faz-se muito necessário o 

estudo e o desenvolvimento de pesquisas que busquem alternativas terapêuticas frente a COVID- 

19. Com esta revisão, foi possível observar que diversos pesquisadores do ramo saúde estão em 

busca de métodos de tratamento e controle para a doença em questão. Uma das abordagens que 

vem se mostrado eficaz frente ao tratamento clínico de doenças infecciosas, como a infecção por 

SARS-Cov-2, é a imunoterapia com anticorpos monoclonais. 

Diversos estudos mostraram os benefícios obtidos com a utilização de anticorpos 

monoclonais diante a COVID-19. Dentre esses, os principais anticorpos estudados são o 

Tocilizumabe, o 47D11 e a imunoglobulina G S309. O uso dessa terapia tem mostrado resultados 
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positivos ao passo que busca neutralizar a infecção interrompendo o ciclo de vida da partícula viral 

e combater as consequências dessa infecção, como a tempestade de citocinas. 
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CAPÍTULO 160 

INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM TEMPOS DE COVID-19 

FOOD AND NUTRITIONAL INSECURITY IN TIMES OF COVID-19 

 

 
Cynthya Myllena Martins Silva14 

Aline Batista do Nascimento15 

Allane Mariane Santos Silva16 

Mylena Félix dos Santos17 

 

RESUMO : A insegurança alimentar é um tema que necessita ser discutido independentemente 
do cenário social global. Sendo assim, não seria diferente em um período tão crítico como a 
pandemia de COVID-19. Órgãos mundiais estimam que o número de pessoas sob a condição de 
insegurança alimentar chegue a duplicar diante da atual conjuntura. Portanto, esta pesquisa teve 
como por objetivo investigar quais aspectos interligam a pandemia de COVID-19 com a 
insegurança alimentar e nutricional, com ênfase na população brasileira. Para isto foi realizado 
este estudo transversal descritivo, por meio do agrupamento de dados contidos em artigos 
científicos, documentos oficiais e veículos de comunicação. A revisão dos dados confirmam que a 
pandemia torna mais crítica a situação de pessoas acometidas pela vulnerabilidade social, que 
mesmo com ações de programas sociais e frentes solidárias não alcançam a condição de SAN 
que lhes é direito. 

Palavras-chave: COVID-19; Programas de Alimentação e Nutrição; Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

 

ABSTRACT: Food insecurity is a theme that needs to be discussed regardless of the global social 
scenario. Therefore, it would be no different in a critical period such as the COVID-19 pandemic. 
World organizations estimate that the number of people under the condition of food insecurity may 
double in the face of the current situation. Therefore, this research aimed to investigate which 
aspects interconnect the COVID-19 pandemic with food and nutritional insecurity, with an 
emphasis on the Brazilian population. For this, this cross-sectional descriptive study was carried 
out, by grouping data contained in scientific articles, official documents and communication 
vehicles. The review of the data confirms that the pandemic makes the situation of people affected 
by social vulnerability more critical, that even with actions of social programs and fronts solidarity 
they do not reach the condition of SAN they are entitled to. 
Keywords: COVID-19; Food and Nutrition Programs; Food and Nutrition Security. 
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INTRODUÇÃO 

 
De acordo com a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional (LOSAN), 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao 
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que seja 
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006). 

 

O Relatório Global de Crises Alimentares, publicado pelo Programa Mundial de 

Alimentação (WFP) e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 

traz a estimativa de que a quantidade de pessoas em Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN) 

pode duplicar a cargo da pandemia de Coronavírus Disease 2019 (COVID-19), aumentando de 

135 milhões de pessoas em 2019 para 265 milhões no final deste ano (PELLANDA et al., 2020). 

A maioria dos países do mundo já viu casos de COVID-19 e muitos estão enfrentando 

surtos, devem ser tomadas medidas a fim de diminuir sua propagação, como limpar regularmente 

e cuidadosamente as mãos com um esfregão à base de álcool ou lavá-las com água e sabão, 

manter pelo menos 1 metro de distância de outras pessoas, evitar ir a lugares lotados, evitar tocar 

nos olhos, nariz e boca (WHO, 2020). 

No Brasil, medidas de enfrentamento ao cenário atual de saúde têm sido postas em 

práticas por esferas federais, estaduais e municipais. Como consequência da principal ação de 

combate ao Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o incentivo ao 

isolamento social, entidades produtoras de refeições ofertadas à coletividade sadia têm sofrido a 

redução ou cancelamento de suas atividades. Por tanto, o público de instituições de ensino, dos 

mais diversos níveis, têm sofrido diretamente o impacto imposto pelo cenário pandêmico 

(OLIVEIRA, ABRANCHES, LANA, 2020). 

Tal contexto mundial recai sobre a economia e empreendimentos, porém é na população 

economicamente vulnerável que as consequências são ainda mais agressivas. Oliveira e 

colaboradores (2020) expõem dois grandes eixos a serem levados em consideração quando 

tratamos da população em situação de vulnerabilidade social, em suma moradores de áreas de 

risco, desempregados ou subempregados. O primeiro eixo interpela as condições de moradia, 

muitas vezes superlotadas; de saneamento básico e abastecimento hídrico, que dificultam a 

adoção do distanciamento social e de medidas essenciais de higiene pessoal, intensificando o 

risco de contágio e elevando a capacidade de propagação do vírus. Em seguida, o segundo eixo 

trata da população assalariada que repentinamente sofre com a redução ou perda de sua fonte de 

renda, o que acarreta a elevação do número de indivíduos que não são atendidos pelas políticas 

públicas, tais como a população de rua. Explorando ambos os eixos, é possível visualizar uma 

aceleração da condição de insegurança alimentar que já estava presente no país. 

Considerando os fatos, o objetivo desta pesquisa foi investigar quais aspectos interligam a 

pandemia de COVID-19 com a insegurança alimentar e nutricional da população, com ênfase no 

Brasil. 
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DESENVOLVIMENTO 

 
Procedimentos metodológicos 

 
Trata-se de um estudo transversal descritivo. A análise foi feita a partir de dados coletados 

na literatura através de artigos científicos, documentos oficiais e veículos de comunicação, acerca 

da Segurança alimentar e Nutricional e dos fatores que podem comprometê-la diante do atual 

cenário de pandemia pelo COVID-19. 

 
Resultados 

 

O relatório da “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019” 

(SOFI), com base na Escala de Experiência de Insegurança Alimentar (FIES), mediu a prevalência 

de insegurança alimentar moderada ou grave e apenas grave no mundo (FAO, 2019); os dados do 

relatório podem ser observados na tabela 1. 

 
Tabela 1. Prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave e apenas grave em todo o 

mundo entre 2014 - 2018. 

 
 

Prevalência de insegurança alimentar 

moderada ou grave na população total 

(%) 

Prevalência de insegurança alimentar 

grave na população total (%) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

23.2 23.2 24.1 25.6 26.4 8.0 7.7 8.0 8.7 9.2 

 
Fonte: FAO, 2019. 

 
A insegurança alimentar atinge centenas de milhões de pessoas no mundo. A 

vulnerabilidade à insegurança alimentar é observada, principalmente, nos domicílios de baixa 

renda, que têm pouca disponibilidade ou pouco acesso aos alimentos, condição de utilização 

biológica inadequada, além de distribuição desigual entre os membros da família (ANSCHAU et 

al., 2012). Autores demonstraram que a presença de IAN tem associação significativa com menor 

renda familiar, menor nível de escolaridade, chefe da família do sexo feminino, maior número de 

indivíduos no domicílio, moradia precária, famílias rurais e famílias beneficiárias de programas de 

transferência de renda (OLIVEIRA, 2019). 

No que se refere ao Brasil, em 2013, 22,6% da população se encontrava em Insegurança 

Alimentar (IBGE, 2013). O SOFI 2019 mostra que 26,5 milhões de brasileiros abandonaram a 

pobreza entre 2004 e 2014, sendo o aumento da renda familiar somado a políticas sociais, de 

educação, saúde e favoráveis a setores produtivos, fundamental para reduzir a pobreza e a 

desigualdade (FAO, 2019). 
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Considerando que o trabalho constitui a principal fonte de renda para o sustento das 

famílias, o desemprego representa uma situação adversa para o acesso aos alimentos (SANTOS 

et al., 2018). De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), no 

trimestre encerrado em março, houve aumento na população desocupada em relação ao mesmo 

período do ano passado, mas apontou queda quando comparado ao último trimestre do ano 

anterior. Enquanto isso, a população ocupada apresentou redução de 2,5% em relação ao mesmo 

período do ano passado, e permaneceu estável na comparação anual (IBGE, 2020a). Segundo o 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, enquanto as demissões tiveram um 

incremento de 17,2%, as admissões caíram 56,5% no mês de abril de 2020, comparado ao 

mesmo mês do ano passado, gerando um resultado negativo de -860.503 empregos (BRASIL, 

2020d). 

Segundo a PNAD COVID, tendo como referência o mês de maio, a taxa de desocupação 

passou de 10,5% na semana de 3 a 9 de maio para 11,4% na semana de 24 a 30 de maio. De 

acordo com a pesquisa, 28,486 milhões de pessoas deixaram de trabalhar na última semana de 

maio. Enquanto que a ocupação passou de 49,4% na primeira semana para 49,7% em 24 a 30 de 

maio (IBGE, 2020b). 

Além da questão do desemprego, quando decretada a Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional decorrente da pandemia de COVID-19, foram interrompidas as aulas da 

rede pública de ensino e consequentemente interrompida a alimentação de milhares de alunos 

(PELLANDA et al., 2020) que em sua maioria dependem da merenda escolar para realizar suas 

poucas ou únicas refeições do dia (ISSA et al., 2014; BRASIL, 2018). Tendo isso em vista, foi 

publicada a Lei N° 13.987 de 2020 que autoriza, em caráter excepcional, ao longo do período que 

não haja aulas por motivo de emergência ou calamidade pública, a entrega de alimentos 

adquiridos com recursos do PNAE para os pais ou responsáveis dos estudantes assistidos pelo 

programa (BRASIL, 2020a). 

Em todo o mundo mais de 352 milhões de crianças não estão recebendo alimentação 

escolar, devido ao fechamento das escolas adotado por 172 países em isolamento social (WFP, 

2020b). Como forma de diminuir esse impacto, regiões ao redor do mundo realizam a distribuição 

de kits de alimentos ou o repasse direto de recursos financeiros às famílias dos estudantes, como 

o Congo, Honduras, Chile, Argentina, Espanha, França, Irlanda e Reino Unido (PELLANDA et al., 

2020). 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, junto a outros movimentos sociais, 

conta com uma campanha nacional de doação de alimentos a fim de reduzir o impacto da crise 

econômica que se acentua no país. A campanha social Periferia viva, fruto da união de diversos 

movimentos populares nacionais tais como o Movimento de Trabalhadores por Direitos, o 

Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o Movimento Pela Soberania 

Popular na Mineração, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o Movimento dos Pequenos 

Agricultores e o Levante Popular da Juventude; vem sendo essencial na luta pelos direitos dos 

mais afetados pela pandemia. Tal iniciativa visa auxiliar famílias que na atual conjuntura se 
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encontram sem vias de obter itens essenciais à saúde, como alimentação e produtos de higiene. 

Além disto, a campanha, humanamente, possibilita o resgate da dignidade a quais todos nós 

temos direito (SOUSA, 2020). 

Por sua vez, o projeto Mãos Solidárias vem atuando com tal público, também visando 

minimizar os impactos da pandemia sobre a população. A distribuição de cestas básicas, 

marmitas, máscaras, acessorias sociais têm auxiliado muitos no Brasil. Contabilizando apenas a 

distribuição de gêneros alimentícios no mês de abril, soma-se cerca de 500 toneladas de 

alimentos, até o início deste mês foram doadas mais de 1.200 toneladas, além de dos demais 

serviços ofertados (BARBOSA, 2020). 

A IAN também parece estar ligada ao risco de COVID-19, já que as pessoas em crise 

alimentar geralmente apresentam taxas mais altas de doenças não transmissíveis e desnutrição 

(deficiências agudas, crônicas e de micronutrientes), o que enfraquece o sistema imunológico e 

aumenta o risco de desenvolverem sintomas graves de COVID-19 (WFP, 2020a). 

 
Discussão 

 
É provável que o aumento do desemprego e do subemprego possa reduzir drasticamente 

o poder de compra das pessoas. As famílias diante do poder de compra reduzido tem um grande 

potencial para declínio na demanda do consumidor, particularmente por maior valor dos produtos, 

enfraquecendo ainda mais a renda dos produtores, incluindo aqueles que produzem produtos 

alimentares de alto valor (WFP, 2020a). 

Desse modo, pelo fato de a insegurança alimentar representar tanto uma ameaça para as 

condições de saúde e nutrição de uma população quanto problemas estruturais da sociedade, a 

promoção da segurança alimentar e nutricional se tornou um tema prioritário nas agendas de 

governo e da sociedade civil (SANTOS et al, 2018). 

O Brasil tem longa experiência na implementação de programas sociais voltados para a 

questão alimentar e nutricional. Alguns exemplos de programas executados, como o PNAE, 

originado em 1954, o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN), criado em 1973, 

e o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), de 1976, dentre outros, demonstram o 

caminho percorrido pelo país na busca da institucionalização de uma política pública de 

alimentação e nutrição (OLIVEIRA, 2019). 

Foi em 2003, com a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

e a implementação do Programa Fome Zero, que ações direcionadas à promoção da SAN da 

população receberam um novo impulso através de um conjunto de políticas e programas que se 

caracterizaram como uma prioridade do Estado brasileiro. A partir de então, o foco passou a ser a 

construção participativa de uma política nacional de SAN (CUSTÓDIO et al., 2011). A implantação 

da Estratégia Fome Zero representa o marco de referência do processo de redução da 

insegurança alimentar moderada e grave observada no Brasil (SANTOS et al., 2018). 

Destaca-se também a criação do Programa de Transferência Direta de Renda com 

Condicionalidades, conhecido como Programa Bolsa Família (PBF). O programa unificou e 
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ampliou programas anteriores de transferência de renda, prevendo a transferência de recursos 

monetários para as famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza, o acesso a 

serviços de saúde e educação na forma de condicionalidades, bem como ações intersetoriais e 

programas complementares. O PBF tornou- se o maior programa de transferência de renda do 

mundo, absorvendo a maior parte dos recursos monetários destinados às políticas de segurança 

alimentar (VASCONCELOS et al., 2019). 

Outro destaque foi a criação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em 2003, 

que inovou ao ser concebido como instrumento de política agrícola e acesso a alimentos 

adequados e saudáveis. Trata-se de um programa de compra institucional de alimentos de 

agricultores familiares, que cria cadeias de suprimentos curtas, reunindo produtores e 

consumidores, como forma de fortalecer as políticas de SAN e aumentar a renda dos produtores 

(VASCONCELOS et al., 2019). 

O PNAE é o primeiro programa do governo brasileiro a envolver a SAN e a alimentação 

escolar, este é conceituado como um dos maiores e mais extensivos do mundo em relação à 

abrangência universal aos escolares e a garantia do direito à alimentação. O principal objetivo do 

PNAE é a contribuição para o crescimento e o desenvolvimento, aprendizagem, rendimento 

escolar e melhoria de hábitos saudáveis dos discentes, através da oferta de refeições 

quantitativamente e qualitativamente saudáveis e de ações de Educação Alimentar e Nutricional 

(BRASIL, 2014). 

As equipes de Nutricionistas dos municípios que são abrangidos pelo PNAE devem 

planejar e definir os alimentos que irão compor os kits, observando a qualidade nutricional, a 

quantidade per capita, o respeito aos hábitos alimentares e cultura local, as necessidades 

alimentares especiais, a garantia sanitária dos itens, e a segurança dos profissionais que montam 

os kits. Quanto a periodicidade de entrega, deve-se ser priorizada a entrega semanal de alimentos 

in natura adquiridos da agricultura familiar (frutas, verduras, tubérculos, dentre outros), e a entrega 

de gêneros não perecíveis fica à critério da gestão contanto que o kit seja de acordo com o 

número de dias proposto (BRASIL, 2020b). 

O avanço da promoção da alimentação saudável no Brasil pressupõe, portanto, o 

engajamento e a articulação de setores e atores de diferentes áreas, como saúde, segurança 

alimentar e nutricional, movimentos ambientalistas, movimentos sociais do campo, entre outros, 

que protagonizam mudanças estruturais no padrão de consumo e no modelo de desenvolvimento 

hoje vigentes em nosso país (CASTRO, 2015). 

A implementação de programas sociais dentro do contexto de políticas públicas é 

usualmente apoiada no aporte de significativo volume de recursos públicos para promoção do 

bem-estar da população (SARTI et al., 2013). No contexto dos programas brasileiros de 

alimentação e nutrição, o Programa Cozinhas Comunitárias constitui parte de uma extensa política 

de segurança alimentar e nutricional de âmbito federal, baseada em ações implementadas pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que buscam promover a garantia 
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do direito à alimentação para população brasileira por meio da operacionalização de uma rede de 

proteção social (MDS 2007 apud Sarti et al., 2013). 

Com o objetivo de trazer acesso à alimentação para a população urbana, tendo prioridade 

os mais vulneráveis em insegurança alimentar, os Restaurantes Populares (RP) passaram a ter 

apoio do Ministério de Desenvolvimento Social em 2004, com o Programa Rede de Equipamentos 

Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional que inclui também bancos de alimentos e cozinhas 

comunitárias (PADRÃO; AGUIAR, 2018). Os RP são uma importante estratégia para a oferta de 

refeições para a população em situação de rua e até mesmo trabalhadores informais que 

perderam ou diminuíram sua renda devido à pandemia (G1, 2020a; G1, 2020b; CRUZ, 2020). No 

entanto, existem apenas 135 RP em 107 cidades do Brasil (BRASIL, 2020c), e uma grande 

quantidade foram fechados em vários municípios nos últimos anos, principalmente por 

incapacidade de manutenção (PADRÃO; AGUIAR, 2018). 

 
CONCLUSÃO 

 

De acordo com os dados obtidos, foi visto que no Brasil, a pandemia torna mais crítica a 

situação de pessoas acometidas pela vulnerabilidade social, e que apesar da manutenção da 

maioria dos programas sociais, ações de frentes solidárias e entrega dos kits do PNAE no atual 

cenário, estes sozinhos não são suficientes para garantir a SAN. Assim, no contexto da COVID- 

19, tem-se a fonte de renda como maior fator de impacto na IAN, já que a ocupação foi 

comprometida. 
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LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO, DOENÇA RENAL CRÔNICA, ASMA E DOENÇA 
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RESUMO: A COVID-19 impactou a saúde mundial e estudos tentam estabelecer os principais 
fatores de risco relacionados; entre eles doença renal crônica (DRC), lúpus eritematoLso sistêmico 
(LES), asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). O grande objetivo é descrever as 
principais evidências acerca de DRC, LES, asma e DPOC e sua relação com a COVID-19, além 
de expor as condutas recomendadas até o momento. Foi realizada uma revisão da literatura, nas 
bases de dados Pubmed e Scielo, usando artigos que relacionavam a infecção por SARS-CoV 2 
às doenças crônicas mencionadas. A DRC é fator de risco para infecção grave por SARS-CoV 2, 
assim, cuidados preventivos, principalmente em unidades de hemodiálise e monitorização médica 
rigorosa, são primordiais. Poucos estudos englobam o LES e ainda não foi confirmada relação 
entre hidroxicloroquina e mudança no prognóstico da doença. Pacientes com DPOC e asma 
apresentam menores taxas de infecção por SARS-CoV 2, contudo têm piores prognósticos. 
Palavras-chave: COVID-19; Doença renal crônica; Lúpus; Asma; Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica. 

 

ABSTRACT: COVID-19 has impacted global health and studies attempt to establish the main 
related risk factors; among them chronic kidney disease (CKD), systemic lupus erythematosus 
(SLE), asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The great objective of this 
study is to describe the main evidence about CKD, SLE, asthma and COPD and its relationship 
with COVID-19, in addition to exposing the recommended procedures. The literature review was 
carried out in Pubmed and Scielo databases, using articles that related SARS-CoV 2 infection and 
the chronic diseases mentioned. CKD is a risk factor for severe SARS-CoV 2 infection, so 
preventive care, especially in hemodialysis units, and strict medical monitoring, is essential. Few 
studies encompass SLE and a relationship between hydroxychloroquine and change in the 
prognosis of the disease has not been confirmed yet. COPD and asthma patients have lower rates 
of SARS-CoV 2 infection, but they have worse prognosis. 
Keywords: COVID-19; Chronic kidney disease; Lupus, Asthma; Chronic obstructive pulmonary 
disease. 

 
INTRODUÇÃO 

 

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) devido ao novo vírus, descrito 
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semanas antes na cidade de Wuhan, uma província chinesa. Em 11 de Março, a OMS declarou 

pandemia por COVID-19 (do inglês Coronavirus Disease 2019) (CRODA, 2020). 

A doença é causada pelo SARS-COV-2 (do inglês Severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2), um betacoronavirus, de cadeia simples positiva de RNA. Até o dia 24/06/2020, 

mais de 9 milhões de casos já haviam sido diagnosticados e mais de 450 mil mortes foram 

atribuídas a esse vírus (OMS, 2020). 

Diante do cenário de rápida expansão global e alta prevalência de casos, surge a 

necessidade de identificar os principais fatores de risco que possam estar relacionados aos piores 

prognósticos da COVID-19. O centro de controle e prevenção de doenças dos EUA lista as 

seguintes condições como fatores relacionados à maior gravidade da doença: idade > 65 anos, 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ou asma moderada a severa, condições cardíacas 

graves, obesidade severa (IMC ≥ 40 kg/m²), diabetes mellitus (DM), doença renal crônica (DRC) 

em diálise, imunossupressão (decorrente, dentre outros fatores, de tratamento de câncer e de 

doenças reumáticas autoimunes, AIDS/HIV, corticoterapia prolongada e doenças hepáticas). 

Com o intuito de esclarecer melhor a situação da infecção pelo SARS-COV-2 em 

pacientes portadores de doenças crônicas, foi realizado uma revisão bibliográfica acerca da 

COVID-19 correlacionando com quatro patologias, sendo elas: a Doença Renal Crônica, Asma, 

DPOC e o Lúpus Eritematoso Sistêmico. 

 
METODOLOGIA 

 

Foram procedidas buscas nas bases de dados, Medline (via PubMed) e Scielo, utilizando 

descritores para condição de saúde (asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, lúpus e doença 

renal crônica), medicação (hidroxicloroquina) e população de interesse (pacientes com COVID-19) 

com seus correspondentes em inglês e para essas pesquisas foi utilizado o descritor boleano 

AND. Os critérios de elegibilidade incluíram artigos publicados a partir de dezembro de 2019 que 

versassem sobre a relação das doenças citadas à COVID-19 e a utilização da hidroxicloroquina. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Doença renal crônica e COVID-19 

A doença renal crônica (DRC) tem sido descrita como importante fator de risco para a 

infecção grave por SARS-CoV-2 (HENRY et al., 2020). Além disso, os renais crônicos concentram 

outros fatores de risco para maior gravidade do SARS-CoV-2, especialmente os que estão em 

estágios avançados e são dependentes de diálise (FERREY et al., 2020; BRIONI et al., 2020). A 

presença de múltiplas comorbidades, idade avançada, supressão do sistema imunológico, além 

da necessidade de realizar tratamento em centros de diálise tornam os pacientes com DRC muito 

vulneráveis à infecção pelo SARS-CoV-2 (BRIONI et al., VEGA-VEGA et al., 2020; FU et al., 2020; 

FERREY et al., 2020). 
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A principal via de entrada do SARS-CoV 2 é através de sua ligação com a enzima 

conversora de angiotensina II (ECA 2). Essa proteína é encontrada em vários órgãos, tais como 

epitélio pulmonar, coração e tecido renal (ENGIN et al., 2020; CHENG et al., 2020). A ECA 2 atua 

no eixo contrarregulador do sistema renina angiotensina (SRA) e é responsável por fazer 

vasodilatação, reduzir a atuação do sistema nervoso simpático e a pressão arterial, além de 

proteger contra inflamação, fibrose e hipertrofia do miocárdio (CHENG et al., 2020). 

Sabe-se que o rim é um alvo específico para a infecção do SARS-CoV-2, provavelmente 

pelo aumento da afinidade entre o SARS-CoV-2 e a ECA 2, permitindo assim maior chance para 

infecção renal (PERICO et al., 2020). Observa-se que, muitos pacientes com SARS-CoV-2 

apresentam graus variáveis de Lesão Renal Aguda (LRA) no decorrer da doença, tanto nos 

previamente com DRC, quanto nos indivíduos hígidos. (VADUGANATHAN et al., 2020; CHENG et 

al., 2020). Em um estudo de coorte prospectivo envolvendo 701 pacientes com SARS-CoV-2, foi 

observado que 40% dos pacientes hospitalizados tinham evidência de doença renal, com valores 

séricos elevados de creatinina e ureia em mais de 13% deles (CHENG et al., 2020). 

Estudos apontam para uma etiologia multifatorial do envolvimento da doença renal pelo 

SARS-CoV-2, uma vez que o vírus pode exercer efeitos citopáticos diretos no tecido renal, através 

da ECA 2, já que há uma grande concentração da expressão dessa enzima nos rins (CHENG, 

2020; PERICO et al., 2020). Além disso, o SARS-CoV-2 pode ainda exercer efeitos indiretos no 

tecido renal através de citocinas ou mediadores induzidos, provocando hipóxia, choque e 

rabdomiólise. (CHENG et al., 2020). 

Dessa forma, as pessoas com DRC devem tomar cuidados redobrados para evitar a 

exposição ao vírus, enquanto os médicos devem monitorar rigorosamente os pacientes com DRC 

que estejam sob suspeita de infecção pelo SARS-CoV-2 (HENRY, 2020). É possível encontrar 

vários artigos com enfoque na contenção da disseminação da doença entre pacientes que 

frequentam centros dialíticos. Recomenda-se a identificação precoce do paciente e/ou pessoas da 

equipe que tenham sintomas ou maior risco de contaminação, preferencialmente antes de 

encaminhar para a unidade de hemodiálise; além disso, a educação dos pacientes sobre a doença 

e sua prevenção através da proteção individual e demais práticas que reduzam o contágio são 

aconselháveis (VEGA-VEGA et al., 2020; IKIZLER et al., 2020). Sobre as medicações para 

tratamento da infecção do SARS-CoV-2 em paciente com DRC, um estudo recente aconselha o 

uso de lopinavir/ritonavir, análogos de nucleosídeos, inibidores da neuraminidase, entre outros, 

mas ainda há necessidade de mais evidências científicas que confirmem a eficácia e segurança 

desses medicamentos (IZZEDINE et al., 2020). 

 
Asma e DPOC 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro Europeu de Controle e Prevenção de 

Doenças (ECDC) incluem doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e a asma como fatores de 

risco importantes para o desenvolvimento de casos graves de COVID-19. Era de se esperar que 

pacientes com doenças pulmonares crônicas, principalmente asma e DPOC, teriam um risco 
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maior de infecção. Contudo, a maioria dos estudos demonstra que ambas as doenças têm uma 

prevalência menor em pacientes com COVID-19, quando comparada à população geral (HALPIN 

et al., 2020). 

Uma meta-análise que envolveu 7 dos principais estudos chineses referentes a presença 

e influência de comorbidades nos pacientes estudados mostrou que DPOC está envolvida com um 

risco 5 vezes maior (OR: 5.69 IC 95%: 2.49–13.00) de desenvolver casos graves de COVID-19 

(LIPPI et al.,2020). Outra meta-análise concordante com esta, que abrangeu 24 estudos, em sua 

maioria chineses, também apresentou baixa prevalência de indivíduos com DPOC infectados, 

porém, a comorbidade se associou com um risco 4 vezes maior de desenvolver casos graves de 

COVID-19 (OR 4.18, IC 95%: 2.87 - 6.09), um risco maior que hipertensão e diabetes (OR 2,84 e 

2,61 respectivamente) (HANG LIU et al., 2020). 

Grande parte dos estudos iniciais não envolveu a caracterização do grupo estudado 

quanto a prevalência de asma. Um estudo realizado com 548 pacientes infectados na província de 

Wuhan mostrou uma prevalência muito baixa (0,9%) de asma na população adulta local (6,4%) (LI 

et al.,2020). Outro estudo realizado a partir de dados do UK Biobank demonstrou que pacientes 

com asma têm maior chance de desenvolverem casos graves de COVID-19 (OR 1.39; 95%CI 

1.13-1.71; P=0.002). Os casos de asma alérgica não apresentaram tal associação, diferentemente 

daqueles de asma não alérgica (1.48; 95%CI 90 1.15-1.92; P=0.003) (ZHU et al.,2020). 

Portanto, pode-se dizer, para ambas as doenças, que a prevalência é menor em pacientes 

infectados do que na população em geral, porém os portadores dessas comorbidades podem ter 

maior chance de desenvolver um quadro mais grave quando infectados pelo SARS-CoV-2. Ainda 

não está bem claro, do ponto de vista fisiopatológico, a causa dessas observações. Alguns 

estudos visam explicar esse fato a partir da expressão dos genes que codificam proteínas 

necessárias para a entrada do vírus na célula, o receptor ACE2 e a serina protease TMPRSS2. 

Contudo, um estudo realizado com 330 pacientes asmáticos e 79 controles saudáveis que 

analisou o aspirado brônquico dos participantes demonstrou que a expressão gênica, tanto do 

ACE2 quanto do TMPRSS2, não diferiu entre os grupos estudados. Observou-se também que o 

uso de corticoides inalatórios reduziu a expressão desses genes, sugerindo um possível efeito 

protetor da medicação contra a infecção por SARS-CoV-2. Entre os pacientes com asma, aqueles 

do sexo masculino, portadores de diabetes mellitus e afro-americanos apresentaram uma maior 

expressão de ambos os genes, sugerindo subgrupos mais susceptíveis (PETERS et al.,2020). Um 

outro estudo que analisou biópsias de tecido pulmonar mostrou evidências de uma 

superexpressão desses genes em pacientes com DPOC e em fumantes ativos; além disso, 

sugeriu que o aumento observado em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica se deve, 

pelo menos em parte, aos efeitos negativos do tabaco (SAHEB et al.,2020). A expressão 

aumentada dos genes ACE2 e TMPRSS2 em pacientes com DPOC, associada a uma redução 

prévia da capacidade pulmonar nesses indivíduos, pode contribuir para a explicação dos piores 

desfechos quando infectados pela COVID-19. 
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Halpin et al. levanta hipóteses para a explicação da baixa prevalência dessas morbidades 

observada nos estudos. Uma das teorias é que pessoas com doenças pulmonares crônicas têm 

uma resposta imune diferente das demais e isto garantiria um certo grau de proteção. Esta 

afirmação, entretanto, não explica o porquê da maior taxa de mortalidade em pessoas com DPOC. 

Por fim, sugere que a terapia usada por pacientes com essas morbidades, baseada em 

corticoesteroides, possa, ao menos parcialmente, reduzir os riscos do desenvolvimento de 

sintomas. Esse fato é sugerido por alguns estudos in vitro que demonstraram que corticoides 

isolados ou associados a broncodilatadores suprimiram a replicação do coronavírus e a produção 

de citocinas inflamatórias (HALPIN et al., 2020). 

Glicocorticoides inalados associados ou não a broncodilatadores têm importante papel no 

manejo clínico dos pacientes com asma e DPOC. Há evidências contraditórias em relação à 

influência desses medicamentos em pacientes com infecções virais, portanto, não se recomenda a 

retirada ou mudança do esquema terapêutico visando unicamente evitar o desenvolvimento da 

COVID-19 (HALPIN et al.,). Ressalta-se que pacientes asmáticos sem tratamento adequado 

correm grande risco de exacerbações. 

 
Lúpus eritematoso sistêmico e hidroxicloroquina 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune crônica que atinge 

majoritariamente mulheres (com frequência da proporção mulher : homem igual a 8-15:1) e que se 

caracteriza pela produção de autoanticorpos, com formação e deposição de imunocomplexos que 

podem ser danosos em diversos órgãos e tecidos. Seus valores de prevalência e incidência ao 

redor do mundo são muito diversos, variando entre países e continentes (Gergianaki et al., 2018). 

A frequência de ocorrência da doença tende a ser mais baixa nos países do continente 

europeu, com taxas de incidência que variam de 2.35 na Dinamarca até 7.4 na ilha de Creta 

(Grécia), por 100.000 pessoas-ano. Esses valores costumam ser mais altos em países da América 

Latina e da Ásia (Taiwan), sendo eles 7.96 e 8.1, por 100.000 pessoas-ano, respectivamente 

(Gergianaki et al., 2018). 

A pandemia por COVID-19 acarretou uma série de questionamentos por parte de muitos 

pacientes em tratamento de doenças autoimunes crônicas, como é o caso do LES. A princípio, tal 

preocupação era justificada pela terapia imunossupressora utilizada em quadros sistêmicos e sua 

associação a uma maior susceptibilidade às infecções, não somente por agentes bacterianos, mas 

também virais, como é o caso da COVID-19 (PESCHKEN, 2020). 

Após a disseminação da doença ao redor do mundo, muitas pesquisas começaram a 

surgir para avaliar a possibilidade de uma terapêutica farmacológica no combate ao COVID-19 

(JEAN et al., 2020), sendo a hidroxicloroquina, medicamento muito utilizado no tratamento crônico 

do LES (COSTEDOAT-CHALUMEAU et al., 2014), uma das principais apostas (PESCHKEN, 

2020). Por conta disso, existem diversos estudos que buscaram avaliar os efeitos do emprego da 

droga citada. Dentre esses uma revisão sistemática e meta-análise concluiu que o benefício do 
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uso da hidroxicloroquina associada à Azitromicina permanece incerto, necessitando de mais 

estudos clínicos que possibilitem chegar a uma conclusão definitiva (SARMA et al., 2020) 

Um outro estudo, realizado na França, avaliou o perfil do desenvolvimento da COVID-19 

em um grupo de 17 pacientes previamente diagnosticados com LES, que fazia uso da 

hidroxicloroquina a longo prazo e que obteve diagnóstico através de coleta de Swab de 

Orofaringe, a qual evidenciou SARS-CoV-2 . Nessa amostra, 14 desses pacientes chegaram a ser 

admitidos para hospitalização, sendo 7 deles encaminhados para terapia intensiva. Ao final, o 

estudo concluiu de forma preliminar que, mesmo tendo concentrações sanguíneas de 

hidroxicloroquina, a droga não preveniu a evolução da COVID-19, pelo menos nos casos graves 

da doença (MATHIAN et al., 2020). 

Por fim, é importante ressaltar que algumas manifestações da COVID-19, quando 

desenvolvida de forma grave, podem mimetizar sintomas característicos de doenças reumáticas 

crônicas, como é o caso da pneumonia intersticial aguda, da trombocitopenia e da linfocitopenia, 

as quais podem estar presentes em quadros ativos de LES. Portanto, enquanto existir uma 

limitação de evidências científicas que sirvam como guia definitivo de tratamento para COVID-19, 

cabe ao reumatologista decidir estratégias de imunossupressão, levando em conta a 

individualidade de cada caso (MISRA et al., 2020). 

 
CONCLUSÃO 

 

A ligação do SARS-CoV 2 à ECA 2 constitui a principal via de entrada do vírus no 

organismo, sendo essa proteína encontrada em vários órgãos, como pulmões e rins. A DRC é 

considerada um importante fator de risco para infecção grave pelo SARS-CoV 2, o que é 

explicado por uma etiologia multifatorial. É importante que renais crônicos tenham cuidados 

redobrados para evitar a exposição ao vírus; além disso a realização de monitorização rigorosa 

por parte dos médicos e o cumprimento minucioso das medidas higiênicas preventivas em 

unidades de hemodiálise são essenciais. Em relação ao LES, não há, na literatura, um consenso 

sobre a relação entre severidade da infecção pelo SARS-CoV-2 em pacientes que fazem o uso da 

hidroxicloroquina em longo prazo. Já em portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica e 

asma, estudos demonstram uma menor prevalência da infecção do SARS-CoV-2 em comparação 

com a população geral; porém, quando infectados, há maior risco de mortalidade e de outros 

desfechos severos, principalmente naqueles com pior controle. Há necessidade de mais estudos 

elucidativos da relação entre essas doenças pulmonares crônicas, o uso de glicocorticoides 

inalatórios e a infecção pelo vírus SARS-CoV-2. 
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CAPÍTULO 162 

MANEJO DE PARTURIENTES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 

MANAGEMENT OF PARTURIENTS IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Carla Aparecida Sousa da Silva1 

Marcilene Carvalho Gomes2 

Maria Alice Souza Vitório3 

Joelma Barros da Silva Nunes4 

Maria Luiza Carvalho Paixão5 

Diellison Layson Dos Santos Lima6 

Helayne Cristina Rodrigues7 

 

RESUMO: INTRODUÇÃO: O surgimento do COVID-19, preocupou pesquisadores e órgãos de 
saúde, visto a necessidade de intensificar os cuidados de alguns grupos populacionais como as 
gestantes, pois seu adoecimento implica na saúde fetal. OBJETIVO: Explorar as orientações 
atuais disponíveis na literatura voltadas à atenção e manejo de parturientes durante a pandemia 
global de Covid-19. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada 
nas bases de dados LILACS e MEDLINE. Encontrou-se 934 estudos, incluindo estudos 
disponíveis na íntegra, publicados desde janeiro a junho de 2020 nos idiomas português e inglês e 
espanhol, após análise 15 estudos compuseram o artigo. RESULTADO: Os cuidados às 
parturientes devem ser agudos e restritivos baseados processos como, triagem admissional, 
isolamento, restrição no número de visitas e avaliações constantes, para manter a segurança das 
parturientes e neonatos. CONCLUSÃO: O manejo das parturientes ocorre de forma a preservar 
tanto a cliente quanto os profissionais de saúde. 
Palavras-chaves: gestantes, Covid-19, partos e manejo. 

 

RESUME: INDRODUCTION: The emergence of COVID-19 worried researchers and health 
agencies, given the need to intensify the care of some population groups, such as pregnant 
women, as their illness implies fetal health. BJECTIVE: To explore the current guidelines available 
in the literature aimed at the care and management of parturient women during the global 
pandemic of Covid-19. METHODOLOGY: This is an integrative literature review, carried out in the 
LILACS and MEDLINE databases. 934 studies were found, including studies available in full, 
published from January to June 2020 in Portuguese, English and Spanish, after analysis 15 studies 
made up the article. RESULT: Care for parturients must be acute and restrictive based on 
processes such as admission screening, isolation, restriction on the number of visits and constant 
assessments, to maintain the safety of parturients and newborns. CONCLUSION: The 
management of parturients occurs in order to preserve both the client and the health professionals. 
Keywords: pregnant women, Covid-19, births and management. 
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INTRODUÇÃO 

 
Em dezembro de 2019, em Wuhan, China, um vírus da família Coronaviridae que até 

então não havia sido descrito em humanos, foi reconhecido como causador de uma nova forma de 

síndrome respiratória aguda grave e denominada SARSCoV-2. A doença que causadora seria 

posteriormente conhecida como COVID-19 (OLCESE, et al. 2020) 

A transmissão desse vírus ocorre de pessoa pra pessoa por meio de gotículas emitidas e 

também através do contato direto das mãos com superfícies ou objetos conspurcados com o 

SARS-CoV-2 (CALDAS; TAVARES, 2020). Os sintomas presentes na infecção são: febre, fadiga, 

congestão das vias aéreas superiores, tosse, produção de escarro, mialgia/artralgia com linfopenia 

e tempo prolongado de protrombina. Entretanto, um dos sintomas predominantes é falta de ar. 

(FERRARI, 2020). 

Gestantes podem não desenvolver quadros mais graves da doença e por falta de estudos 

científicas sobre as formas de contágio, fisiologia e patogênese do vírus, esses grupos de pessoas 

devem ser tratados de maneira diferenciada (RONDELLI, et al. 2020). Devido as adaptações 

fisiológicas ou eventos adversos decorrentes da gravidez, dispneia, febre, sintomas 

gastrointestinais ou fadiga podem se sobrepor aos sintomas da Covid-19 (BRASIL, 2020). 

Embora as gestantes não se enquadrem no grupo de maior risco, deve-se intensificar os 

cuidados para evitar contaminação, pois seu adoecimento grave, como em qualquer doença 

sistêmica importante, pode implicar na saúde fetal, incluindo os riscos associados ao parto pré- 

termo. (OSANAN, et al. 2020). O manejo de pacientes obstétricas infectadas por SARSCoV-2 

deve dispor das melhores estratégias de cuidado durante o parto e pós-parto, afim de proteger os 

profissionais de saúde da exposição durante a hospitalização (BAUER, et al. 2020) 

Sabendo do impacto causado pela Covid-19 a gestantes infectadas suscitou o interesse 

em realizar esse estudo, uma vez que é importante considerar que existem preocupações 

relacionadas ao potencial efeito causado não somente a parturiente, mas também ao 

feto/neonato, além disso a disponibilidade de estudos voltados para temática é mínima. Desde 

modo, torna-se imprescindível aperfeiçoar os conhecimentos acerca dos cuidados em relação à 

prevenção, diagnóstico e manejo. 

Assim, o objetivo desta revisão é explorar e resumir as orientações atuais disponíveis na 

literatura voltadas para a atenção e manejo de gestantes em trabalho de parto durante a 

pandemia global de Covid-19. 

 
METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento deste estudo foi elaborado baseando-se na adaptação das seis fases 

de construção de uma revisão integrativa da literatura, proposta por Souza, Silva e Carvalho 

(2010): 1) escolha e definição do tema e objetivo a partir da qual formulou-se a seguinte pergunta 

de pesquisa: quais as orientações para prestação de assistência a gestantes no pré-parto, parto e 

puerpério diante do contexto da pandemia do novo corona vírus (SARS-CoV-2)? 2) estabeleceu- 
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se os critérios de inclusão, exclusão e busca na literatura, 3) organizou-se as informações dos 

estudos encontrados, 4) avaliou-se de forma crítica os estudos incluídos na revisão, 5) interpretou- 

se, discutiu-se e sintetizou-se os dados, 6) apresentou-se a revisão. 

O estudo foi executado entre os dias 15 e 22 junho de 2020, para o levantamento dos 

artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Literatura Latino- 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e Medical Literature Analysis and 

Retrieval Sistem on-line (Medline). Os descritores e suas combinações nas línguas portuguesa e 

inglesa usadas para busca foram gestantes AND Covid-19 AND partos AND manejo. 

As publicações foram incluídas se elas respondem à pergunta de pesquisa, são um 

estudo original, se descrevem detalhes sobre o gerenciamento de mulheres durante o pré-parto, 

intra-parto ou pós-parto, e se foram opiniões de especialistas ou orientações de especialistas, 

incluindo estudos, diretrizes normas e outros dados disponibilizados por órgãos especialista de 

saúde de nível federal e mundial, publicados desde janeiro a junho de 2020, em língua 

portuguesa, inglesa e espanhola, dando-se preferência a seleção das versões mais atualizadas. 

Foram excluídos os trabalhos duplicados, portarias, editoriais, artigos de opinião, bem como 

resumos de seminários, congressos, cursos e aqueles não encontrados na íntegra. 

Após as buscas nas bases de dados, análise das produções e cruzamento dos descritores 

usados, foram encontradas, um total de 934 artigos dos quais, inicialmente analisou-se os títulos e 

selecionaram-se aqueles que apresentavam relação com o objetivo da pesquisa, sendo 

posteriormente submetidos a leitura rigorosa e exploratória dos resumos ou abstract, levando em 

conta os critérios de inclusão. 

Após a realização da análise selecionaram-se 47 publicações, das quais leram-se os 

textos completos buscando obter resposta à pergunta norteadora, sendo excluídos 32 artigos, por 

estarem indexados repetidamente nas bases ou algum outro critério, logo esses estudos 

duplicados foram computados uma única vez resultando a amostra de 15 estudos. Utilizaram-se 

seguintes variáveis para a coleta de dados, em forma de fichamento: autor, ano de publicação, 

país de origem do estudo, desenho metodológico e temático abordado. 

 
RESULTADOS 

 

Quinze estudos foram selecionados quanto aos critérios de elegibilidade e incluídos na 

atual revisão integrativa. Estes foram publicados de 11 de março de 2020 a junho de 2020. Os 

dados relacionados às recomendações para o manejo das gestantes em trabalho de parto, 

incluindo alteração nas práticas e comportamentos adotados nas instituições de saúde, são 

apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Publicações Cientificas Encontradas na Base de Dados, MEDLINE, acerca das 

orientações para atendimento intraparto de mulheres grávidas durante a pandemia de covid-19 

conforme ano, país, idioma, título, objetivo, tipo de estudo e resultados. 

 

Ano/País/ Idioma Título Objetivo Tipo de 

estudos 

Resultados 

2020/Estados 

Unidos/ Inglês 

Aspectos perinatais da 

pandemia de covid-19: 

um recurso prático para 

especialistas perinatais- 

neonatais 

Resumir as evidências 

disponíveis e  fornecer 

aos perinatologistas / 

neonatologistas 

ferramentas para 

gerenciar seus pacientes. 

Análise da 

literatura 

Limitar o número de 

fornecedores na sala de 

parto, provedores neonatais 

está disponível e com EPIs, 

isolar o bebê da mãe após 

o parto e realizar o teste até 

24 horas após o parto. 

2020/Estados 

Unidos/ Inglês 

Potenciais resultados 

maternos e infantis do 

coronavírus 2019-nCoV 

(SARS-CoV-2) que 

infectam mulheres 

grávidas: lições da 

SARS, MERS e outras 

infecções humanas por 

coronavírus. 

Analisar os dados 

publicados que abordam 

os efeitos 

epidemiológicos e clínicos 

de SARS, MERS e outras 

infecções por coronavírus 

em mulheres grávidas e 

seus filhos. 

Revisão de 

literatura 

Preparação especializada 

para controle de infecção e 

equipamento de proteção 

na unidade de parto, sala 

designada para o parto com 

pressão negativa com 6 

trocas de ar por hora. RN 

com mães SARS devem 

permanecer isolados por 10 

dias ao ate que a  mesma 

se recupere. 

2020/Cingapura/ 

inglês 

Assistência à gestante 

com doença de 

coronavírus 2019 em 

trabalho de parto e 

parto:   anestesia, 

partcesáreo    de 

emergência, 

diagnóstico diferencial 

em  parturiente 

gravemente   enfermo, 

atendimento ao recém- 

nascido e proteção do 

pessoal de saúde 

Apresentar um algoritmo 

de atendimento ao 

parturiente agudo e 

diretrizes para a proteção 

da equipe de saúde que 

cuida do paciente. 

Revisão 

retrospectiv 

a. 

Quando houver risco 

iminente, a cesariana de 

emergência deve ser 

realizada. O parto cesáreo 

é aconselhável para 

indicações maternas, como 

piora da condição da mãe 

relacionada ao COVID-19 e 

pré-eclâmpsia fulminante, 

ou indicações fetais, como 

status fetal não-redutor. 

 

 

2020/Inglaterra/ 

inglês 

Características clínicas 

e potencial de 

transmissão vertical 

intra-uterina da infecção 

por COVID-19 em nove 

gestantes: uma revisão 

Avaliar as características 

clínicas do COVID-19 na 

gravidez e o potencial de 

transmissão vertical intra- 

uterina da infecção pelo 

Revisão 

retrospectiv 

a de 

prontuários. 

Das 9 pacientes a 

realização da Cesária, foi a 

mais empregada, as 

indicações para a 

realização da mesma foi: 

pré-eclâmpsia grave, 
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retrospectiva de 

prontuários 

COVID-19. histórico de cesarianas e 

sofrimento fetal, além da 

incerteza sobre a 

transmissão vertical. 

2020/Estados 

Unidos/ Inglês 

Anestesia Obstétrica 

Durante a Pandemia da 

Doença de Coronavírus 

2019. 

Fornecer recomendações 

baseadas em evidências 

ou opinião de 

especialistas para 

anestesiologistas que 

cuidam de mulheres 

grávidas durante a 

pandemia de COVID-19. 

Revisão de 

literatura 

Fazer testes COVID-19 

específico na admissão, 

categorizar as mulheres de 

acordo com quadro clinico. 

Mulheres positivas para 

COVID-19 devem ser 

isoladas. Evitar a cesariana 

urgente é essencial para 

reduzir o risco. 

2020/Suécia/ 

inglês 

Resultados maternos e 

perinatais com COVID - 

19: uma revisão 

sistemática de 108 

gestações. 

Resumir as 

manifestações  e 

resultados clínicos 

maternos e perinatais da 

COVID - 19 

Revisão 

sistemática 

A cesariana foi responsável 

por 92% dos partos; o êxito 

no parto vaginal foi relatado 

em 7 de 85 casos. 

2020/China/inglê 

s 

Análise clínica de dez 

mulheres grávidas com 

COVID-19 em Wuhan, 

China: um estudo 

retrospectivo. 

Avaliar as características 

clínicas e os resultados 

de gestantes confirmadas 

com COVID-19 para 

fornecer referência para o 

trabalho clínico. 

Análise 

retrospectiv 

a 

A escolha da via de parto 

obedeceu às necessidades 

das gestantes, após o 

parto, os casos 

confirmados foram 

transferidos para hospitais 

designados para tratamento 

adicional e os casos 

suspeitos seguiram em 

observação. 

2020/Irlanda/ 

inglês 

Atualização clínica 

sobre COVID - 19 na 

gravidez: um artigo de 

revisão 

Revisar os dados atuais 

em relação a como o 

COVID - 19 afeta as 

mulheres grávidas, as 

informações atualizadas 

sobre as opções de 

tratamento, seu impacto 

psicológico e seu efeito 

mais amplo nos serviços 

e recursos de saúde. 

Artigo de 

revisão 

Monitoramento contínuo do 

CTG em pacientes 

sintomáticos em  trabalho 

de parto, de maneira 

segura, buscando limitar a 

exposição dos 

profissionais, fornecer 

atendimento obstétrico, 

anestésico e neonatal de 

emergência. 

2020/Suíça/Inglê 

s 

Recomendações do 

ISIDOG sobre COVID- 

19 e gravidez 

Fornecer informações 

detalhadas sobre como 

diagnosticar e gerenciar 

mulheres grávidas que 

vivem em uma pandemia 

de COVID-19. 

Revisão de 

literatura 

Isolar e limitar o número de 

pessoas na sala de parto, 

promover treinamento para 

o uso adequado de EPIs, 

disponibilidade de materiais 

básicos para o parto e pós- 

parto, presença de 
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neonatologista. Não é 

indicado uso de 

metilergometrida  ocitocina 

e ácido  Tranexâmico. Não 

é recomendada fixação 

tardia do cordão umbilical. 

 

2020/Brasil/ Recomendações para o Fornecer recomendações Norma Realizar triagem das 

português trabalho de parto, parto para os profissionais de técnica parturientes e seu 
 

e puerpério durante a 

Pandemia da covid-19 

 

saúde que atuam no 

cuidado a gestantes e 

recém-nascidos (RN) no 

pré-parto, parto e 

puerpério, a 

par das evidências 

disponíveis até o 

momento. 

acompanhante, antes da 

sua admissão. Em caso de 

triagem negativa: manejar a 

gestante como 

habitualmente, triagem 

positiva (gestante ou 

acompanhante): a 

parturiente deve ser 

transferida para o 

isolamento. 

2020/Itália/ 

Inglês 

Doença de coronavírus 

2019 durante a 

gravidez: uma revisão 

sistemática dos casos 

relatados 

Realizar uma revisão 

sistemática dos 

resultados clínicos 

relatados para pacientes 

grávidas com doença de 

coronavírus 2019 

Revisão 

sistemática 

Fornecer monitoramento 

fetal contínuo no trabalho 

de parto em casos de 

comprometimento 

respiratório  grave optar 

pelo parto cesáreo. 

 

2020/Estados 

Unidos/ Inglês 

COVID-19 Anestesia 

Pandêmica e Obstétrica 

Orientar os 

anestesiologistas durante 

estes tempos de Covid- 

19. 

Relato de 

experiência. 

Reconhecer que o parto 

precoce pode beneficiar a 

ressuscitação materna e 

reduzir a necessidade de 

ventilação mecânica com 

intubação. 

2020/ Itália 

/inglês 

Parto vaginal em 

gestantes infectadas 

com SARS - CoV - 2 no 

norte da Itália: uma 

análise retrospectiva 

Relatar o modo de parto e 

o resultado neonatal 

imediato em mulheres 

infectadas com COVID - 

19. 

Análise 

retrospectiv 

a 

Durante o parto, foram 

usadas máscaras cirúrgicas 

para todos na sala. EPIs 

mais rígidos foram usados 

durante o parto, pois os 

esforços expulsivos de 

queda podem causar a 

mulher a emitir gotículas 

infectadas. 

2020/França/ 

inglês 

Anestesia e terapia 

intensiva em obstetrícia 

durante a pandemia de 

COVID-19 

Fornecer informações 

sobre os cuidados 

obstétricos a mulheres 

infectadas por Covid-19. 

Revisão de 

literatura 

O parto cesáreo foi o modo 

mais comum entre as 

grávidas com COVID-19. 

Sendo sugerido assim que 

a paciente necessitava de 
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suplementação nasal de 

oxigênio. 

2020/Estados 

Unidos /inglês 

Manejo de recém- 

nascidos expostos a 

mães com COVID-19 

confirmado ou suspeito 

Discutir as várias práticas 

de cuidados que 

mudaram na era COVID- 

19, incluindo o uso de 

esteróides pré-natais, 

pinçamento tardio do 

cordão umbilical (DCC), 

separação mãe-recém- 

nascido e amamentação. 

Artigo de 

revisão 

As parturientes devem 

realizar teste universal 

COVID-19, fazer uso 

criterioso de EPIs diminuir a 

exposição potencial para 

profissionais de saúde e 

RN, em casos suspeitos 

onde há necessidade de 

internação a paciente deve 

ficar em sala de pressão 

negativa, O modo de parto 

deve obedecer indicações 

obstétricas de rotina 

FONTE: Autoria própria 

 

DISCUSSÃO 

 

Apesar do fato de a maioria das mulheres atendidas em trabalho de parto serem 

saudáveis e sem complicações graves, a ênfase dos cuidados clínicos agudos têm sido cada vez 

mais empregados nas instituições de saúde, sendo aplicadas em conjunto com as restrições a 

práticas e comportamentos, com intuito de limitar o risco de infecção cruzada nos diferentes 

estágios do trabalho de parto em situações de emergência e não emergenciais (RENFREW, et al. 

2020) 

 
 

Rastreio na admissão 

Aquiescência referente aos estudos apreciados, estimula todas as organizações a 

realizarem seleções das parturientes na sua admissão no serviço obstétrico, tendo como objetivo 

a oferta adequada de cuidados na assistência, contendo em si a prevenção de eventuais agravos 

no quadro clinico de mulheres infectadas por COVID-19 e selecionar o método mais adequado de 

proteção para os profissionais de saúde, assegurando o uso apropriado dos equipamentos de 

proteção individual (EPI). 

A investigação pode advir de uma análise das manifestações dos sintomas de COVID-19 

entre eles febre, tosse, diarreia ou uma possível exposição, até mesmo por meio dos testes para o 

diagnóstico da patologia, uma vez que no momento o qual a cliente foi admitida essas mulheres 

pode ser assintomáticas, as alterações fisiológicas comuns da gravidez pode camuflar os sinais e 

sintomas da infecção (MORAU, et al. 2020) e (BAUER, et al. 2020). 

Para fim de gerenciamento clínico e uso de EPI, as gestantes devem ser classificadas de 

acordo com o resultado obtido através da triagem, assim as mulheres podem ser categorizadas 

em: negativo; assintomática; sintomática (pessoa suspeita em investigação); e positivo para 
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Covid19 (diagnosticada através de teste). As informações obtidas na triagem devem ser 

registradas de forma que toda a equipe multiprofissional tenha acesso, sendo os dados 

atualizados a todo momento, pois a categoria em que a gestante se encontra pode mudar a 

qualquer momento durante o parto. (BAUER, et al. 2020) 

Caso haja a presença de sintomas ou diagnósticos positivo, as clientes devem ser 

direcionadas a uma área de isolamento previamente estabelecida pela instituição de saúde, com  

o intuito de barrar a contaminação das áreas hospitalares, as salas devem ser individuais, com 

capacidade para somente um paciente com ao menos 6 trocas de ar por hora (MORAU, et al. 

2020). 

É importante enfatizar que o direito da parturiente em ter um acompanhante de sua 

escolha deve ser mantido, com a condição de que seja único, que não tenha proximidade 

domiciliar com casos suspeitos ou confirmados de infecção por CVID-19 e seja assintomático para 

a síndrome gripal (Society for Maternal-Fetal Medicine 2020). 

 
Recomendações quanto à via de parto e interrupção da gestação 

Os estudos analisados apontam não haver evidências claras sobre o momento ideal do 

parto e a via mais eficaz no processo de prevenção, apesar da maioria das estudos apresentarem 

a cesariana como o método mais empregado, a recomendação é que indicação seja 

individualizada discutida caso a caso, dentro de uma equipe multidisciplinar, e decidida, com base 

em indicações obstétricas e status materno-fetal, levando em conta também o desejo da paciente 

e seu parceiro, quando possível (BRASIL, 2020). 

As intervenções eletivas como cesarianas, partos vaginais com uso de fórceps e indução 

do parto sem indicações maternas e/ou fetais, de rotina, devem ser evitadas, visto que tais 

procedimentos aumentam o tempo de internação das mulheres, além disso a associação dessas 

intervenções a outras intercorrências obstétricas, como hemorragia pós-parto e infecções 

puerperais, aumentando as chances de contágio e disseminação da infecção por SARS-CoV-2 

(ICM, 2020, CHEN et al., 2020b). 

Assim, não havendo contraindicações, sugere-se que o parto vaginal é o mais adequado 

para evitar complicações cirúrgicas desnecessárias em um paciente já doente, sendo considerado 

a primeira opção para gestantes saudáveis ou com casos leves, o parto deve ser acelerado com 

cesariana apenas em casos de deterioração materna devido a doença grave de COVID-19 ou 

outas patologias, onde o parto proporcionará um melhor prognóstico para a parturiente e o 

neonato ( FAVRE et Al., 2020) 

Durante o parto, pacientes, acompanhante e profissionais de saúde devem estar 

adequadamente vestidos, enluvados e ter máscaras protetoras. Equipamentos de proteção 

individual mais rígidos devem ser usados em casos de parto normal, pois durante o parto os 

esforços expulsivos de queda podem causar a mulher a emitir gotículas infectadas, nesses casos 

recomenda-se ainda, que as gestantes passem pelo processo de participação no mesmo 
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ambiente em que foi isolada afim de evitar a disseminação do vírus pela instituição e o contágio de 

outras pacientes (FERRAZZI, et al 2020). 

 
Analgesia e Anestesia Obstétrica 

A taxa de analgesia peridural do parto, aparentemente não sofreu alterações diante da 

pandemia provocada pela COVID-19, podendo ser indicada para minimizar a exaustão respiratória 

em mulheres com variação de sintomas desde leves a graves, a colocação peridural precoce é 

desejável para reduzir a necessidade de anestesia geral em caso de parto emergente (MORAU, et 

al. 2020). 

O parto cesáreo de intraparto de emergência apresenta-se como um fator de risco 

significativo para a falha na conversão de analgesia do parto neuroaxial, portanto recomenda-se 

que a equipe de obstetra esteja em comunicação contínua para possibilitar a transferência segura 

da paciente para a sala de cirurgia e o tempo adequado para início do bloqueio cirúrgico. Ter um 

cateter peridural permanente que possa ser utilizado de forma rápida para iniciar a anestesia 

peridural é oportuno e reduz as chances de exposição da equipe multiprofissional saúde presente 

no momento da assistência se for necessária uma anestesia geral. (CHEN, 2020a) 

Deve-se ter um cuidado especial em evitar a necessidade de anestesia geral, haja vista 

que o procedimento de intubação orotraqueal (IOT) gera aerossóis e, consequentemente, 

aumenta o risco de contaminação da equipe. Nos casos em que o procedimento e necessário 

recomenda-se que durante o processo os profissionais façam uso equipamentos individuais de 

proteção (MORAU et al., 2020) e (BRASIL, 2020). 

 
CONCLUSÃO 

 

O surto de COVID-19 desafiou profundamente os sistemas médicos e as práticas dos 

profissionais de saúde, especialmente no campo em que a atividade deve continuar, como na 

maternidade, nessas instituições os cuidados passaram a ser agudos e restritivos impondo as 

parturientes processos como, triagem admissional, isolamento, restrição no número de visitas e 

avaliações constantes, afim de manter a segurança das parturientes e neonatos. 

A multiplicidade das considerações que envolvem o gerenciamento das puérperas são 

voltadas principalmente para aquelas que apresentam suspeita ou infecção conhecida por COVID- 

19 e os cuidados prestados a essas envolve não só melhores estratégias para garantir seu 

atendimento seguro, mas também estratégias adotadas para impedir a exposição da equipe 

profissional envolvida no processo de parturição à SARS-CoV-2 e o desenvolvimento da COVID- 

19. 
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CAPÍTULO 163 

MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS NA COVID-19 

NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS IN COVID-19 

 

Thamyres Figueredo Silva1 

Marcos Paulo da Cruz Pimenta2 

Fabiola Cristina Santos Tavares3 

 
RESUMO: A infecção pelo novo coronavírus foi descrita no final de 2019 como causadora de 
síndrome respiratória aguda grave. Entretanto, pacientes infectados com o novo coronavírus 
também podem apresentar sintomas neurológicos. Esta pesquisa objetiva elucidar sobre as 
manifestações neurológicas associadas à COVID-19. Foi realizada uma revisão bibliográfica de 
acordo com as diretrizes itens de relatório preferenciais para revisões sistemáticas e meta- 
análises. Identificou-se que a anosmia e a hiposmia estão associadas à COVID-19, geralmente 
como sintoma de apresentação. Além disso, cefaleia e tontura foram queixas neurológicas 
inespecíficas comumente relatadas. A forma grave da doença está associada com maior 
aparecimento de manifestações neurológicas. A infecção pelo SARS-CoV-2 também está sendo 
associada a doenças cerebrovasculares isquêmicas, principalmente em pacientes idosos, com 
possível ligação a uma resposta inflamatória exacerbada. Pelo fato de ser uma doença recém- 
descoberta, há necessidade de maiores estudos, no intuito de determinar o comportamento da 
infecção e elaborar protocolos de conduta. 
Palavras-chaves: manifestações neurológicas, coronavírus, COVID-19 

 
ABSTRACT: Infection with the new coronavirus was described in late 2019 as causing severe 
acute respiratory syndrome. However, patients infected with the new coronavirus may also 
experience neurological symptoms. This research aims to elucidate the neurological manifestations 
associated with COVID-19. A bibliographic review was carried out in accordance with the preferred 
reporting items guidelines for systematic reviews and meta-analyzes. It was identified that anosmia 
and hyposmia are associated with COVID-19, generally as a presentation symptom. In addition, 
headache and dizziness were nonspecific neurological complaints commonly reported. The severe 
form of the disease is associated with a greater appearance of neurological manifestations. 
Infection with SARS-CoV-2 is also being associated with ischemic cerebrovascular diseases, 
especially in elderly patients, with possible link to an exacerbated inflammatory response. Because 
it is a newly discovered disease, further studies are needed in order to determine the behavior of 
the infection and develop protocols for conduct. 
Keywords: neurological manifestations, coronavirus, covid-19 

 
 

1. Introdução 

 
 

Os coronavírus (COV) são vírus da família Coronaviridae e à ordem Nidovirales, sendo 

agentes causadores de patologias respiratórias, hepáticas, intestinais e, ocasionalmente, 

neurológicas. 

Os coronavírus são vírus envelopados de RNA de fita simples. (BOHMWALD e colab., 

2018). Vários subtipos que afetam seres humanos foram identificados, a maioria dos quais causa 

infecções leves do trato respiratório superior em indivíduos imunocompetentes. Além disso, já se 

sabe que o vírus pode ser identificado no cérebro e no líquido cefalorraquidiano (LCR) de 

indivíduos com convulsões, encefalite e encefalomielite. (BOHMWALD e colab., 2018). 

 
 

1 Acadêmico de medicina da Universidade Federal de São João del-Rei. 
2 Acadêmico de medicina da Universidade Federal de São João del-Rei. 
3 Neurologista e professora da Universidade Federal de São João del-Rei. 
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Em 31 de dezembro de 2019, foram notificados vários casos de pneumonia atípica em 

Wuhan, China, que foram subsequentemente identificados como causados por um novo 

coronavírus denominado síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2). Em 11 

de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a infecção por coronavírus 

(COVID-19 ou COVID), que ocasiona a síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS- 

CoV-2), uma pandemia (CUCINOTTA e VANELLI, 2020). 

Evidências emergentes indicam que SARS-CoV-2 pode causar complicações 

neurológicas. O objetivo principal é criar um panorama de como a COVID infecta o sistema 

nervoso central e periférico, as principais sintomatologias esperadas e possíveis déficits 

encontrados em longo prazo em pacientes infectados pelo SARS-COV-2. 

 
2. Metodologia 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, seguindo as diretrizes itens de relatório 

preferenciais para revisões sistemáticas e meta-análises(SILQUEIRA, 2005) com intuito de 

entender melhor o “state of art” a respeito da pandemia a partir de meta-análises utilizando como 

base de dados o PUBMED, Elsevier e Google Acadêmico. Tal revisão serviu como guia para 

melhor entendimento do panorama atual de afecções neurológicas pela COVID. Além disso, foi 

realizada uma revisão de literatura a partir de série de casos e coortes publicados em 2020 

relativos ao tema até o dia 26 de junho de 2020. Tais artigos foram pesquisados por dois 

pesquisadores independentes em busca de estudos ou pré-impressões no idioma inglês que 

relatam dados sobre as apresentações neurológicas de indivíduos com COVID. Utilizou-se a 

seguinte busca na base de dados PUBMED: [sars-cov-2 or coronavirus or covid-19] and 

[neurological manifestations or neurological or neurology or manifestations or CSN or central 

nervous system]. 

Figura I. Inclusão de artigos por itens de relatório preferenciais para diagrama sistemático de revisões sistemáticas e 

meta-análises 

Artigos identificados no PUBMED 

• N= 14936 

Filtragem e duplicação 

• N=318 

Títulos revisados 

• N= 200 

Leitura de abstracts 

• N=172 
 

Leitura dos artigos 

• N=57 

Critérios de inclusão e exclusão 

• N=26 

Inclusão no estudo 

• N=7 

ão de estudos de 
fontes de dados 

N= 50 

são na revisão 
mática do tema 

N= 31 
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Posteriormente, aplicou-se filtro para série de casos e estudos retrospectivos publicados 

em 2020. Ao final, foram incluídos sete trabalhos, conforme destacado no diagrama de fluxo para 

inclusão de artigos, representado pela Figura I. A partir desta segunda revisão elaborou-se uma 

tabela de média sintomatológica a partir dos sintomas mais apresentados nestes trabalhos. 

Somente estudos em inglês foram incluídos. Analisamos publicações apenas com casos 

confirmados em laboratório, variando de séries relativamente grandes a séries de casos e relatos 

de casos mais limitados. 

 
3. Resultados 

 

A Tabela I apresenta um resumo dos principais sinais e sintomas da revisão realizada 

usando séries de casos retrospectivas na literatura, descritos em mais detalhes abaixo. Já o 

Gráfico I descreve as manifestações neurológicas observadas e o número de pacientes que as 

apresentaram. Os principais sintomas do SNC são cefaleia, vertigem, diminuição do sensório e 

acidente vascular cerebral. 

 
Tabela I - Lista das manifestações neurológicas na atual pandemia de COVID-19. Legenda: DV= doença 

cardiovascular, DCV= doença cerebrovascular, DC= doença cerebral, DR= doença renal, DP= doença pulmonar, DM= 

diabetes, HAS= hipertensão, DE= doença endocrinológica, DisC= distúrbios da consciência, DNP= distúrbios 

neuropsiquiátricos, SNP= sistema nervoso periférico. 

 

 
Autor Amostra 

Idade 

(DP) 

Graves 

Mortes 

Principais comorbidades Principais sintomas do SNC 

Mao et al N=214 N= 88 Qualquer 83 (38,8%) Qualquer 78 ( 36,4%) 

(MAO e 52,7 (41,1%) HAS 51 (23,8%) Tontura 36 (16,8%) 

colab., 2020a) (15,5)  DM 30 (14,0%) Cefaleia 28(13,1) 

   DV/ DC 15 (7,0%) DisC 16 (7,5%) 

   Câncer 13 (6,1%) DC 6 (2,8%) 

   DR 6 (2,8%) Anosmia 11 (5,1%) 

Chen et al N=99 23(23%) Qualquer 50(50,1%) Confusão 9(9,0%) 

(CHEN e 55,5 11(11%) DC/DV 40(40,0%) Cefaleia 8(8,0%), 

colab., 2020) (13,1)  Câncer 1(1,0%)  

   DE 13(13%)  

Huang et al N=41 13 (32%) Qualquer 13 (32%) Cefaleia 3/38 (8%) 

(HUANG e 49,0  DM 8 (20%)  

colab., 2020) (8)  HAS 6 (15%)  

   DV 6, (15%).  

Yang et al N=52 52 (100%) Qualquer 21(40%) Cefaleia 3 (6%) 

(YANG e 59,7 - 32 DV 5 (10%)  

colab., 2020) (13,3)  DP 4 (8%)  

   DC 7 (13,5%)  

   DM 9 (17%)  
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1% 

11% 32% 

11% 

7% 
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   Malignidade 2(4%) 

Tabagismo 2 (4%) 

 

Chen et al 

(CHEN, Tao e 

colab., 2020) 

N=274 

62 

(8) 

274 

-113 

Qualquer 133(49%) 

HAS 93(34%) 

DM 47 (17%) 

DV 23 (8%) 

DP 18 (7%) 

Câncer 7 (3%) 

DC 4 (1%) 

DR 4 (1%) 

Cefaleia 31 (11%) 

Tontura 21 (8%) 

DisC 26 (9%) 

Guan et al 

(GUAN e 

colab., 2020) 

N=1099 

47 

(7) 

173 

-15 

Qualquer 261(23,7%) 

DM 81 (7,4%) 

HAS 165 (15%) 

DV 27 (2,5%) 

DR 8 (0,7%) 

Tabagismo 137(12,6%) 

Cefaleia 150 (13,6%) 

Varathaeaj et 

al 

(VARATHARA 

J e colab., 

2020) 

N= 125 

71 

(8) 

125  DCV 77 

Confusão 39 931%) 

SNP 6 

AVC 57 (74%) 

HIC 9 (12%) 

Vasculite 1(1%) 

Encefalopatia 16(41%) 

DNP 23 

 

 
Gráfico I. Principais sinais e sintomas do SNC apresentados por pacientes com COVID-19 e evidenciados pelos 

estudos analisados (CHEN, Nanshan e colab., 2020; CHEN, Tao e colab., 2020; HUANG e colab., 2020; MAO e 

 

colab., 2020a; YANG e colab., 2020) 
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4. Discussão 

 

Sabe-se que há presença de manifestações neurológicas em uma parcela dos pacientes 

acometido por SARS-COV-2 (LI e colab., 2020). Os estudos demonstram que pacientes com 

COVID-19 grave são mais propensos a apresentar sintomas neurológicos do que aqueles com 

formas leves (MAO e colab., 2020a). 

 
4.1 Infecção do Sistema Nervoso pela família Coronavírus 

Vários estudos descreveram a capacidade neurotrópicas e neuroinvasivas da família COV 

em seus hospedeiros. É consenso na literatura a capacidade de COV de atingir o SNC após 

infecção nasal, com estudos comprovados em camundongos (DESFORGES e colab., 2019; ST- 

JEAN e colab., 2004, 2006) e em humanos (DESFORGES e colab., 2014, 2019; HUNG e colab., 

2003; ST-JEAN e colab., 2006). A literatura relata a capacidade do COV invadir o SNC através do 

bulbo olfativo, causando inflamação e desmielinização (BOHMWALD e colab., 2018; 

DESFORGES e colab., 2019). Após sete dias, o vírus é detectado em todo o tecido cerebral, 

indicando que ele pode se propagar rapidamente quando definido no SNC. Em modelos animais a 

replicação leva a morte rápida por encefalite aguda. (ST-JEAN e colab., 2004) 

Estudo de 2018 com vírus da hepatite (WHEELER e colab., 2018), que participa da família 

COV, mostrou que a microglia é essencial para a regulação da infecção e que o esgotamento dela 

levaria a uma replicação viral mais  rápida,  diminuindo,  assim,  a  ação  da  imunidade 

adaptativa. Além disso, culturas de células gliais infectadas com a variante neurotrópica MHV-A59 

apresentaram um aumento na secreção de IL-12 p40, TNF-α, IL-15 e IL-6 em comparação com as 

cepas não neurotrópicas (WHEELER e colab., 2018). Percebe-se um comportamento semelhante 

da família COV com capacidade para invadir o sistema nervoso, logo, pesquisas com outras 

cepas que se comportam semelhante podem auxiliar na explicação do comportamento da doença 

em pacientes com COVID-19. 

Diferentes cepas de COV podem infectar diferentes células mieloides com intuito de 

manipular a imunidade inata e disseminar para outros tecidos, incluindo o SNC, onde podem estar 

associado a outros tipos de patologias, especialmente em indivíduos imunocomprometidos 

(DESFORGES e colab., 2019). Além disso, os leucócitos persistentemente infectados podem 

servir como reservatório e vetor do COV neuroinvasivo (DESFORGES e colab., 2019). Portanto, 

existem evidência de utilização da via hematogênica pelo coronavírus neuroinvasivo para penetrar 

no SNC. 

Conforme descrito até antes da pandemia, a família COV é composta por vírus 

respiratórios que exibem capacidades neurotrópicas que não apenas permitem atingir a latência e 

evitar a resposta imune do hospedeiro, diminuindo linfócitos e eosinófilos no sangue periférico e 

através dos efeitos em células do sistema nervoso (BOHMWALD e colab., 2018; DESFORGES e 

colab., 2019), mas também têm implicações neurológicas que podem complicar a doença 
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associada à sua infecção, desmielinização e inflamação (BOHMWALD e colab., 2018). Como 

consequência, já foi demonstrado pacientes com sintomas de esclerose múltipla e encefalomielite 

após infecção por coronavírus (DESFORGES e colab., 2014, 2019; HUNG e colab., 2003; LAU e 

colab., 2004; YEH e colab., 2004). 

Em relação ao SARS-CoV-2, não está claro como ocorre a invasão do SNC. As principais 

hipóteses apontadas é a disseminação hematogênica, a partir da infecção de células endoteliais 

ou leucócitos (CHONG NG KEE KWONG e colab., 2020). Outra via possível é através de rotas 

neuronais retrógradas, nas quais o vírus obtém acesso ao SNC infectando neurônios periféricos. 

Há evidências emergentes que sugerem que o SARS-CoV-2 também tenha acesso ao SNC pela 

via olfativa, sendo através da entrada do vírus nas células ciliadas mediada pela ligação da 

proteína Spike viral à enzima conversora de angiotensina-2 (ACE2), seguida por sua iniciação 

pela TMPRSS2 (FODOULIAN e colab., 2020). 

 
4.2 COVID-19 e manifestações neurológicas 

O distúrbio pulmonar e a insuficiência respiratória são os principais problemas 

relacionados à infecção por SARS-CoV-2, o que explica as dificuldades na UTI para tratar 

inúmeros pacientes. Contudo, os pacientes com coronavírus podem também apresentar uma serie 

de sinais e sintomas neurológicos que precisam ser conhecidos e os clínicos devem incluir a 

COVID como diagnostico diferencial associada a certos quadros neurológicos. 

 
4.2.1 Sinais e sintomas inespecíficos 

 
Dor de cabeça, mialgia, tontura e fadiga são os sintomas não específicos mais 

frequentemente descritos. Em um estudo retrospectivo de 214 pacientes admitidos com COVID-19 

em um hospital de Wuhan (MAO e colab., 2020a), 36,4% apresentaram algum tipo de 

manifestação neurológica, categorizada como envolvimento do SNC (24,8%), periférica (10,7% ) e 

musculoesquelético. Os sintomas neurológicos mais comuns foram tontura, cefaleia, hipogeusia e 

hiposmia. Os sintomas neurológicos foram mais frequentes em pacientes graves (45,5%) do que 

em casos leves (30%) com COVID-19. Uma série (GUAN e colab., 2020) com amostra de 1099 

sorologicamente positivos para COVID-19, 13,6% relataram dor de cabeça, sendo que 15% (23 

casos) em formas graves . 

Um estudo francês mostrou que 58 de 64 pacientes com COVID-19 apresentaram 

manifestações neurológicas ao longo da internação, estando inclusa nestas manifestações: 

encefalopatia, agitação e confusão proeminentes e sinais do trato corticoespinhal (HELMS e 

colab., 2020). Uma pesquisa britânica evidenciou que 23 pacientes apresentavam alterações 

neuropsiquiátricas, sendo que 2 (9%) evoluíram com exacerbação de doenças mentais previas, 10 

(43%) apresentaram psicose aguda e transitória e 6 (26%) cursaram com uma síndrome 

neurocognitiva maior (VARATHARAJ e colab., 2020). 
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4.2.2 Distúrbios do olfato e paladar 

 
Evidencias sugerem que distúrbios do olfato e do paladar são sintomas comuns em 

contágio do Covid-19. Uma pesquisa on-line com 382 pacientes demonstrou que 86,4% relataram 

completa anosmia e mais 11,5% de perda de olfato muito grave em um primeiro momento 

(HOPKINS e colab., 2020). Após uma semana de contágio, 80,1% dos pacientes relataram 

melhora da perda olfativa, 17,6% permanecem inalterados, 1,9% tiveram piora dos sintomas. No 

seguimento, 11,5% já relatam resolução do quadro, enquanto 17,3% relatam perda completa e 

persistente do olfato, com duração relatada de 1 a mais de 4 semanas (HOPKINS e colab., 2020). 

Anosmia e disgeusia parecem ser altamente prevalentes em pessoas com COVID, mesmo sem 

sintomas nasais associados, podendo manifestar-se de forma súbita (GIACOMELLI e colab., 

2020). 

 
4.2.3 Encefalopatia 

 
No estudo de Mao et al (MAO e colab., 2020a), 15% dos pacientes com COVID-19 grave 

apresentaram nível alterado de consciência e apenas 2,4% nas formas leves. A encefalopatia 

associada ao COVID-19 pode ser devida a causas tóxicas ou metabólicas. Tem-se que os 

principais fatores de risco para a encefalopatia são idosos com deterioração cognitiva prévia. 

 
4.2.4 Encefalite 

 
Os sintomas da encefalite incluem febre, dor de cabeça, convulsões, distúrbios 

comportamentais e nível alterado de consciência. Deve-se realizar um diagnóstico diferencial 

precoce, pois estes sintomas estão associados a pacientes com COVID-19 sem encefalite, mas 

com encefalopatia, no intuito de avaliar melhor o prognóstico. 

Um caso de encefalite foi publicado em uma mulher de 56 anos (YE e colab., 2020) 

internada com o quadro clínico típico de COVID-19. Houve deterioração da condição cerca de 13 

dias após o início do quadro, com instalação rápida de confusão mental. Os sinais vitais eram 

estáveis e não havia alteração do nível de consciência. Sinais de irritação meníngea (incluindo 

rigidez nucal, sinal de Kernig e sinal de Brudzinski) e resposta plantar extensora estavam 

presentes. A TC de crânio era normal. O diagnóstico de encefalite foi confirmado pelo isolamento 

de SARS-CoV-2 no LCR. Outro caso descrito trata-se de um paciente com 24 anos e sintomas de 

COVID-19 (MORIGUCHI e colab., 2020), que apresentou crises epilépticas generalizadas e 

diminuição do nível de consciência. O SARS-CoV-2 não foi detectado na nasofaringe, contudo foi 

positivo no LCR. No exame de ressonância magnética foi possível observar áreas hiperintensas 

na parede do ventrículo lateral direito na sequência de difusão, e ao FLAIR hiperintensidade nas 

regiões mesiais dos lobos temporais e nos hipocampos. 
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4.2.5 A síndrome de Guillain-Barré 

 
Alguns casos clínicos de Guillain-Barré foram publicados em associação com o quadro de 

coronavírus (ALBERTI e colab., 2020; SEDAGHAT e KARIMI, 2020; TOSCANO e colab., 2020; 

VIRANI e colab., 2020). Tal síndrome pode levar à necessidade de terapia intensiva e precisa ser 

diferenciada de uma possível polineuropatia do doente crítico, fraqueza generalizada relacionada 

ao imobilismo, desnutrição, dentre outras etiologias. Para tanto é necessário estar atento a 

cronologia dos sintomas e evolução clínica. 

Para ilustrar utilizaremos um caso clinico publicado (CAMDESSANCHE e colab., 2020). 

Trata-se de um homem de 64 anos, sem histórico médico, que foi internado no serviço devido a 

queda e lesão do manguito rotador. Evoluiu com tosse e febre, sendo testado positivo para SARS- 

COV-2. A apresentação clínica foi moderada com febre alta por três dias, com necessidade de 

oxigênio através da cânula nasal por cinco dias. Fez uso de paracetamol, heparina de baixo peso 

molecular e lopinavir/ritonavir 400/100 mg duas vezes ao dia por dez dias. Permaneceu cinco dias 

assintomático, sem necessidade de oxigênio suplementar e febre. Onze dias após o início dos 

sintomas, o paciente queixou-se de parestesia nos pés e nas mãos. Em três dias, instalou-se uma 

tetraparesia severa e flácida. Os reflexos tendinosos foram abolidos nos quatro membros. O 

paciente queixou-se de distúrbio da deglutição com risco de asfixia. Foi iniciado um tratamento 

com imunoglobulina intravenosa (0,4 g / kg por dia, durante 5 dias). Os testes eletrodiagnósticos 

mostraram um padrão desmielinizante, confirmando o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. 

 

4.2.6 Complicações cerebrovasculares 

 
Sabe-se que o SARS-Cov2 se liga aos receptores da ACE2 nas células endoteliais, o que 

pode levar a um aumento da pressão arterial. Esta interação, associada à presença de 

trombocitopenia e distúrbios hemorrágicos é um fator que pode contribuir para o aumento do risco 

de AVC isquêmico e hemorrágico (MUNHOZ e colab., 2020). A síndrome hiperinflamatória pode 

ser outro fator de risco para DCV, através da hiperatividade imune e da tempestade de citocinas, 

que levam ao dano endotelial e da barreira hematoencefálica (MUNHOZ e colab., 2020; WU e 

colab., 2020). 

Uma revisão sistemática (ASADI-POOYA e SIMANI, 2020) identificou DCV isquêmica em 

cerca de 5% dos pacientes com COVID-19, além de casos de trombose do seio venoso cerebral e 

hemorragia cerebral. Estas manifestações foram mais incidentes em pacientes mais velhos, que 

apresentam maior risco de infecção grave. Além disso, a DCV isquêmica também se associou a 

pacientes com fatores de risco cardiovascular, marcadores séricos aumentados de resposta 

inflamatória e estado de hipercoagulabilidade. A presença de DCV associada ao coronavírus 

relacionou-se a aumento da mortalidade, com evolução a óbito em aproximadamente 30% dos 

pacientes. 

Devido a pandemia do coronavírus e a probabilidade de AVC ser uma manifestação 

clínica da doença, Khosravani et al. (KHOSRAVANI e colab., 2020) desenvolveram um protocolo 
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intitulado “Protected Code Stroke” para o tratamento de AVC hiperagudo durante a pandemia da 

doença por coronavírus, que forneceu considerações para a triagem, utilização de equipamentos 

de proteção individual e gerenciamento de recursos de crise. 

Em um estudo publicado no The Lancet feito com 125 pacientes britânicos infectados pelo 

COVID evidenciou-se que o problema neurológico mais comum foi o acidente vascular cerebral 

(AVC). Cerca de 77 (62%) dos 125 pacientes apresentaram a síndrome clínica ampla de um 

evento cerebrovascular, dos quais 57 (74%) tiveram acidente vascular cerebral isquêmico e nove 

(12%) hemorragia intracerebral (VARATHARAJ e colab., 2020). 

 
4.3 Panorama mundial 

Embora os relatos de neuropatia olfativa relacionada à SARS sejam escassos, a anosmia 

e a hiposmia são cada vez mais reconhecidas como características principais da infecção por 

COVID-19, geralmente como sintoma de apresentação. (FILATOV e colab., 2020; GUAN e colab., 

2020; HOPKINS e colab., 2020) 

Há especulações de que outras vias de infiltração no SNC possam ser responsáveis pela 

insuficiência respiratória causada pela infecção pelo SARS-CoV-2, embora atualmente as 

evidências que comprovem esta hipótese ainda são incipientes (MAO e colab., 2020b; MUNHOZ e 

colab., 2020). 

Na literatura há uma série de pesquisas que indicam que os efeitos neurológicos da 

COVID-19 podem favorecer o desenvolvimento de Alzheimer, Parkinson e outros distúrbios 

neurodegenerativos ou neurológicos (DE FELICE e colab., 2020). Percebe-se a importância da 

manutenção de pesquisas a respeito de danos a médio e longo prazo no sistema nervoso central 

de pacientes que foram infectados por coronavírus. 

Evidencia-se a necessidade urgente de realização de estudos longitudinais para 

determinar se a pandemia de COVID-19 levará a uma maior incidência de distúrbios 

neurodegenerativos em indivíduos infectados. Por isso, vários protocolos de perguntas para 

pesquisas estão sendo realizadas para auxiliar neste processo. (DE FELICE e colab., 2020). 

 

 
5. Conclusão 

 
 

Uma parcela importante dos pacientes moderados a graves apresentou algum tipo de 

sinal ou sintoma neurológico, sendo a cefaleia e a tontura os mais comuns. O conhecimento atual 

sobre os mecanismos e rotas utilizados por esses vírus neuroinvasivos permanece escasso, 

necessitando de maiores investigações a respeito. Embora ainda incipiente, as evidências mais 

recentes do COVID-19 sugerem que eventos neurológicos podem ocorrer em uma proporção 

significativa de pacientes. 

Percebe-se a necessidade de novos estudos com intenção de estabelecer graus variados 

de associações entre a incidência, gravidade e prognóstico do COVID-19 e terapias específicas de 

modificação da doença imunossupressora. Estas informações ajudariam na estratificação e 
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modificação de risco para o tratamento de pacientes com desordens neuro-inflamatórias. Além 

disso, estes dados permitiriam a elaboração de protocolos e algoritmos diagnósticos das afecções 

do sistema nervoso pelo COVID-19, o que melhoraria a identificação das manifestações e 

permitiria abordagem precoce nestes pacientes. Finalmente, é importante melhor da compreensão 

da neurobiologia do COVID para elucidar possíveis associações virais, como AVC, encefalite viral, 

Guillain-Barré e esclerose múltipla. 
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CAPÍTULO 164 

MECANISMOS DE RESPOSTA IMUNE À INFECÇÃO PELO SARS-COV-2 

 
MECHANISMS OF IMMUNE RESPONSE TO SARS-COV-2 INFECTION 
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RESUMO: Diante da pandemia causada pela doença do coronavírus 2019 (COVID-19), tem-se 
notado uma interação particular entre o vírus SARS-CoV-2 e o sistema imunológico do indivíduo, 
resultando em uma manifestação clínica ampla. Notavelmente, existe a necessidade de um 
equilíbrio nas respostas imunes inata e adaptativa do hospedeiro para o controle e erradicação da 
infecção viral. Foi realizada uma revisão com os descritores “SARS-CoV-2” AND “immunology”, 
com os principais trabalhos já publicados em inglês, espanhol e português, a respeito dos 
aspectos imunológicos na COVID-19. Até o momento, a inexistência de um tratamento ou vacina 
específicos para o SARS-CoV-2 faz com que medidas de suporte e sintomáticos sejam os únicos 
tratamentos estabelecidos aos infectados. Assim, devido aos altos níveis de disseminação do 
patógeno e à necessidade de um tratamento ou profilaxia efetivos, o objetivo deste estudo é obter 
mais informações acerca da complexa resposta imune do hospedeiro frente à infecção. 
Palavras-chave: SARS-CoV-2, COVID-19 resposta imunológica, inflamação 

 
ABSTRACT: In view of the pandemic caused by the coronavirus 2019 disease (COVID-19), a 
particular interaction has been noted between the SARS-CoV-2 virus and the individual's immune 
system, resulting in a broad clinical manifestation. Notably, there is a need for a balance in the 
host's innate and adaptive immune responses for the control and eradication of viral infection. A 
review was carried out with the keywords “SARS-CoV-2” AND “immunology, with the main works 
already published in english, spanish and portuguese, regarding the immunological aspects in 
COVID-19. So far, the lack of a specific treatment or vaccine for SARS-CoV-2 makes supportive 
and symptomatic measures the only treatments established for those infected. Thus, due to the 
high levels of dissemination of the pathogen and the need for effective treatment or prophylaxis, 
the objective of this study is to obtain more information about the host's complex immune response 
to infection. 
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, immune response, inflammation 

1. INTRODUÇÃO 

 
Os coronavírus são categorizados na ordem Nidovirales e na família Coronaviridae e 

estão divididos em quatro gêneros: alfa, beta, gama e delta-coronavírus, que podem causar 
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doenças respiratórias, entéricas, hepáticas e neurológicas [1]. Entre os gêneros alfa e beta, foram 

descritos em humanos outros seis coronavírus, sendo destacados entre eles o SARS-CoV-1 

(2002), causa do surto da Síndrome Respiratória Aguda Grave e o MERS-CoV (2012), 

responsável pela Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Então, mais recentemente, foi 

identificado o SARS-CoV-2, com origem em 2019, em Wuhan, na China [2]. Entretanto, quando 

comparada às anteriores, a infecção pelo SARS-COV-2, um beta-coronavírus, tornou-se uma 

emergência de saúde pública mundial pelas proporções muito superiores que tem alcançado. Até 

o dia 14 de junho 2020, a OMS já relatou quase 7,7 milhões de casos e quase 430 mil mortes em 

todo o mundo pela COVID-19 [3]. 

Com relação às características biológicas, os vírus da família coronaviridae possuem RNA 

como material genético principal [4] e, quando observados em microscopia eletrônica, apresentam 

projeções similares a uma coroa, característica que os intitulou como Coronavírus. Além disso, 

nesta família, existem 4 tipos de proteínas estruturais: spike (S), envelope (E), membrana (M) e 

nucleocapsídeo (N) [5,6,7], sendo a primeira responsável por mediar um dos principais 

mecanismos de entrada do vírus na célula hospedeira [8]. Esses processos de entrada estão 

destacados na FIGURA 1. No que se refere à transmissão, como outros vírus da família 

Coronaviridae, o SARS-CoV-2 é transmitido primordialmente pela via respiratória, além de haver 

uma transmissão fecal-oral pouco provável [9]. Assim, ao penetrar as vias aéreas, o vírus entra 

em contato com as células epiteliais locais, os pneumócitos tipo II, o endotélio vascular e os 

macrófagos pulmonares [9,10]. Dessa maneira, é importante ressaltar que o SARS-CoV-2 é 

aproximadamente 80% semelhante ao SARS-CoV-1 e 40% ao MERS-CoV, possuindo, então, 

aspectos análogos e diferenciados em sua resposta inflamatória, as quais serão descritos nesse 

estudo. 

 

 
FIGURA 1: Representação esquemática dos mecanismos de entrada do SARS-CoV-2 no 

hospedeiro. Fonte: Elaborado pela autora. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 
2.1. Metodologia 

 
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi uma revisão simples, 

usando os descritores “SARS-CoV-2” AND “immunology”, na base de dados do Pubmed e Scielo. 

Foram incluídos os trabalhos que estavam nos idiomas inglês, espanhol e português, bem como 

aqueles que abordavam diretamente ao tema pesquisado, a partir de 2019. Os tópicos aqui 

abordados foram selecionados a partir do que havia de mais consolidado nos trabalhos 

analisados. 

2.2. Resultados e Discussão 

 
Notadamente, à infecção pelo SARS-CoV-2, são acionados os sistemas imunológicos 

inato e adaptativo da imunidade do hospedeiro, sendo o equilíbrio de ambas respostas essencial 

para a cura. Entretanto, percebe-se que respostas desbalanceadas dessas vias podem dar início 

a processos inflamatórios exacerbados e, nesse cenário, induzir manifestações clínicas de piora 

desse indivíduo, como lesões pulmonares agudas [11,12,13]. 

Em se tratando do processo da resposta imunológica frente à infecção, é preciso 

estabelecer que há ativação de receptores de reconhecimento de padrões (RRPs), como o 

receptor toll-like, receptor RIG-I-like, receptor NOD-like, receptores tipo lecitina tipo C e receptores 

de moléculas livres no citoplasma, que reconhecem os padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPs), a exemplo de lipoproteínas, proteínas e ácidos nucléicos da origem viral 

[14,15]. Posteriormente a esse processo, estudos têm demonstrado que os pacientes com COVID- 

19 têm apresentado aumento na quantidade total de neutrófilos, níveis de proteína C-reativa 

(PCR), ferritina sérica, dímero D, fator de necrose tumoral (TNF) e de diversas citocinas e 

quimiocinas, como a IL1-β, IL1RA, IL-6, IL-7, IL-8 e IL-17. [11,,17,18,19] No que se refere à 

procalcitonina, embora o número total de pacientes infectados com seus valores aumentados seja 

pequeno, estudos têm sugerido uma medição serial deste marcador como ajuda na previsão da 

evolução da doença. Associado a esses achados, nota-se uma diminuição nos níveis de 

concentração de leucócitos, sendo essas condições relacionadas a maiores níveis de severidade 

e mortalidade da doença [14,20,21]. 

Um fator fundamental na resposta inflamatória é a via de sinalização JAK/STAT e sua 

relação com a citocina IL-6. Esta tem sido relatada como extremamente aumentada em pacientes 

com COVID-19, principalmente os que possuem estágios mais graves da doença, como os que 

evoluem com a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Isso acaba exacerbando a resposta 

inflamatória do hospedeiro e eleva a probabilidade da ocorrência de eventos cardiovasculares. 

[22,23] Cabe também destacar que, diante da infecção viral, os RRPs identificam o material viral e 

promovem a síntese de Interferons do tipo I (IFNs), os quais ativam a via JAK/STAT e expressam 

genes estimulados por IFN. Os IFNs limitam a disseminação do vírus e desempenham um papel 

imunomodulador para promover a fagocitose de antígenos por macrófagos. Assim, o bloqueio da 
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produção de IFNs tem um efeito direto na sobrevivência do vírus no hospedeiro. Entretanto, 

mesmo que o SARS-CoV-1 e outros coronavírus sejam sensíveis ao IFN-a/b, esses vírus 

permanecem altamente patogênicos, principalmente devido à proteína N da SARS-CoV-1 que 

atua como um antagonista da proteína de escape imune e da resposta do IFN do hospedeiro 

[24,25]. 

Um outro fator digno de nota é a exacerbação da ativação de NF-κB, que implica na 

imunopatologia inflamatória pulmonar induzida por vírus respiratórios, incluindo SARS-CoV-2. 

Além disso, em estudo utilizando roedores, demonstrou-se que a inibição farmacológica do NF-κB 

foi fator protetor contra a patologia pulmonar e promoveu o aumento da sobrevida dos ratos após 

a infecção por SARS-CoV-1, sendo que infere-se que possa ocorrer de maneira semelhante à 

infecção pelo SARS-CoV-2. [26] Além disso, tendo em vista a influência do NF-κB no estímulo à 

expressão de TNF-α, o qual possui um papel fundamental no desenvolvimento da resposta 

inflamatória aguda, sabe-se que a produção excessiva de TNF-α pode alterar o limiar de 

sinalização e desencadear uma resposta imune ineficaz. Além de que, o bloqueio de TNF-α pode 

ser uma via de tratamento à infecção pela COVID-19, a exemplo de medicações 

imunomoduladoras como o infliximabe e o adalimumabe, uma vez que reduz a liberação de outros 

mediadores que exacerbam a inflamação [24] 

Um outro importante fator relacionado à imunologia e a gravidade da infecção pelo SARS- 

CoV-2 é o receptor da esfignosina-1-fosfato 1. Esse fosfolipídio desempenha papel na sinalização 

e regulação na fisiopatologia da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, através da barreira 

endotelial, realizando a mobilização de linfócitos, garantindo integridade vascular e atuando na 

produção de citocinas e quimiocinas [24,27]. Aparentemente, concentrações reduzidas desse 

receptor estão relacionadas com maior mortalidade, tornando-se um possível marcador de 

prognóstico, e portanto, cogitada como possível terapêutica frente à infecção [28]. 

Já as células T CD4+ e T CD8+, têm significativa função na atividade antiviral do sistema 

imunológico, pois desempenham papel no combate ao patógeno e equilíbrio à resposta de defesa 

do hospedeiro, o que reduz os riscos de desenvolvimento de autoimunidade ou processo 

inflamatório além do esperado. [29] No caso de uma infecção viral, peptídeos virais ativam 

linfócitos T CD8+ e CD4+ naive, estimulando a diferenciação e a proliferação de células T [30]. 

Além disso, células T específicas fomentam a produção de anticorpos quando ativam linfócitos B 

dependentes de linfócito T. Ainda mais, as células T auxiliares coordenam a resposta adaptativa 

geral, enquanto as células T citotóxicas são essenciais para provocar a morte de células 

infectadas pelo vírus [29,31]. 

Nesse sentido, as citopenias de células Natural Killer (NK) e T CD4+ parecem ser 

características da infecção por SARS-CoV-2, visto que as contagens totais de linfócitos CD3+, 

CD4+ e CD45+, além das células CD16+, CD56+ e dos linfócitos CD19+ foram menores entre os 

pacientes com diagnóstico de COVID-19 comparado com indivíduos saudáveis usando o critério 

de idade e sexo para a comparação [32]. Ademais, uma queda de células T CD4+ está associada 

a uma diminuição na produção de anticorpos e citocinas pelo tecido pulmonar. Estudos 
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histopatológicos de autópsia em pacientes com COVID-19 revelaram um acúmulo de células 

mononucleares (provavelmente monócitos e células T) nos pulmões, entretanto foi constatado um 

nível de células T abaixo do normal no sangue periférico. Isto sugere que as células T são 

atraídas principalmente para o local infectado com o objetivo de controlar a infecção viral. [31] 

A resposta Th1, a qual é induzida principalmente por patógenos intracelulares, é uma via 

responsável por liberar uma série de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, 

IFN-γ [33], sendo uma provável chave para o controle efetivo da infecção pelo SARS-CoV-2 [31]. 

À respeito da resposta Th17, nota-se que em pacientes com formas mais graves da doença, 

principalmente com quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave, existe uma maior ativação 

dessa via, com maior produção de IL-1β, IL-6, IL-23, IL-17A e TGF-β, além de citocinas envolvidas 

na diferenciação celular. [34] 

Sobre o papel da IL-17 no organismo, parece depender de onde a citocina é expressa - a 

exemplo de pulmão e intestino - e de qual é o gatilho desencadeante. À vista do SARS-CoV-2, 

tem-se demonstrado uma relação diretamente proporcional entre a gravidade da doença e os 

níveis de IL-17 [34]. Essa interleucina tem diversos efeitos pró-inflamatórios na indução da ação 

de citocinas, IL1β, IL-6, TNF-α, metaloproteinases da matriz, quimiocinas e de fatores de 

crescimento, como G-CFS (fator estimulador de colônias de granulócitos) [35]. Seus elevados 

níveis na infecção causada pelo SARS-CoV-2 aparentemente têm papel na destruição do 

parênquima pulmonar, por servir de estimulador para esses mediadores pró-inflamatórios. Para 

além disso, existe uma provável prevenção de apoptose por meio de fatores como o G-CFS [36]. 

Nesse sentido, a IL-17 pode ser um marcador de gravidade da doença, além de alvo terapêutico 

para reduzir os efeitos da SARS-CoV-2 em indivíduos com doença pulmonar induzida por 

coronavírus, principalmente no pulmão e no coração [26]. Em relação à interação entre Il-6 e IL- 

17, Hou et al. identificaram em modelos virais murinos que as células Th17 eram estimuladas 

pelos altos níveis de IL-6. Então, a produção de IL-6 e IL-17 promovem sinergicamente a 

persistência viral, protegendo as células infectadas por vírus da apoptose [37]. 

A respeito da resposta dos linfócitos B, em pacientes com COVID-19, ela é iniciada 

concomitantemente a atividade dos linfócitos T auxiliares, com grande importância no combate à 

infecção viral. [33] Wen et al. [38], utilizando sequenciamento de RNA para caracterizar as células 

imunológicas durante a fase convalescente de COVID-19, encontrou mudanças significativas nas 

células B de pacientes infectados quando comparados ao grupo controle. Primeiramente, notou-se 

que, células B naive possuem concentração diminuída, enquanto células mononucleares em 

sangue periférico aumentam notavelmente em pacientes positivos para SARS-CoV-2. Além disso, 

novos receptores de células B foram encontrados (IGHV3-23 e IGHV3-7) e, a partir disso, a 

frequência de pareamento desses receptores também foi analisada, constatando que o novo 

receptor IGHV3-23 tem grande afinidade com IGHJ4, que pode indicar um estado monoclonal de 

associação específica com SARS-Cov-2 [38]. 

Acerca das imunoglobulinas, observa-se nos indivíduos infectados que a IgA e a IgM são 

detectadas no soro a partir do quinto dia. IgA pode ser identificada ainda mais precocemente que 
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IgM, que se confirmado pode ser importante avaliação para o diagnóstico precoce. IgG específica 

aparece um pouco mais tardiamente entre dois a três dias depois do aparecimento das outras 

imunoglobulinas. [39] Entretanto, observa-se que após a depuração viral, grande parte de células 

específicas para o vírus sofre apoptose, diminuindo assim a quantidade necessária de células com 

memória específica para produzir uma imunidade antiviral de longo prazo [30]. 

Nesse contexto, é importante frisar uma participação não usual do IgA durante as 

infecções por SARS-CoV-2, quando comparado ao que ocorre na vigência de outras infecções 

virais. [38,39,40] Tal afirmativa pode ser amparada no fato de que os pacientes mais graves, 

durante a infecção por SARS-Cov-2, apresentaram títulos maiores de IgA e IgG, quando 

comparados a pacientes com menor gravidade; o IgM não apresenta tanta variação entre 

pacientes graves e não graves, fato esse que pode ser explicado pela lesão tecidual ocasionada 

pelas respostas dos anticorpos. [39,41] 

A ativação do IgA pode ser explicada ao analisar o padrão dessa substância: associação 

direta com mucosas. [42] Desse modo, na SARS-Cov-2, tendo como principal ponto de contágio o 

epitélio respiratório, ocorre uma grande expressão de IgA. [43] Porém, novos estudos fazem-se 

necessários, de modo que o papel do IgA seja mais bem compreendido nas infecções por 

coronavírus [44]. A partir da interação entre as células efetoras da imunidade adaptativa, a carga 

viral reduz gradualmente, culminando em cura, em um processo autolimitado, na maioria dos 

casos. [29,45] 

As principais alterações imunológicas registradas pela infecção pelo SARS-CoV-2 estão 

representadas na FIGURA 2. 

 

 
FIGURA 2: Alterações imunológicas registradas pela infecção pelo SARS-CoV-2. Fonte: 

Elaborado pela autora. 

2.3. Conclusão 

 
Então, embora haja uma evolução lenta, porém importante, no conhecimento sobre a 

reação imune frente ao SARS-CoV-2, evidencia-se a importância de melhor esclarecimento dos 
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processos imunológicos complexos envolvidos nessa infecção, afinal, suas manifestações clínicas 

de elevada virulência e gravidade reclamam por tratamentos mais eficazes, como a utilização de 

inibidores de vias sinalizadoras ou até mesmo a instituição de uma vacina profilática. 
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CAPÍTULO 165 
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RESUMO: Introdução: a pandemia do COVID-19 mostra se um desafio para os profissionais de 
saúde. Objetivos: descrever o conhecimento sobre os tipos de precauções e conhecer a 
disponibilidade de equipamentos de proteção individual para a proteção dos profissionais de 
saúde. Método: trata-se de estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa. A pesquisa 
foi realizada em doze unidades de atenção básica em saúde, um pronto atendimento médico e 
dois hospitais do município de Cáceres, por meio de um formulário eletrônico, participaram da 
pesquisa 130 profissionais de saúde. Conclusão: os profissionais que atuam nas unidades de 
saúde de Cáceres, ainda apresentam dúvidas em relação as medidas de prevenção contra a 
COVID-19 colocando a população e os próprios profissionais em risco. A capacitação dos 
profissionais de saúde parece ser uma alternativa para sanar dúvidas e deixar o profissional mais 
seguro na sua atuação profissional. 
Palavras-chaves: Educação em serviço; Serviços de saúde; Sars-Cov-2. 

 
ABSTRACT: Introduction: the COVID-19 pandemic shows a challenge for healthcare 
professionals. Objectives: to describe knowledge about the types of precautions and to know the 
availability of personal protective equipment for the protection of health professionals. Method: this 
is a descriptive, cross-sectional study with a quantitative approach. The survey was conducted in 
twelve primary health care units, an emergency medical service and two hospitals in the 
municipality of Cáceres, using an electronic form, 130 health professionals participated in the 
survey. Conclusion: the professionals who work in the health units of Cáceres, still have doubts 
regarding the preventive measures against COVID-19 putting the population and the professionals 
themselves at risk. The training of health professionals seems to be an alternative to answer 
questions and make professionals safer in their professional performance. 
Keywords: In-service education; Health services; SARS-CoV-2 

 

INTRODUÇÃO 

O novo Coronavírus denominado Sars-Cov-2, causador da doença COVID-19,  foi 

detectado em dezembro de 2019 em Wuhan, na China (OPAS, 2020). A rápida disseminação da 

doença levou a Organização Mundial da Saúde a declarar pandemia em março de 2020 (OPAS, 
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2020). No início de abril a doença já atingia todos os Estados brasileiros, em 6 de abril foram 

confirmados os dois primeiros casos em Cáceres – Mato Grosso (SES-MT, 2020). 

O Sars-Cov-2 é enquadrado como agente biológico classe de risco 3, de alto risco 

individual e moderado risco para a comunidade (BRASIL,2020). No Brasil, em 20 de março de 

2020, a transmissão do COVID-19 passou a ser considerada comunitária em todo o território 

nacional (BRASIL, 2020). As informações disponíveis até o momento, sugerem que a via de 

transmissão entre humanos do Sars-Cov-2 é principalmente por meio de gotículas expelidas 

durante a fala, espirro ou tosse e também, por contato direto com pessoas infectadas ou indireto, 

por meio das mãos (BRASIL, 2020). 

Uma rota alternativa de transmissão que não tem ganhado muita atenção é o contato 

físico com objetos molhados e contaminados como, por exemplo, vômito, amostras urinárias, 

fecais e sanguíneas de pacientes contaminados (ASSIRI et al.,2013; CDC, 2020 (b); DEL RIO e 

MALANI, 2020; HUSSIN e SIDDAPPA, 2020). 

A nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N°04/2020 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, orienta medidas que devem ser tomadas nos serviços de saúde. Entre as medidas 

destacam-se as medidas de precaução para contato, precaução para gotículas e precaução para 

aerossóis que devem ser utilizadas conforme o procedimento a ser realizado. Dessa forma, as 

medidas de prevenção e controle devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao 

serviço de saúde, na chegada, triagem, espera, atendimento e durante toda a assistência prestada 

(ANVISA, 2020). 

Os procedimentos geradores de aerossóis estão associados ao maior risco de 

transmissão de COVID-19, principalmente quando estes ocorrem em ambientes fechados, como 

por exemplo os hospitalares (GUO et al.,2020). 

Locais como unidades de terapia intensiva e enfermarias o vírus pode ser encontrado em 

superfícies em geral como: pisos, corrimãos, nos leitos, latas de lixo, ar condicionado a até 4 

metros do paciente. Por isso, a população em geral e os profissionais de saúde devem-se atentar 

ao fato que a transmissibilidade do vírus não termina após o contato de pessoa-pessoa. O vírus 

Sars-Cov-2, tem durabilidade variável dependente do material da superfície de contato. O menor 

tempo de durabilidade do vírus foi em superfície de cobre (4 horas) e maior durabilidade 

superfícies plásticas e aço inoxidável (2-3 dias) (GUO et al., 2020). 

O serviço de saúde deve garantir que as políticas e as boas práticas internas minimizem a 

exposição a patógenos respiratórios, incluindo o Sars-Cov-2 (ANVISA, 2020). Neste sentido, se 

faz necessário a adoção de medidas de prevenção e controle na assistência aos casos suspeitos 

ou confirmados de COVID-19. 

Os profissionais de saúde perante a pandemia da COVID-19, estão submetidos a 

condições de trabalho que corroboram para colocar sua saúde em risco, em virtude da 

desatenção aos requisitos de segurança para a saúde. De acordo com a Associação Brasileira de 

Enfermagem (ABEn, 2020), está havendo contaminação dos profissionais de saúde que estão à 

frente do atendimento, e consequentemente muitos estão perdendo a vida. Haja vista que o 
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número de casos suspeitos e de infectados por COVID-19 e a procura por atendimento nos 

serviços de saúde vem aumentando consideravelmente (BRASIL, 2020). 

A proteção dos profissionais da área da saúde contra a COVID-19 é de extrema 

importância, uma vez que podem atuar como vetores na transmissão do vírus no sistema de 

saúde e na comunidade (CHANG et al., 2020). O uso de Equipamento de Proteção individual 

(EPI) recomendado pela Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6) para os profissionais de saúde na 

proteção do Sars-Cov-2 são máscara N95 ou FFP3, capote de mangas compridas, luvas, proteção 

ocular (óculos ou protetor facial) toucas e calçados. O profissional deve receber os EPIs e ser 

instruído quanto ao uso correto destes, como a higiene, o tempo de uso e o descarte em local 

apropriado (MORAES et al., 2020). 

A escassez de EPIs, a qualidade deficitária de EPIs, a falta de capacitação profissional 

para atuar na pandemia, a falha na paramentação e desparamentação dos profissionais de saúde, 

a falta de treinamento quanto ao uso correto de EPIs, pode ser a principal causa dos casos de 

contaminação frequente entre os profissionais da saúde (WANG et al.,2019; MORAES, 2020). 

A acelerada evolução da pandemia nos levou a questionar a realidade nas unidades de 

saúde locais, se os profissionais estão preparados para esse enfrentamento, e se há 

equipamentos de proteção individual (EPI’s) para todos. Para investigar esse problema, o objetivo 

desta pesquisa é descrever o conhecimento sobre os tipos de precauções e conhecer a 

disponibilidade de equipamentos de proteção individual para a proteção dos profissionais atuantes 

nas unidades de saúde. 

 
MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa que abordará o 

conhecimento dos profissionais da saúde quanto aos tipos de precaução padrão e a 

disponibilidade de equipamentos de proteção individual para a proteção dos profissionais de 

saúde existentes nas unidades. 

Realizada em Cáceres, Mato Grosso, município localizado na mesorregião Sudoeste do 

estado e na microrregião do Alto Pantanal, Cáceres fica a 210km da capital e faz fronteira com a 

Bolívia. Tem a população estimada de 94.376 habitantes e o IDHM 0,708 (IBGE, 2020). A cidade 

possui 128 estabelecimentos de saúde cadastrados, destaca-se um hospital filantrópico, um 

hospital de ensino, pronto atendimento médico e unidades de atenção primária. Além de ser polo 

regional de saúde, e referência para atenção secundária e terciária para 12 municípios (CNES, 

2020). 

A população do estudo constitui-se de profissionais de saúde atuantes em 

estabelecimentos de saúde pública do munícipio (atenção primária e secundária), totalizando 

aproximadamente 925 trabalhadores (CNES, 2020). A amostra do estudo foi constituída por 130 

profissionais, uma representatividade de 15% da população. 
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Os critérios de seleção estabelecidos para a participação da pesquisa foram os 

profissionais atuantes na atenção primária e secundária pública e filantrópica que não estavam em 

gozo de licenças variadas ou férias no período da coleta de dados, que ocorreu entre o dia 09 a 

16 de maio de 2020. 

Para levantar o conhecimento sobre os tipos de precauções e conhecer a disponibilidade 

de equipamentos de proteção individual para os profissionais atuantes nos serviços de saúde de 

Cáceres, foi idealizado pelos pesquisadores um formulário on-line, e compartilhado via WhatsApp 

e/ou e-mail para os profissionais dos locais onde a pesquisa seria desenvolvida. Nele continha o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os participantes da pesquisa. 

O formulário foi composto por 16 itens que abordaram a área de ocupação, local de 

trabalho, conhecimentos sobre medidas de proteção a serem utilizadas nesse momento de 

pandemia pelo COVID- 19 e a disponibilidade de equipamento para seguir as medidas de 

precaução nas unidades em que atuam nos serviços de saúde. 

Durante o período de aplicação dos questionários (9 a 16 de abril de 2020) o Brasil 

contabilizava 30.891 infectados e 1.952 mortos por COVID-19, em Mato Grosso a situação era de 

156 casos confirmados e 05 óbitos, em Cáceres nesse período foi confirmado o primeiro caso 

importado que evoluiu para primeira morte registrada na cidade (SES-MT, 2020). 

 
RESULTADOS 

 
A pesquisa resultou em 130 respostas dos profissionais de saúde de Cáceres-MT. 

Observa-se a maior incidência da equipe de enfermagem (77,7%), entre eles os técnicos de 

enfermagem (49,2%) e os enfermeiros (28,5%) (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Área de atuação dos profissionais de saúde, em Cáceres-MT, 2020. 

 

Área de atuação n % 

Técnico de Enfermagem 64 49,2 

Enfermagem 37 28,5 

Serviços Gerais 11 8,5 

Fisioterapia 7 5,4 

Medicina 5 3,8 

Representação OPME 2 1,5 

Recepção 2 1,5 

Estagiária 1 0,8 

Lavanderia 1 0,8 

TOTAL 130 99,9 

Fonte: Questionário da pesquisa. Legenda: OPME: Órtese Prótese e Materiais Especiais. 

 
 
 

Nota-se que a maioria destes profissionais participantes da pesquisa são atuantes na 

atenção secundária (78,4%), os atuantes da atenção básica são a minoria (36,4%) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Local de atuação dos profissionais de saúde, em Cáceres-MT, 2020. 
 

 Locais de atuação n % 

Atenção secundária  102 78,4 

Atenção primária  28 36,4 

TOTAL  130 99,9 

Fonte: Questionário da pesquisa.    

 
 

Foi analisado o preparo dos profissionais no atendimento de casos suspeitos e 

confirmados do Sars-cov-2. Percebe-se que a maioria dos participantes (83,1%) alegam ter 

recebido orientações sobre medidas de prevenção e controle durante a assistência aos pacientes. 

A maior parcela dos profissionais respondeu conhecer as medidas de precaução padrão (75,4%), 

de contato (83,1%), para gotículas (79,2%) e para aerossóis (71,5%) (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Orientação recebida sobre Coronavírus e o seus conhecimentos sobre medidas de 

precauções dos profissionais de saúde em Cáceres-MT, 2020. 
 

Questões Sim  Não Um Pouco 

 n % n % N % 

Recebeu orientações sobre as medidas de prevenção e controle 108 83,1 22 16,9 0 0,0 

durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção 

por Coronavírus 

    

Conhece as medidas de Precaução Padrão 98 75,4 0 0,0 32 24,6 

Conhece as medidas de Precaução de Contato 108 83,1 0 0,0 22 16,9 

Conhece as medidas de Precaução para Gotículas 103 79,2 4 3,1 23 17,7 

Conhece as medidas de Precaução para Aerossóis 93 71,5 6 4,6 31 23,8 

Fonte: Questionário da pesquisa.     

 
 

Quando questionados sobre a disponibilidade dos materiais conforme o tipo de  

precaução, 41,5% referem que possui materiais de precaução padrão (luvas, avental, óculos e 

máscaras, álcool a 70% ou água e sabão para higienização das mãos, caixa perfurocortantes) no 

entanto com restrição de uso no seu ambiente de trabalho. Sobre os materiais de precaução de 

contato (luvas, avental, álcool a 70% ou água e sabão para a higienização das mãos e quarto 

privativo, 43,1% refere ter disponível; os materiais para precaução de gotículas (máscara cirúrgica, 

álcool a 70% ou água e sabão para higienização das mãos e quarto privativo) 43,1% referem ter 

disponível; e em relação aos materiais para precaução de aerossóis (máscara PFF2/N-95, 

máscara cirúrgica, álcool a 70% ou água e sabão para higienização das mãos e quarto privativo) 

35,4% referem possuir o material mas com restrições de uso (Tabela 4). 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1463  
 

 

 

Tabela 4. Disponibilidade de materiais conforme tipo de precaução no local de trabalho dos 

profissionais de saúde de Cáceres-MT, 2020. 
 

Sim Não 

Possui, com 

restrições de 

uso 

Possui, porém 

eventualmente 

falta 

Questões n % n % n % n % 

 
 
 
 
 
 
 

 
avental, álcool a 70% ou água e sabão para a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em relação as opiniões dos profissionais, a grande maioria considera o Coronavírus um 

problema de saúde pública (92,3%); sobre as medidas de isolamento recomendadas pelas 

autoridades, a maioria (79,1%) consideram ideais, visto que prevenção é a maneira mais eficaz de 

combater a pandemia. Grande parte (90%) consideram imprescindíveis as medidas de prevenção 

e controle para a segurança dos profissionais e dos pacientes e mais da metade dos participantes 

(63,8%) participariam do projeto da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) sobre 

medidas de prevenção e controle (Tabela 5). 

 
Tabela 5. Opinião sobre considerar o Coronavírus problema para saúde pública, as medidas 

adotadas para prevenção e a participação de projeto sobre o tema pelos profissionais de saúde, 

Cáceres-MT, 2020. 

 
Perguntas 

Sim Não Talvez 

Um problema de saúde 

pública, saúde 

econômica e de saúde 

mental 
 

 

Considera o Coronavírus um 

n % n % n % n % 

grave problema de saúde 

pública 

120 92,3 5 3,8 4 3,1 1 0,8 

 
 

Ideal, visto que prevenção 

é a maneira mais eficaz de 

combater a pandemia 

 

Exagerada, já que todos vão 

contrair o Coronavírus de 

uma maneira ou de outra 

Insuficiente, medidas 

mais severas são 

necessárias para 

combater a pandemia 

Local de trabalho dispõe dos insumos 

necessários   para   precaução   padrão   (luvas, 

avental,  óculos  e  máscaras,  álcool  a  70%  ou 45 

água e sabão para higienização das mãos, caixa 

perfurocortantes). 

34,6 4 3,1 54 41,5 27 20,8 

Local de trabalho dispõe dos insumos 

necessários  para  Precaução  de contato (luvas, 
56

 
 

43,1 

 
8 

 
6,2 

 
37 

 
28,5 

 
29 

 
22,3 

higienização das mãos, quarto privativo). 
        

Local de trabalho dispõe dos insumos         

necessários para precaução para gotículas         

(máscara cirúrgica, álcool a 70% ou água e 

sabão para higienização das mãos, quarto 

56 43,1 10 7,7 39 30,0 25 19,2 

privativo).         

Local de trabalho dispõe dos insumos 
necessários   para   Precaução   para  Aerossóis 

        

(máscara PFF2/N-95, máscara cirúrgica, álcool a 45 34,6 12 9,2 46 35,4 27 20,8 

70% ou água e sabão para higienização das 

mãos, quarto privativo). 

        

Fonte: Questionário da pesquisa.         
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 n % N % n % 

Considera a recomendação das       

autoridades de saúde sobre o 

isolamento social 

102 79,1 4 3,1 23 17,8 

É imprescindível para a 

segurança do profissional 

e do paciente 

É dispensável, não fornece 

segurança para o 

profissional e paciente 

 
Não sei opinar 

 
 

 

controle para o COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Questionário da pesquisa. 

 

 

Discussão 
 

Este estudo é o primeiro realizado com profissionais da área atuantes nas unidades de 

saúde de Cáceres, sobre o COVID-19. Nota- se que um parte dos profissionais de saúde atuantes 

nos serviços de saúde não receberam capacitação para atuação frente ao novo Coronavírus. 

Estes referem restrição ou eventual falta de materiais para utilização das precauções de 

prevenção. 

O trabalhador, seja qual for a sua área de atuação, deve receber a preparação 

necessária, a fim de que ele compreenda que sua atividade e a forma como é exercida possuem 

um papel fundamental no combate à pandemia (FIHO et al., 2020). Esse fato torna evidente a 

necessidade de uma preparação eficiente dos profissionais, para que eles consigam combater o 

COVID-19 e evitar a sua propagação, principalmente os profissionais da saúde, os quais lidam 

com os pacientes contaminados ou suspeitos. 

De acordo a Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2020 (b)), uma pessoa 

infectada pode contaminar até 5,8 pessoas, o que nos faz refletir sobre o risco do profissional não 

qualificado se contaminar e tornar-se um risco para a comunidade e a ele próprio. 

A transmissão do Sars-Cov-2 é evidenciada pelo contato desprotegido com secreções ou 

excreções de um paciente contaminado com o vírus, principalmente por meio de gotículas 

(aerossóis) expelidas ao falar, tossir e espirrar, estas gotículas ficam suspensas no ar 

(GALLASCH et al., 2020). Dessa forma, o profissional que não recebeu as instruções necessárias 

de biossegurança entrará em contato com o paciente infectado e, por desconhecer as formas de 

contágio, bem como as precauções estará sujeito a contaminação. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2020), todos os profissionais que atenderem 

pacientes com sintomas gripais devem usar os equipamentos de proteção individual necessários: 

máscaras cirúrgicas, protetor facial, luvas, aventais descartáveis, bem como, proceder com a 

n  % N  % n  % 

As medidas de prevenção e 
117

  
90,0 7 

 
5,4 6 

 
4,6 

 Sim   Não   Talvez  

n  % N  % n  % 

Você participaria de um projeto 

sobre Coronavírus promovido 83 

  
63,8 

 
20 

  
15,4 

 
27 

  
20,8 

pela UNEMAT 
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higiene das mãos e a limpeza de superfícies manuseadas com frequência, a fim de evitar o 

contágio. 

Em meio a pandemia do COVID-19, a linha de frente nesta luta é composta por todos os 

profissionais da saúde, em especial aqueles trabalhadores dos serviços de média e alta 

complexidade responsáveis por receber pacientes suspeitos de contaminação. Nesta pesquisa, a 

maior incidência de participantes foi de técnicos de enfermagem e de enfermeiros. Esses dados 

obtidos no estudo podem ser justificados ao observar o cenário nacional de trabalhadores de 

saúde, ao qual a equipe de enfermagem corresponde a 50% dos profissionais (MEIRA et al., 

2020). 

Dados publicados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2018), responsável 

pela contabilização e divulgação dos vínculos empregatícios formais ativos e inativos no país por 

ano, revelam que, no Brasil, existem em torno de 1,4 milhões de profissionais expostos ao risco de 

contrair a COVID-19. Desses trabalhadores, citados 23% estão alocados em serviços de suporte a 

assistência médica e recepcionistas, percentual ao de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, 

psicólogos, assistentes social, farmacêuticos e outros. 

Por estar em contato direto com os pacientes, estes profissionais estão em constante 

exposição ao vírus. Para a segurança dos trabalhadores, muitas vezes faz-se necessário o uso de 

duas máscaras de proteção, além de óculos, luvas, touca, macacão. Estes equipamentos de 

proteção individual usados constantemente, somados ao calor deixam marcas no corpo, 

principalmente no rosto pelo uso prolongado durante a assistência ao paciente. Além disso, ações 

antes consideradas simples, como beber água e se alimentar durante o expediente de trabalho, 

torna-se dificultoso para o profissional de saúde, haja vista que, a retirada destes de proteção, são 

consideradas verdadeiros desafios por esses profissionais (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

MEDICINA DO TRABALHO, 2020). 

Essas medidas de proteção adotadas no protocolo de manejo clínico do Coronavírus, no 

Brasil, estão diretamente ligadas aos processos de biossegurança, porém relatos de profissionais 

e sindicatos estão denunciando as condições de trabalho precárias, a higiene inadequada, as 

jornadas extenuantes, além da falta de orientação, treinamento e, muitas vezes, a insuficiência de 

EPIs, mesmo nos serviços de terapia intensiva (FIHO et al., 2020). 

Os profissionais de saúde estão desempenhando um papel especial na abordagem desta 

crise como parte da atual pandemia de COVID-19. Existem inúmeros estressores inespecíficos e 

específicos que pode ser desde a dificuldade dos profissionais de saúde em lidar com novas 

medidas de proteção no ambiente de trabalho, como a falta de capacitação para o enfrentamento 

dessa pandemia, gerando um estresse psicológico para esse profissional (BRASIL, 2020). 

A Nota técnica lançou orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo Sars- 

Cov-2 em instituições de acolhimento, com as diretrizes divulgadas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Ministério da Saúde, dentre outros 

órgãos (BRASIL, 2020). As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser 

implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao 
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máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada 

(BRASIL, 2020). 

Na tentativa de impedir a propagação de uma infecção viral para os profissionais de 

saúde, estes geralmente confiam na eficácia do EPI, uma vez onipresente e facilmente disponível 

no ambiente hospitalar, agora é escasso e precioso. Essa situação, impulsionada não apenas pelo 

número de casos COVID-19, mas também por informações erradas, compras e estocagem 

desnecessária (BRASIL, 2020). 

Em revisão bibliográfica observaram que o surto da nova doença de coronavírus e sua 

rápida disseminação em muitos sistemas de saúde em todo o mundo levaram a uma escassez de 

EPI’s, que não pode ser resolvido reduzindo o uso ou aumentando a produção. Portanto, é 

necessário promover o uso racional dos EPI’s e a capacitação desses profissionais que irão 

manuseá-los (BOŠKOSKI et al., 2020). A equipe deve receber educação adequada e treinamento 

aprimorado relacionado ao uso para as técnicas corretas do manuseio de EPI’s para minimizar os 

desvios de protocolo, uma vez que a auto contaminação durante o descarte é frequentemente 

encontrada (SUEN et al., 2018). 

O Ministério da Saúde oferece cursos online com os principais protocolos clínicos e as 

medidas adotadas para prevenção e redução do coronavírus (BRASIL, 2020). Em virtude do 

avanço nos casos de infecção por coronavírus no país, os profissionais da área da  saúde 

poderão se atualizar para o enfrentamento da pandemia por meio do curso “Orientações gerais  

ao paciente com COVID-19 na Atenção Primária à Saúde”. A iniciativa é  da  Secretaria  de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), do Ministério da Saúde, junto à 

Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) (BRASIL, 2020). 

No Brasil, há relatos de profissionais e sindicatos apontando condições de trabalho 

duvidosa, condições higiênico-sanitária inadequada, jornadas excessivas, falta de capacitação e, 

inclusive, deficiência ou indisponibilidade de equipamentos de proteção, mesmo nos serviços de 

terapia intensiva (ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA, 2020). Na China, houve a criação de 

serviços online, acompanhamento psicológico aos profissionais de saúde através de redes sociais 

ou aplicativos de celulares, e a criação de um local para repouso dentro do hospital, evitando 

contaminação de familiares e o trajeto trabalho-casa (LIU et al., 2020). 

Embora amparados pela disponibilidade de recursos, o medo e a insegurança ainda 

fazem parte da rotina dos profissionais de saúde, nesta pesquisa, a maioria dos trabalhadores 

consideraram o isolamento social ideal, visto que prevenção é a maneira mais eficaz de combater 

a pandemia e afirmaram que as medidas de prevenção e controle são imprescindíveis para a 

segurança do profissional e do paciente. 

O isolamento social no Brasil mostrou-se ineficaz à medida que não teve a colaboração da 

população ocasionando preocupação nos trabalhadores com os riscos de auto contaminação, de 

transmissão para outros pacientes e para suas próprias famílias, pois no estado de Mato Grosso 

foi observado a crescente do número de profissionais infectados, atuantes em unidades de saúde 
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públicas e privadas, provocando a infecção comunitária do vírus e a sua propagação em massa 

entre os profissionais e os usuários (SINPEN/ MT, 2020). 

A percepção dos profissionais entrevistados nesse projeto é convergente com a 

percepção de opinião pública que se tem até presente momento. Para a maior parte dessas 

pessoas, o isolamento social tem o papel fundamental em mitigar os efeitos da pandemia, o apoio 

da maioria a essas medidas exterioriza a preocupação da população e dos profissionais com a 

crise sanitária que vivemos. 

Um levantamento do instituto de pesquisas Datafolha em maio de 2020 no Brasil, apontou 

que 74% dos entrevistados avaliam que sem o isolamento social o número de mortes por covid-19 

seria maior, 60% é favorável ao lockdown a fim de diminuir o avanço da pandemia no Brasil, 

sendo que o lockdown é considerado uma medida mais rígida por especialistas (DATAFOLHA, 

2020). 

O Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESP), também realizou uma 

pesquisa em maio de 2020, e obteve resultados similares. De acordo com o IPESP, 76% dos 

entrevistados apoiam o isolamento social como medida de evitar o aumento de contaminação, 

enquanto 7% discordam e outros 14% afirmam que a medida é exagerada (XP, IPESP, 2020). As 

pesquisas de opinião ilustram a percepção da opinião pública acerca do tema discutido, neste 

caso, o objeto central de discussão é o isolamento social, que segundo autoridades sanitárias é a 

medida não farmacológica mais efetiva para combater o novo coronavírus. 

 
Considerações finais 

 

Este estudo demonstrou que os profissionais de saúde atuantes em Cáceres-MT, ainda 

apresentam dúvidas em relação as medidas de prevenção contra a COVID-19, e que nem todas 

receberam capacitação da atuação contra essa doença. Além disso outro problema está 

relacionado a disponibilidade dos equipamentos de proteção individual, citados como possuir o 

material com restrição de uso ou eventual faltas. 

Estas fragilidades podem potencializar a disseminação do vírus, colocando a população 

atendida nos serviços e o próprio profissional em risco de contaminação. A capacitação dos 

profissionais de saúde parece ser uma alternativa para sanar dúvidas e deixar o profissional mais 

seguro na sua atuação profissional. 

Conclui-se que os profissionais de saúde de Cáceres apresentam dificuldades em relação 

às medidas de precaução e a disponibilidade dos equipamentos de proteção individual, o que 

pode prejudicar no atendimento da COVID-19 colocando a população e os próprios profissionais 

em risco. 
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RESUMO: Introdução: A COVID-19 tornou-se rapidamente uma pandemia, possuindo alta 
transmissibilidade e mortalidade. O objetivo do presente trabalho é delinear a morbimortalidade 
dessa doença no Nordeste brasileiro. Métodos: Estudo epidemiológico, transversa, descritivo e 
retrospectivo sobre os casos de COVID-19 no Brasil a partir de dados da Plataforma Coronavírus, 
desde o primeiro caso no país e no Nordeste até o dia 16/06/2020. Resultados: Foram 
catalogados 923.189 casos confirmados de COVID-19, 45.241 óbitos, incidência de 439,3/100 mil 
habitantes e mortalidade de 21,5/100 mil no Brasil. O Nordeste projetou-se em 1° lugar em 
notificações e 2° lugar em óbitos. Discussão: Os Estados do Ceará, Pernambuco e Maranhão 
lideram o quantitativo de casos no Nordeste. A insuficiência de testes diagnósticos favorece a 
subnotificação dos casos. Conclusão: A elevada morbimortalidade da COVID-19 no Nordeste do 
país sinaliza o indispensável monitoramento epidemiológico contínuo. 
Palavras-chave: COVID-19. Epidemiologia. Coronavírus. 

 
ABSTRACT: Introduction: COVID-19 quickly became a pandemic, with high transmissibility and 
mortality. The aim of the present study is to outline the morbidity and mortality of this disease in 
Northeast Brazil. Methods: Epidemiological, cross-sectional, descriptive and retrospective study 
on the cases of COVID-19 in Brazil using data from the Coronavirus Platform, from the first case in 
the country and in the Northeast until 06/16/2020. Results: 923,189 confirmed cases of COVID-19 
were cataloged, 45,241 deaths, incidence of 439.3 / 100 thousand inhabitants and mortality of 21.5 
/ 100 thousand in Brazil. The Northeast projected itself in 1st place in notifications and 2nd place in 
deaths. Discussion: The states of Ceará, Pernambuco and Maranhão lead the number of cases in 
the Northeast. The insufficiency of diagnostic tests favors the underreporting of cases. 
Conclusion: The high morbidity and mortality of COVID-19 in the Northeast of the country signals 
the indispensable continuous epidemiological monitoring. 
Keywords: COVID-19. Epidemiology. Coronavirus. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Denominado de SARS-CoV-2, o novo coronavírus foi identificado pela primeira vez na 

cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019 1. Após seu mapeamento, todos os 

continentes registraram casos, o que motivou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

considerar o evento como pandemia.2 

Caracteristicamente, a Covid-19 possui altas taxas de transmissibilidade1. Observa-se que 

esse comportamento do vírus tem impacto direto nos inúmeros segmentos da sociedade, à 

medida que demanda uma resposta rápida e eficaz de enfrentamento, com ação direta nos níveis 

de atenção à saúde.3 

1 Discente de Enfermagem. Universidade Tiradentes. limarcelino@hotmail.com.br 
2 Discente de Medicina. UNIT - Centro Universitário Tiradentes. duarte.alinemoura@hotmail.com 
3 Discente de Medicina. Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. jpedro_296@outlook.com 
4 Discente de Medicina. Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. ismair.2012@hotmail.com 
5 Discente de Medicina. UNIT - Centro Universitário Tiradentes. leticia.kallynemed@gmail.com 
6 Médico Infectologista. Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. fernandomaia@yahoo.com.br 
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Em termos de sintomatologia, os indivíduos acometidos podem ser assintomáticos ou 

evoluírem com quadros graves. A síndrome gripal, comum na fase inicial da doença, pode 

apresentar-se com febre, tosse, dispneia, bem como mialgia, ageusia, anosmia e diarreia. Esses 

sinais e sintomas compõem o quadro clínico da doença, porém não são obrigatórios na covid- 

19.1,2 

Pacientes com comorbidades (doença cardiovascular, diabetes, hipertensão e entre 

outras), possuem maior propensão para o desenvolvimento da síndrome respiratória aguda 

grave.1,2,3 Nessa fase da doença, observa-se aumento significativo na mortalidade. A taxa de 

mortalidade por 100 mil habitantes no Brasil é de 22,7; nas regiões brasileiras, tem-se o sul (3,4) 

com a menor taxa, seguido da centro-oeste (6,9), sudeste (24,9), nordeste (26,8) e norte (45,5).4 

A identificação de fatores que compõem o agravo estudado mostra-se essencial à 

produção de políticas de saúde voltadas exclusivamente à problemática. Nesse sentido, este 

trabalho objetiva identificar o perfil de morbimortalidade da covid-19 na região nordeste do Brasil. 

A região estudada, que detém a segunda maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, 

caracteriza-se por possuir um sistema de saúde frágil, com probabilidade alta de atingir o colapso. 

Dessa forma, entende-se que este estudo se comporta como ferramenta elementar à 

criação de indicadores de saúde, sobretudo na região nordeste, à medida que auxilia a estratificar 

e compreender acerca da doença sob a óptica da epidemiologia e da análise isolada de variáveis, 

as quais são intrínsecas ao problema. 

 
METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, descritivo e retrospectivo a partir do 

Painel Coronavírus, plataforma vinculada ao Ministério da Saúde. Os dados coletados foram 

referentes ao período desde o primeiro caso de COVID-19 no Brasil (26/02/2020) e no Nordeste 

(06/03/2020) até o dia 16/06/2020. As variáveis abordadas foram: casos confirmados, óbitos, 

taxas de incidência e de mortalidade a cada 100 mil habitantes. 

 
RESULTADOS 

 

No Brasil, foram catalogados 923.189 casos confirmados, 45.241 óbitos, incidência de 

439,3/100 mil habitantes e mortalidade de 21,5/100 mil. Nesse cenário, o Nordeste representa 

uma das regiões do país que mais sofre com a pandemia da COVID-19. Ilustrando esse contexto, 

projeta-se em 1° lugar em notificações (325.796) e 2° lugar em óbitos (14.553), taxa de 

mortalidade (25,5/100 mil) e incidência (570,9 /100mil). 
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Gráfico 1: Casos confirmados e óbitos por COVID-19 na região Nordeste 

 

 
Fonte: Painel Coronavírus, 2020 

 
 

 
Gráfico 2: Incidência e mortalidade a cada 100 mil habitantes no Brasil e estados da região Nordeste 

 

 
Fonte: Painel Coronavírus, 2020 

 

DISCUSSÃO 

 
A maioria dos casos confirmados se concentrou nos estados do Ceará (81.289) Maranhão 

(62.711) e Pernambuco (46.427), compondo 58,4% das notificações na região. Vale salientar, 

ainda, que o primeiro e o último supracitados encontram-se no grupo de estados com maiores 

taxas de mortalidade do Brasil. Nessa esfera, o Ceará apresenta-se em 2° lugar com 55,5 

óbitos/100 mil, enquanto Pernambuco aparece em 5° com 41,4/100mil. 4 
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Os dados epidemiológicos dos casos confirmados pelo COVID-19 no Brasil se 

configuraram de modo heterogêneo, inicialmente em regiões com o maior PIB (Produto Interno 

Bruto), entre eles: Sudeste, alguns estados no Nordeste, como Pernambuco e Ceará, Amazonas 

(Região Norte), Distrito-Federal (Centro-Oeste). Tal fato se deu ao movimento migratório advindo 

dos países Europeus, China e América do Norte, sendo agravado pela alta taxa de densidade 

demográfica. Dessa forma, a incidência de casos por 100mil habitante foram expressivamente 

dadas nesses locais.5 

No entanto, nos meses entre maio e junho as notificações se intensificaram em territórios 

com o menor IDH (índice de Desenvolvimento Humano), com destaque para o Nordeste, 

ultrapassando assim a média nacional de casos confirmados e óbitos pelo SARS-CoV-2. Esse 

crescimento exacerbado não se dá apenas por explicações óbvias, há questões associadas desde 

o contexto histórico socioeconômico, quanto a precariedade estrutural do Sistema Único de 

Saúde. 5 

Conforme demonstrado nos estudos realizados, os estados do Ceará, Pernambuco e 

Maranhão lideram o quantitativo de casos no Nordeste, tal índice reflete o grau de desigualdade 

social entre as regiões, sendo diretamente proporcional ao acesso a saúde pública pela 

população, assim, a precariedade econômica irá refletir na qualidade da assistência médica, 

aporte de leitos, respiradores, contratação de profissionais de saúde e medicamentos, 

consequentemente, aumento dos casos de modo desenfreado, juntamente com os óbitos 

contabilizados pelo COVID-19. Além disso, a medida de isolamento se torna mais complexa 

devido a necessidade econômica populacional, o que dificulta ainda mais as medidas de controle 

da pandemia.6 

Ademais, mesmo com o índice crescente de infectados, esses dados não são fidedignos, 

isso ocorre devido aos casos de subnotificação, dado tanto por análises sintomáticas errôneas, 

quanto a falta de testes para diagnósticos, sendo essa uma das principais causas, já que as 

regiões mais pobres não recebem investimento suficiente para a realização da testagem em 

massa da população. Consequentemente, é provável que região Nordeste apresente número de 

casos superiores aos constados, agravando ainda mais o contexto do COVID-19 no Brasil.6 

Sendo assim, os índices supracitados são de extrema importância para entender o 

comportamento do COVID-19 no Brasil, ressaltando que tais números são mutáveis, o que requer 

atualização constante para se obter estratégias de atuação contra a pandemia. 

 
CONCLUSÕES 

 

Compreende-se que o Nordeste se enquadra em uma das regiões com maior índice de 

morbimortalidade da COVID-19 no país. Torna-se evidente a necessidade de planejamento do 

atendimento à saúde, analisando as particularidades sociais e econômicas da região, e de novas 

estratégias para atenuação dos óbitos, como a implementação de medidas de isolamento mais 
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rígidas. Além disso, a produção de informações por meio do monitoramento epidemiológico 

contínuo é de suma importância para auxiliar no melhor plano de enfrentamento da pandemia. 

É ainda vital a implementação de um maior número de leitos no Nordeste brasileiro para 

contenção dos casos de COVID-19. Ressalta-se também a importância da ampliação dos testes 

para diagnóstico, bem como maior fornecimento de EPIs para todos os profissionais de saúde. O 

distanciamento social e outras medidas de prevenção, como lavagem das mãos e uso de 

máscaras, precisa ser reforçado na população, considerando a alta transmissibilidade do vírus, de 

maneira a conter o número de pessoas infectadas. 

Em relação a morbimortalidade no Nordeste, percebe-se que é mais predominante no 

Estado do Ceará (81.289), com uma taxa de mortalidade de 55,5/100 habitantes, isso sinaliza o 

indispensável monitoramento epidemiológico continuo. 
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CAPÍTULO 167 

MORTALIDADE POR COVID-19 EM INDIVÍDUOS OBESOS: UMA REVISÃO NARRATIVA 

COVID-19 MORTALITY IN OBESE INDIVIDUALS: A NARRATIVE REVIEW 

 

Carlos Alberto Menezes 1 

Rayzza Santos Vasconcelos 2 

 

RESUMO: A obesidade é vista como fator de risco para nova pandemia do coronavírus 2019 
(COVID-19), estando associada a maior probabilidade de serem admitidos na unidade de terapia 
intensiva com necessidade de suporte ventilatório e bem como sujeitos a morte prematura. Este 
estudo tem como objetivo descrever a relação causal da mortalidade elevada por COVID-19 em 
indivíduos obesos. Trata-se de uma revisão narrativa, cujo levantamento realizou-se por meio da 
busca de artigos científicos nas bases de dados PubMed e Medline de janeiro a junho 2020. Em 
suma, verificou-se que os indivíduos com obesidade têm predisposição a complicações graves por 
COVID-19 por conta da inflamação crônica sistêmica, ativação do sistema complemento e 
distúrbios da coagulação; diminuição da função pulmonar e associação com outras comorbidades; 
resultando em uma mortalidade elevada. 
Palavras-chave: Obesidade. Coronavírus. Mortalidade. 

 
ABSTRACT: Obesity is seen as a risk factor for a new coronavirus pandemic 2019 (COVID-19), 
being associated with a greater likelihood of being admitted to the intensive care unit in need of 
ventilatory support and subject to premature death. This study aims to describe the causal 
relationship of high COVID-19 mortality in obese individuals. This is a narrative review, whose 
survey was carried out through the search for scientific articles in the PubMed and Medline 
databases from January to June 2020. In short, it was found that individuals with obesity are 
predisposed to serious complications due to COVID-19 due to chronic systemic inflammation, 
activation of the complement system and coagulation disorders; decreased lung function and 
association with other comorbidities; resulting in high mortality. 
Keyword: Obesity. Coronavirus. Mortality. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A obesidade envolve uma relação complexa entre os aspectos genéticos, metabólicos 

socioeconômicos e culturais, sendo caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, 

que é expressado pelo índice de massa corporal (IMC) acima de 30 kg / m2 (APOVIAN, 2016). 

Esta condição crônica tem etiologia multifatorial e tem implicações adversas e potencialmente 

significativas à manutenção da saúde. 

É considerada um problema de saúde pública mundial, e atualmente é vista como fator de 

risco para nova pandemia do coronavírus 2019 (COVID-19), estando associada a maior 

probabilidade de serem admitidos unidade de terapia intensiva (UTI) com necessidade de suporte 

ventilatório, bem como sujeitos a morte prematura (SCHEEN, 2020). Conforme Engin (2017), 
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sabe-se que há diminuição da expectativa de vida de aproximadamente 3,3–18,7 anos em 

pessoas obesas. 

Em paralelo, convém dizer que a COVID-19 trouxe impacto em diversos setores e em 

vários grupos sociais, apresentando uma estreita relação entre a resposta viral do patógeno e as 

comorbidades já existentes nos indivíduos (PETRAKIS et al., 2020).Uma doença causada pelo 

Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2), apresenta manifestações 

clínicas como tosse, febre, dispneia, mialgia, hiposmia, anosmia, entre outras (HE; DENG; LI, 

2020). 

O espectro clínico da COVID-19 é amplo, variando de uma apresentação assintomática ou 

com sintomatologia leve até um quadro grave, incluindo choque séptico. Nos indivíduos 

sintomáticos ocorrem três fases: fase da replicação viral, fase pulmonar e fase de hiperinflamação 

com coagulação intravascular disseminada (CIVD) (SATTAR; MCLNNES; MCMURRAY, 2020). 

Essas apresentações clínicas graves em indivíduos obesos tendem a evoluir para óbito. 

Afinal, está claro que essa condição crônica é um preditor de risco para sintomas graves nos 

indivíduos com COVID-19 (CHIAPPETTA et al., 2020). Nesse sentido, constitui-se como recorte 

do objeto dessa revisão a mortalidade elevada por COVID-19 em indivíduos com obesidade. 

Assim, esta revisão narrativa objetiva descrever a relação causal da mortalidade elevada 

por COVID-19 em indivíduos obesos. Para o alcance do objetivo proposto, busca-se responder a 

seguinte questão norteadora: Por que indivíduos com obesidade têm mortalidade elevada por 

COVID-19? 

 
2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa. Segundo Elias (2012), esse tipo de revisão busca 

compreender o estado da arte de um determinado tema com base na literatura, não havendo tanto 

rigor científico como na revisão sistemática, uma vez que não se aplica estratégias de busca 

sofisticadas e exaustivas de fonte de informação. 

O levantamento realizou-se por meio da busca de artigos científicos nas bases de dados 

PubMed e Medline de janeiro a junho 2020. As seguintes palavras-chave foram utilizadas: “SARS- 

CoV-2”, “COVID-19”, “infecção”, “patogênese”, “características clínicas”, “diagnóstico”, 

“tratamento”, “obesidade”, “complicações” com interposição do operador booleano “AND”. Além 

disso, utilizamos a literatura e as recomendações científicas atualmente disponíveis nos sites da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos 

Estados Unidos (CDC). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Obesidade 

Dados da OMS em 2019 evidenciou 2,3 bilhões (39%) de adultos da população mundial 

com sobrepeso e 13% com obesidade. Atualmente, os Estados Unidos lideram essa 

problematização com um percentual de 40% da população; e o Brasil não foge a essa realidade, 

pois segundo dados do Ministério da Saúde (MS) no mesmo período 20,7% das mulheres e 18,7% 

dos homens são considerados obesos (WHO, 2019). 

A obesidade é determinada pelo acúmulo de gordura corporal em decorrência do efeito 

combinado de genes, ambiente e estilo de vida (SILVA et al., 2019). Este excesso de gordura é 

classificado em categorias de acordo com sua gravidade, calculado pelo IMC, em leve, moderada 

ou grave; ou pode ser categorizado também pelo tipo de distribuição de gordura, em ginecóide e 

androíde através da medicação da circunferência abdominal (LEITE; ROCHA; BRANDÃO-NETO, 

2009). 

Além disso, sabe-se que o início da obesidade ocorre durante a infância ou adolescência 

com agravamento na adultez, culminando no aumento de comorbidades como dislipidemia, 

hipertensão, doenças coronarianas, diabetes, câncer e depressão, que acarretam prejuízos sérios 

a saúde (LEACH et al., 2020). 

Vários fatores estão envolvidos na etiologia da obesidade, porém todos eles convergem 

para o único ponto: o balanço energético positivo (LEITE; ROCHA; BRANDÃO-NETO, 2009). A 

quantidade de calorias ingeridas diariamente ultrapassa as gastas, sendo o excesso armazenado 

continuamente no tecido adiposo (CORADINI; MORÉ; SCHERER, 2017). Embora, esse balanço 

energético sofre influência dos fatores ambientais e orgânicos 

Além do mais, vários fatores ambientais podem interagir na gênese da obesidade com 

capacidade de ativar ou silenciar genes envolvidos no processo de patogênese dessa condição 

crônica. Tais fatores são conhecidos como fatores epigenéticos, cuja capacidade é modular a 

expressão de vários genes associados à obesidade (ORNELLAS et al., 2017). 

Do ponto de vista genético molecular existem causas monogênicas da obesidade como, 

por exemplo, uma mutação no gene ou receptor da leptina, porém atualmente advoga-se que a 

obesidade é uma doença poligênica, visto que mais de 250 estão relacionados com a obesidade 

(LEITE; ROCHA; BRANDÃO-NETO, 2009). 

 
3.2 Mortalidade elevada por COVID-19 em indivíduos obesos 

A mortalidade elevada por COVID-19 em indivíduos obesos pode ser explicada pelo fato 

da diminuição da função pulmonar, respostas imunológicas e estado de inflamação crônica. Além 

disso, essas pessoas possuem outras comorbidades preexistentes que estão associadas a 

obesidade, como: hipertensão, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, que eleva o risco de 

mortalidade e resultados negativos em indivíduos com COVID-19 (PALMIERI et al., 2020). 
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Nesse sentido, sabe-se que em decorrência do surgimento do novo coronavírus na cidade 

de Wuhan na China, a comunidade científica e médica observou maiores complicações 

respiratórios observadas nos indivíduos obesos como à síndrome da apneia obstrutiva do sono, 

lesão pulmonar aguda e síndrome do desconforto respiratório agudo do adulto, podendo evoluir 

essas complicações para pneumonia intersticial bilateral (SCHEEN, 2020; ZHENG et al., 2020). 

Estas doenças em indivíduos obesos induz uma dificuldade da expansão pulmonar por 

conta da musculatura torácica mais fraca. Deste modo, necessitam de suporte ventilatório na UTI 

devido a insuficiência respiratória, colocando a obesidade como grupo de risco para quadros 

clínicos mais graves em indivíduos com COVID-19 (HUANG et al., 2020). 

Em todo o mundo, pessoas obesas estão sendo consideradas como grupo de alto risco 

para complicações graves do COVID-19 (RYAN; RAVUSSIN, E., HEYMSFIELD, 2020). Notou-se 

que, em 2009, durante a pandemia do H1N1 a obesidade foi considerada como fator de risco 

independente para complicações da gripe influenza, resultado semelhante está sendo reconhecido 

para a pandemia da COVID-19 (LUZI, RADAELLI, 2020). 

O maior estudo dessa associação foi realizado na Itália com 1591 indivíduos com idade 

média de 63 anos e apenas 203 (13%) com idade inferior a 51 anos. Dados semelhantes foram 

relatados na China e EUA, principalmente, no início da pandemia, onde foi observado no Hospital 

de Johns Hopkins no final de março de 2020 que pacientes mais jovens começaram a ser 

admitidos na UTI, muitos dos quais tinham obesidade (KASS et al., 2020). 

Deste modo, sabe-se que a obesidade é uma comorbidade que quanto maior o IMC pior o 

prognóstico, logo estes indivíduos possuem maior potencial de infecções, desfechos respiratórios 

desfavoráveis e CIVD (KASS et al., 2020; (SATTAR; MCLNNES; MCMURRAY, 2020). 

Nesse contexto, um dos pontos que explica a mortalidade elevada por COVID-19 em 

indivíduos obesos, é que essas pessoas por apresentam uma redução do volume de reserva 

expiratório do sistema respiratório repercutindo em comprometimento pulmonar. Esta diminuição 

da função pulmonar pode ser exacerbada em pacientes obesos na posição de decúbito dorsal, já 

que ocorre uma redução da excursão diafragmática, dificultando assim a ventilação (DIETZ; 

SANTOS-BURGOA, 2020). 

Além disso, sabe-se que a grande questão fisiopatológica da obesidade é o processo 

inflamatório com dano celular e orgânico. Estudos científicos sugerem um papel de inflamação em 

ambos as patologias: obesidade e COVID-19, e esse binômio de inflamação faz com que os 

indivíduos se apresentem com quadros mais graves mesmos em indivíduos mais jovens 

(CHIAPPETTA et al., 2020; HUANG et al., 2020). 

O estado inflamatório do tecido adiposo visceral em indivíduos obesos resulta do acúmulo 

de macrófagos, que induzem a produção de citocinas inflamatórias, a exemplo do fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-alfa), interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6), e também promovem a expansão 

de linfócitos T efetoras, como linfócito T helper 1 (Th1) e linfócito T citotóxico (CD8 +), que 

produzem interferon-y, contribuindo para agravar ainda mais a inflamação no tecido adiposo 

visceral (EGIN; EGIN; EGIN, 2020). 
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Sendo esse tecido altamente vascularizado, as células dos músculos endoteliais e lisos, 

bem como os macrófagos residentes exibem alterações em resposta ao sistema renina- 

angiotensina, onde há participação do receptor e da Enzima Conversora da Angiotensina (ECA2) 

(RYAN; CAPLICE, 2020). Essa enzima e seu receptor estão presentes no adipócito, que por 

coincidência é o local de atuação celular do SARS-CoV-2, já que esse vírus usa o ECA2 como 

receptor para entrar na célula (MORI; OUDIT; LOPASCHUK, 2020). 

Atualmente, não há evidência para a infecção direta por SARS-CoV-2 no tecido adiposo, 

embora a expressão do receptor da ECA2 represente a base para o tropismo viral em várias 

células, entre essas os adipócitos e epitélio pulmonar (RYAN; CAPLICE, 2020). 

Associado a esse mecanismo há uma tempestade de citocinas com liberação de modo 

descontrolado de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, IL-1, IL-6, sendo que a intensidade 

do quadro clínico pulmonar reflete o desequilíbrio entre essas citocinas (CHIAPPETTA et al., 

2020). Nessa circunstância, convém dizer que o tecido adiposo serve como reservatório para 

ativação de IL-6 e induz a cascata de sinalização, que está circundada com a infecção pelo SARS- 

CoV-2 (LUCENA et al., 2020). 

Deste modo, vale mencionar que por conta da liberação descontrolada de citocinas, 

elencou-se que entre as consequências das infecções virais relacionadas com o pulmão estão: 

apoptose das células do epitélio e do endotélio, gerando um extravasamento vascular e edema 

nos alvéolos, que culmina em hipóxia; prejuízo da resposta de linfócitos T, acúmulo de 

macrófagos alternativamente ativados, homeostase do tecidual alterada e síndrome do 

desconforto respiratório agudo (CHANNAPPANAVAR; PERLMAN, 2017). 

Por fim, pode-se dizer a disseminação viral quando afeta o tecido adiposo pode levar dias, 

e como consequência desse processo prolongado, ocorre também manutençaõ da tempestade de 

citocinas, resultando em dano tecidual e agravamento do quadro clínico em indivíduos com 

COVID-19 (SINDHU et al., 2015; ZATTERALE et al., 2019). 

 
4 CONCLUSÃO 

 

Em suma, verificou-se que os indivíduos com obesidade têm predisposição a 

complicações graves por COVID-19 por conta da inflamação crônica sistêmica, ativação do 

sistema complemento e distúrbios da coagulação; diminuição da função pulmonar e associação 

com outras comorbidades; resultando em uma mortalidade elevada. Deste modo, os indivíduos 

obesos requerem cuidados especiais, em especial quando internados em UTI pelo COVID-19, 

devido ao maior risco de infecções, maiores dificuldades à intubação, transporte desses pacientes 

e utilização do decúbito em pronação. 
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RESUMO: A pandemia da COVID-19 tem causado tanto sofrimento físico quanto inquietação 
social e aflição à saúde mental conforme o efeito sobre adoecimento e a experiência da morte e 
do morrer. A presente revisão sistemática sumariza e evidencia os principais agravos 
psicossociais no processo de adoecimento, terminalidade e enfrentamento da morte no contexto 
desta pandemia de acordo com as pesquisas pelos descritores “death”, “pandemic” e “COVID -19”, 
desconsiderando os resultados que não faziam parte do recorte temático. Embora a menor 
produção nacional infira na necessidade de estudos científicos sobre a terminalidade neste 
contexto, conclui-se a importância do trabalho de uma equipe multiprofissional a fim de 
potencializar as formas alternativas, respeitosas e singulares no fortalecimento da rede 
socioafetiva e psicológica do paciente e familiares ainda que o isolamento social limite a 
experiência de enfrentamento da morte. 
Palavras-chave: Morte; Infecções por Coronavirus; Isolamento social; Adaptação Psicológica; 
Luto; 

 

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic cause both physical suffering and social unrest and 
distress to mental health according to the effect on illness and the experience of death and dying. 
This systematic review summarizes and highlights the main psychosocial problems in the process 
of illness, terminality and coping with death in the context of this pandemic according to research 
by the descriptors “death”, “pandemic” and “COVID-19”, disregarding those not part of the theme 
section. Although the low national production infers the need for scientific studies on terminality in 
this context, it concludes, also, the importance of the work of a multiprofessional team in order to 
enhance the alternative, respectful and singular ways in strengthening the socio-affective and 
psychological of the patient and family although social isolation limits the experience of facing 
death. 
Keywords: Death; Right to Die; COVID19; Social Isolation; Adaptation Psychological; 
Bereavement; 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Contextualizar sobre o ciclo de nascimento, crescimento e reprodução da vida é inerente à 

condição humana, entretanto, reconhecer a finitude da mesma não vem de forma igualmente 

natural para todos os indivíduos. Isso porque a relação pessoal com o sofrimento pela doença 

orgânica e com o enfrentamento da morte é influenciada pelo entorno cultural e social de cada 
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indivíduo, bem como por todas as nuances desses determinantes, como a espiritualidade e a 

subjetividade de cada um. Os simbolismos e códigos culturais para os rituais fúnebres, por sua 

vez, estabelecem uma conexão entre uma sociedade e o ente que se foi e, para alguns grupos, a 

não condução desse processo tem efeitos psicossociais negativos para a família e para a 

comunidade (BEDFORD, 2018). 

O processo de adoecimento e percepção da doença, por sua vez, implica, por si só, em 

um estado maior de vulnerabilidade, podendo se tornar um ato solitário e impessoal quando o 

paciente está fora de seu ambiente familiar e colocado em um entorno onde seu sofrimento 

orgânico pode, de certa forma, ser aliviado, enquanto o psíquico é dificilmente mensurado em 

meio ao enfrentamento da patologia e do temor da morte (SANTANA et al, 2013), evidenciando a 

distância entre a experiência do sofrimento por parte do doente e o conhecimento da patologia por 

parte do profissional de saúde (PALMEIRA et al, 2018). 

Nesse contexto, a atual pandemia da COVID19, pelo SARS-CoV-2, tem causado tanta 

inquietação social e aflição à saúde mental quanto sofrimento físico, visto que tem efeito direto 

sobre o adoecimento e a experiência da morte e do morrer. Por um lado, especialmente quando 

citamos as populações que detêm as mais altas taxas de mortalidade - sendo as pessoas de 

maior idade, portadoras de múltiplas comorbidades ou em estágio terminal de adoecimento 

(ARMITAGE, 2020) - cria-se uma dicotomia na qual as medidas restritivas sobre o isolamento 

social e a precaução infecciosa podem ir de encontro com a dignidade do paciente no 

enfrentamento de sua jornada final e com o suporte à família no processo do luto, visto que um 

dos aspectos mais marcantes da morte é o impacto emocional que ela causa nos sobreviventes 

(MUNIZ, 2012). 

Enquanto alguns pacientes estão hospitalizados em instituições sem a possibilidade de 

visita familiar pelas limitações impostas ao contato físico, outros lamentam a perda de entes 

queridos o fazem em condições remotas, com funerais e enterros adiados ou realizados sem a 

presença dos mais próximos (HERNÁNDEZ e BERMAN, 2020). Assim, o modo como ocorrem 

essas perdas, que se tornam mais frequentes, repentinas, precoces e em massa no contexto da 

pandemia, se apresentam como agravos psicológicos (CREPALDI, Maria Aparecida et al, 2020) e, 

portanto, como preditores de complicação no estabelecimento do luto normal individual ou de um 

grupo. (FIOCRUZ, 2020) 

Nesse cenário de pandemia e crise global em saúde, o rompimento no processo usual do 

luto - que, por si só, já compreende respostas emocional, cognitiva, física e comportamental 

importantes - compreende desde a fase antecipatória, com a incerteza da morte pela 

disseminação da doença, até a possibilidade de um luto complicado, luto privado de direitos e até 

mesmo estresse pós-traumático secundário ou burnout causado pela esquiva e pelo esgotamento 

(WORDEN, 2018; WALLACE et al, 2020). Além disso, engloba não só pacientes e o respectivo 

núcleo familiar envolvido, mas a comunidade como um todo, incluindo os profissionais de saúde. 

Esses desdobramentos da era do novo coronavírus evidenciam a necessidade, por parte da 

sociedade, dos profissionais e das instituições como os hospitais, de se adaptarem no sentido de 
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ressignificar os rituais e simbolismos em torno da morte a fim de mitigar o sofrimento pelas perdas 

(FIOCRUZ, 2020) 

Nesse sentido, o presente artigo sumariza e traz em evidência os principais agravos 

psicossociais no processo de adoecimento, terminalidade e enfrentamento da morte no contexto 

da COVID19, considerando os principais aspectos do luto relacionados à disrupção causada pela 

pandemia, incluindo as práticas no atendimento, na comunicação e no autocuidado dos 

provedores de saúde. 

DESENVOLVIMENTO DO TEXTO 

 
Trata-se de um estudo secundário do tipo Revisão Sistemática em que para o presente 

trabalho, foram realizadas reuniões para a definição do tema e dos descritores dos artigos. Em 

seguida, foram pesquisados e selecionados artigos para utilizar como base na elaboração de uma 

revisão bibliográfica e analítica acerca do tema descrito, proporcionando um estudo através da 

interpretação e análise dos dados coletados. Os artigos foram pesquisados nas plataformas 

SciELO, Scholar Google, Medline e LILACS com os descritores “COVID-19”, “pandemic” e “death” 

nos idiomas inglês e português associados pelo operador booleano “AND”. Para a exclusão de 

artigos, foram utilizados critérios como o ano, no qual exclui-se artigos escritos antes de 2019, e 

que saíssem da linha de pensamento do tema central. 

Após a identificação de produções científicas entre as plataformas escolhidas, foram 

selecionados 17 artigos que compreendiam os critérios de inclusão. Dessa forma, pôde-se 

discorrer acerca dos diferentes aspectos relativos à temática do presente artigo. 

A pandemia do COVID-19 afetou o modo como é vivenciado o luto pelas pessoas. Além 

de ser um período de vivência complicado, envolvendo alterações na saúde mental e física, 

segurança, entre outros, alguns indivíduos têm que lidar com a morte de alguém próximo. O luto 

abrange fatores emocionais, cognitivos, físicos e comportamentais, e todas elas devem ser 

respeitadas à sua maneira. Com o aumento significativo do número de casos e mortes, as 

medidas se tornam mais restritivas, e algumas delas afetam diretamente o processo de luto. Neste 

período de pandemia, velórios estão proibidos, e o enterro inviabiliza visualizar o corpo do 

falecido, isso se deve à ausência de estudos acerca da transmissão do paciente em óbito às 

pessoas e a medida para evitar aglomeração entre os enlutados. Então, adiciona-se ao processo 

de luto à falta de oportunidade das famílias de se despedirem dos entes queridos adequadamente, 

e acredita-se que a relação com a morte tenha se tornado mais difícil de lidar. Ainda, o luto sem 

privilégios pode acontecer quando a família não comparece ao enterro ou é incapaz de se 

despedir segundo às práticas tradicionais comumente aplicadas. 

Em um cenário anterior à pandemia do novo coronavírus, estudos apontaram que 

familiares de pacientes que morreram no hospital ou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

apresentaram maior risco de luto prolongado, sendo o risco ainda maior em período de pandemia. 

Experiências que acontecem antes do óbito impactam de forma duradoura nas experiências de 

luto de entes queridos. Estudos mostram que sintomas graves de luto antes da perda, menos 
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apoio social, culpa e despreparo frente à a morte previam o luto complicado e a depressão pós- 

perda, que são fatores importantes no enfrentamento da morte no contexto atual. Desta maneira, 

é imprescindível compreender de que modo as circunstâncias podem preparar o cenário para que 

o luto complicado (LC) ocorra após a morte, o que pode ser potencialmente afetado pelo tipo de 

perda e pelas consequências físicas, mentais e sociais do distanciamento social. Em uma 

pesquisa nacional, a incapacidade do paciente se despedir da família antes da morte esteve 

significativamente associada ao luto complicado. Alguns sintomas relacionados a ele são os 

pensamentos invasivos recorrentes do falecido, dificuldade em aceitar a morte, pensamentos 

ruminativos e amargura excessiva, tristeza e percepção de falta de sentido da vida. (WORDEN, 

2020) 

O impacto psicológico da morte é irrefutável. A incapacidade de honrar um ente querido 

com um enterro e funeral adequados é angustiante para a família e a comunidade do falecido, 

mas também possui um significado a longo prazo. Segundo Robert A. Neimeyer, professor de 

psicologia da Universidade de Memphis e diretor do Instituto de Portland para Perdas e 

Transições, o funeral, em qualquer tradição religiosa ou secular, tenta dar sentido aos eventos da 

morte. Ele afirma ser um rito de transição que evoluiu em todas as culturas por um bom motivo, e 

que todos precisam dessas formas de celebração ritual para processar a perda. Neste sentido, 

Bryant Hightower, um diretor funerário dos Estados Unidos, está permitindo que as famílias 

gravem os serviços realizados para reproduzi-los na capela após a pandemia, dando aos amigos 

e familiares a chance de se reunir e assistir. Outra diretora funerária relatou explorar o aplicativos 

de videoconferência, como Zoom, para permitir que parentes se conectem virtualmente e 

compartilhem sua dor. Isto, pois os ritos funerários e enterros simbolizam a profunda conexão 

entre pessoa falecida e suas redes socioculturais (HERNÁNDEZ e BERMAN, 2020) 

O luto antecipatório é o luto que ocorre quando a morte é esperada, resultando da 

tentativa de entender o que está por vir. Com as restrições, as opções das famílias são mínimas,  

e por isso, os médicos devem ser transparentes quanto à situação, além de explorar conexões 

com os familiares visando auxiliá-los no preparo para a provável morte. Esse trabalho antecipado 

de luto pode melhorar significativamente o período de perda, evitando ainda o luto complicado e a 

depressão pós-perda, e para isso, deve-se considerar aspectos importantes como a comunicação, 

o planejamento avançado de atendimento e o autocuidado do prestador de serviços (WORDEN, 

2020). 

A comunicação envolve reconhecer e validar as respostas emocionais dos pacientes e 

parentes, pois, segundo estudos, aqueles que tiveram a oportunidade de aceitação cognitiva e 

emocional apresentam melhores resultados em qualidade de vida após a perda. As conversas 

sobre o planejamento avançado de atendimento devem ocorrer de forma precoce em busca de 

evitar hospitalizações indesejadas e evitáveis. Caso as hospitalizações ocorram e o paciente 

apresente um mau prognóstico, é importante incluir debates com o mesmo acerca dos desejos do 

mesmo para o funeral e as práticas espirituais a serem realizadas e incentivar sua conexão com 
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os familiares, de forma que ambos entendam as necessidades de planejamento pós-morte. 

Ademais, deve-se fornecer apoio adicional ao luto. 

As tecnologias online podem fornecer redes de suporte social, embora envolvam a 

complexidade de aprender a manejá-las e a falta de acesso universal dos indivíduos à internet. 

Podem ser implementadas terapias comportamentais cognitivas através de plataformas on-line, 

possibilitando o suporte necessário em tempos de isolamento social, objetivando a melhoria do 

bem-estar e diminuição da solidão. 

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre os processos de 

terminalidade, morte e luto no contexto da pandemia de COVID-19. Foi destacada a importância 

do reconhecimento de que tais processos são experienciados de forma singular, não havendo 

uma sequência normatizadora para suas ocorrências, nem rigor nos rituais que favorecem a 

minimização do sentimento de separação e/ou que construam sentido para as perdas em tempos 

de pandemia. A potencialização de formas alternativas e respeitosas para ritualização dos 

processos deve ser enfatizada pela equipe multiprofissional, orientada especificamente pelo 

psicólogo. Além disso, reconhece-se que não se deve ter uma equipe focada unicamente nas 

perdas, e sim na perspectiva de fortalecimento das teias socioafetivas e psicológicas, valorizando 

compromisso e solidariedade entre familiares, amigos e outras pessoas envolvidas nas vidas dos 

entes falecidos, como prestadores de serviços médicos, o que parece ser essencial para enfrentar 

os desafios do luto, os quais, durante a pandemia, são agregados a novos obstáculos 

relacionados a isolamento social, incapacidade de implementar enterros e funerais comuns, 

incerteza e culpa relacionadas à infecção. Frisa-se também a relevância do cuidado à saúde 

mental da equipe multiprofissional face às adversidades vivenciadas à frente dessa grave 

emergência de saúde pública. 

À luz da discussão, recomenda-se, então, compreensão sobre complexidades do 

sofrimento, além de acesso e compartilhamento de recursos para melhorar comunicação, 

telessaúde e autocuidado como componentes fundamentais para apoiar pacientes, familiares, 

colegas e aos próprios profissionais. 

Por fim, dado que o presente estudo se refere a uma revisão sistemática, buscou-se 

metodizar experiências relatadas internacional e nacionalmente; contudo, devido à menor 

produção nacional tangente ao assunto, é válido ressaltar a importância da realização de 

pesquisas sobre processos de terminalidade, morte e luto no contexto da pandemia de COVID-19 

no Brasil, de modo que seja possível reconhecer como os processos são vivenciados e propor 

intervenções específicas alinhadas a demandas do cenário brasileiro. 
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CAPÍTULO 169 

MUDANÇAS NO MANEJO DE PACIENTES EM CENTROS ONCOLÓGICOS EM TEMPOS DE 

COVID-19 

CHANGES IN MANAGEMENT OF PATIENTS IN ONCOLOGY CENTERS IN COVID-19 TIMES 
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RESUMO: O novo coronavírus trouxe consigo mudanças em todos os âmbitos. Seus altos índices 
de contágio refletiram na necessidade de uma resposta rápida e eficaz por parte da sociedade. Os 
centros oncológicos, com seus pacientes de alto risco, incluíram-se nesse processo adotando 
métodos, até então, bem-sucedidos. Desta forma, este estudo objetiva descrever as alterações 
tomadas no que diz respeito ao manejo de pacientes portadores de neoplasias dentro da realidade 
atual. Concluiu-se que os mais variados lugares se modificaram em prol de medidas de cuidado e 
proteção extremamente necessárias, obtendo resultados positivos. Resta, portanto, o aprendizado 
trazido para a prática diante dos próximos desafios. 
Palavras-chave: Coronavírus, pacientes oncológicos, manejo, COVID-19. 

 

ABSTRACT: The new coronavirus has brought changes in all areas. Its high infection rates 
reflected the need for rapid and effective response by society. The oncology centers, with their 
high-risk patients, were included in this process, adopting methods that had been successful until 
then. Thus, this study aims to describe the changes made with respect to the management of 
patients with cancer within the current reality. It was concluded that the most varied places have 
changed in favor of extremely necessary care and protection measures, obtaining positive results. 
There remains, therefore, the learning brought to practice in the face of the next challenges. 
Keywords: Coronavirus, cancer patients, management, COVID-19. 

 
 

INTRODUÇÃO: 

 
Desde que se espalhou pelo mundo, a Coronavirus Disease (COVID-19) tem se mostrado 

uma patologia, no mínimo, desafiadora a todos os profissionais de saúde, nos mais variados 

setores. Apesar de seus baixos índices de mortalidade quando comparada aos casos de outras 

doenças provocadas por coronavírus, a exemplo da Síndrome de Angústia Respiratória Grave 

(SARS), em 2002, e da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), em 2015, as taxas de 

transmissibilidade demonstram-se muito maiores. Esse fato, fez com que a doença, iniciada em 

Wuhan, China, em dezembro de 2019, adquirisse grandes proporções em um período de tempo 

curto, tendo sido formalizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia em 

11 de março de 2020. 

Desde então, inúmeros cuidados referentes a medidas de controle e prevenção têm sido 

tomados. No entanto, apesar de todos os esforços, a patologia ainda se mostra relevante, tendo 

infectado no momento mais de oito milhões de pessoas por todos os continentes, e contabilizando 

cerca de 440 mil mortes. Tais dados preocupam principalmente a alguns grupos que tendem a 
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desenvolver mais complicações com o acometimento da doença, como idosos, fumantes, 

portadores de doenças crônicas e imunossuprimidos. 

Dentro deste último grupo, há ainda uma atenção especial para com os pacientes 

oncológicos (principalmente aqueles portadores de neoplasias metastáticas, em tratamento ativo 

com quimioterapia, usuários de glicocorticoides por tempo prolongado, ou com histórico de 

transplante de medula óssea). Isto se deve ao fato de que, de um lado, o câncer exige um 

diagnóstico e tratamento precoces, que não podem ser negligenciados, o que demandaria visitas 

a hospitais e acompanhamentos ambulatoriais; e de outro, estudos que demonstram que o uso 

das terapias imunossupressoras a longo prazo está associado a quadros mais graves da infecção 

pelo Sars-CoV-2 (WAISBERG et al., 2020) exigindo ainda mais cuidados por parte dos 

profissionais de saúde. 

Nesse sentido, destaca-se a relevância do tema, visto que se trata de uma população 

significativa. Segundo a International Angency for Research of Cancer (IARC), em seu senso de 

2018, cerca de 18 milhões de pessoas são portadoras de doenças neoplásicas por todo o mundo. 

No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2020, a incidência de casos novos 

foi cerca de 600 mil, entre homens e mulheres. 

Com base nessas informações, o presente estudo teve como objetivo analisar as 

experiências de centros oncológicos de diversos países em relação às medidas de segurança e 

prevenção adotadas com o avanço da pandemia. Buscou-se verificar como passou a ser o 

processo de cuidado, acompanhamento e manejo dos pacientes, de modo a minimizar sua 

exposição e riscos. 

 
METODOLOGIA: 

 

Trata-se de uma revisão de literatura, abrangendo artigos publicados entre os meses de 

março e junho de 2020. A pesquisa dos dados foi realizada entre os dias 12 e 18 de junho de 

2020, nas plataformas PubMed e Scielo, utilizando-se os seguintes descritores: “clinical oncology” 

“covid-19” “coronavirus” “cancer patients and covid-19” “oncologia e covid-19” “manejo Sars-CoV- 

2”. Realizou-se ainda a leitura das recomendações realizadas pela American Society of Clinical 

Oncology (ASCO) e Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC). 

Para a realização do estudo, foi selecionado o tema, estabelecidos critérios de inclusão e 

exclusão dos trabalhos, e elaborados análise e interpretação dos resultados, categorizando um 

total inicial de 11 artigos. 

Para a inclusão, optou-se por aqueles que descreviam bem sua experiência dentro do 

objetivo principal, e que estavam disponíveis na íntegra. Foram excluídos da pesquisa relatos que 

não contribuíram para a discussão do tema, ou que eram muito específicos dentro de suas 

especialidades. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 
Dos artigos lidos, sete enquadraram-se dentro dos critérios de inclusão, tendo sido 

empregados neste estudo. Os idiomas utilizados foram inglês e português, havendo relatos das 

seguintes localidades: Itália, América Latina, Arábia Saudita e Estados Unidos. 

O câncer é uma doença com risco de vida, que deve ser tratada em tempo hábil para 

evitar danos ao paciente, bem como minimizar seus riscos físicos e sofrimento emocional. Sua 

prestação de cuidados é complexa e requer uma equipe multiprofissional, com experiência 

especializada, além do acesso a recursos mais sofisticados (JAZIEH et al., 2020). 

A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe consigo um ponto sem retorno de 

mudanças no que diz respeito à sociedade. A realidade do mundo foi invertida e fez com que 

profissionais de diversas áreas tivessem de deixar de lado os métodos convencionais de trabalho, 

fazendo uso de novas alternativas, estando a saúde e, mais especificamente, a oncologia inclusa 

nesse processo. 

Um dos principais desafios enfrentados nesse contexto, sobretudo por países mais pobres 

ou emergentes, foi a disponibilidade de recursos. Um estudo publicado em maio, na revista The 

Lancet, avaliou o potencial impacto da COVID-19 no tratamento de crianças com câncer na 

América Latina, ainda no início do surto nessa região. A pesquisa contou com a participação de 

453 médicos oncohematologistas pediátricos, de 20 países pesquisados, tendo constatado que 

em 36% dos casos, houve a modificação de esquemas de quimioterapia, devido à escassez 

medicamentosa. 

Outras alterações decorrentes da pandemia foram: carência de produtos sanguíneos em 

79% dos relatos, adiamentos das consultas de acompanhamento, redução de procedimentos 

ambulatoriais e cirurgias, além de diminuição da equipe (devido infecção ou quarentena). Metade 

dos entrevistados ainda relataram que seus centros não forneciam uma plataforma de consultas 

de telemedicina, que também passou a ser utilizada (VASQUEZ et al., 2020). 

Além disso, os pacientes com câncer e suas famílias não estavam preparados para 

pensar em algumas das perguntas que são enfrentadas agora. É conveniente continuar com o 

tratamento planejado? Deveria ser mudado? É seguro ir ao consultório médico? Quais medidas 

extras de proteção devem ser tomadas? (JAZIEH et al., 2020). 

Diante deste cenário de incertezas, todos os centros analisados buscaram desenvolver 

suas próprias medidas de prevenção como resposta ao segundo problema enfrentado: o alto risco 

de contágio e gravidade. Dados da China relatam que, para pacientes com câncer, a taxa de 

mortalidade por casos é aproximadamente o dobro de todos os pacientes (SEGOLOV et al., 

2020). 

Um exemplo de caso que pode ser destacado nesse viés é o da Clinica Pediatrica 

Università degli Studi di Milano Bicocca, incorporada ao Hospital Geral COVID-19 San Sanardo, 

na Lombardia, Itália. 

A Lombardia foi, de longe, a região mais afetada dentro da Itália, concentrando mais de 

metade dos casos nacionais, sendo 13% destes, profissionais de saúde. O trabalho demonstrado 
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por Balduzzi et al., em abril deste ano traz que apesar do cenário sombrio, até o momento da sua 

publicação, nenhuma positividade para Sars-Cov-2 foi detectada nos pacientes pediátricos 

oncohematológicos ou transplantados do hospital. Os autores descrevem ainda que, no geral, 

foram poucos os números de casos pediátricos oncohematologicos relatados na Itália até então, e 

nenhum deles teve um curso grave, bem como não foram relatadas mortes relacionadas ao 

COVID-19. 

Dentre os procedimentos adotados na unidade, podem-se destacar a criação de uma 

equipe dedicada à COVID-19; a separação de caminhos para a passagem de pacientes “limpos” e 

pacientes com o vírus; restrição de visitas e acompanhantes, reduzindo-se a apenas um 

acompanhante por criança; lavagem frequentes de mãos, bem como uso de álcool em gel; uso 

contínuo de máscaras cirúrgicas faciais por profissionais de saúde, pais e pacientes; isolamento 

rigoroso; adiamento de consultas de acompanhamento, bem como seu gerenciamento por 

telefone. Uma triagem cuidadosa, incluindo perguntas específicas, avaliação de temperatura e de 

sinais e sintomas de COVID-19 também passou a ser solicitada ao paciente e sua família ainda na 

admissão. 

Outro exemplo válido de sucesso a ser considerado foi a experiência publicada por 

médicos do departamento de oncologia da Cidade Médica King Abdulaziz, em Riyadh, na Arábia 

Saudita, que se referiram à epidemia da MERS, ocorrida em 2015, na região. 

A MERS-CoV foi causa de múltiplos surtos na Arábia Saudita, que acabaram se 

espalhando internacionalmente, levando ao fechamento do hospital e de outros da cidade. Jazieh 

et al., traz que a vulnerabilidade de pacientes com câncer ficou evidente, tanto por altas taxas de 

mortalidade nessa época associadas à infecção, quanto por complicações decorrentes da 

interrupção dos serviços de saúde prestados. Diante de tantos desafios, o departamento de 

oncologia adquiriu medidas que acabaram por ser efetivas, mantendo o número de casos zerados 

até hoje. 

Foi realizada a elaboração do plano de gerenciamento de crises, que possuía três 

objetivos principais: tratar casos afetados, prevenir novas infecções e entregar tratamento 

oportuno e seguro do câncer a todos os pacientes. Sua abordagem se deu por meio da formação 

de um comitê de liderança, responsável por coordenar o departamento e estabelecer a 

comunicação adequada com os funcionários. Em relação aos pacientes, estes tiveram seus 

prontuários analisados e divididos em três categorias: urgentes (que precisavam ser vistos a 

tempo), intermediário (que poderiam adiar por 2 a 4 semanas) e acompanhamento (com consultas 

remarcadas para o futuro). 

Todos os pacientes eram examinados antes de entrar na clínica, utilizando-se os critérios 

da doença, e qualquer pessoa com suspeita de infecção era encaminhada a uma área de triagem 

separada. O horário de trabalho também foi estendido, das oito às vinte horas, para a 

acomodação de todos. Para minimizar a exposição de funcionários à infecção, estes foram 

submetidos ao uso da máscara N95, além de passarem por treinamento educacional sobre como 

a vestir e retirar, com rigorosa higiene das mãos. 
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Após a implementação das medidas, houve o controle na quantidade de casos e o 

hospital pôde iniciar o plano de recuperação, com a retomada dos serviços em três fases: imediata 

(serviços críticos, que não poderiam ser adiados), intermediária (todos os prestados antes da 

crise) e longo prazo (uma transformação estratégica para cuidados melhores e mais seguros, 

integrando os novos processos ao fluxo de trabalho) (JEZIEH et al., 2020). 

Com medidas semelhantes, no Seattle Care Cancer Aliance, o setor do ambulatório 

hematológico também passou por modificações. Em um trabalho publicado por Percival et al., em 

2020, foi trabalhada a minimização da necessidade de atendimento hospitalar, com sugestões de 

se incluir opções orais e/ou ambulatoriais no tratamento, regimes que reduziriam o risco de 

citopenias, e adiamento de terapias. No centro ainda foram adotadas medidas de distanciamento 

social, uso de máscara por profissionais, pacientes e familiares, redução de visitas, e parâmetros 

mais rigorosos para se recomendar a transfusão sanguínea – à luz da diminuição de doadores 

disponíveis. 

Por fim, no Brasil houve a divulgação de recomendações da SBOC, com atenção especial 

para a triagem de sintomas por telefone (de preferência um dia antes da consulta), ou ainda na 

recepção. Cuidados com o local, devendo a área ser esterilizada e limpa logo após a avaliação, 

também foram tomados. Na presença de casos suspeitos, os profissionais em contato foram 

orientados a estar protegidos com avental, máscara, óculos, devendo ser tais insumos 

devidamente dispensados. Indicou-se a otimização de fluxo, de modo a separar sintomáticos de 

assintomáticos, e a monitorização à distância de pacientes sintomáticos leves. 

 
CONCLUSÃO: 

 

Diante do exposto, é notório que houve uma preocupação de centros por todo o mundo 

em tomarem novas medidas de cuidados e proteção. Tais mudanças foram extremamente 

positivas, visto os baixíssimos índices que positividade para o vírus em pacientes oncológicos. 

De todos os trabalhos publicados, é consenso que medidas de distanciamento social, 

etiqueta respiratória, higienização adequada de mãos, desinfecção dos locais e triagens 

sintomáticas se mostram eficazes. A telemedicina também se mostrou um instrumento útil no 

monitoramento de pacientes sintomáticos e nas consultas de rotina. 

Dessa maneira, cabe a reflexão de que a COVID-19 trouxe consigo um ressignificado do 

processo de cuidado. Atitudes simples que muitas vezes podem acabar sendo deixadas de lado 

por profissionais de saúde e pacientes em situações comuns, tornaram-se peças chave na 

prevenção de uma patologia importante. Fica a experiência como uma maneira de prevenir novas 

infecções por outros patógenos. Resta agora, o aprendizado para o mundo pós-pandemia. 
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CAPÍTULO 170 
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RESUMO: Objetivo: Identificar o enfrentamento da COVID-19 na atenção primária à saúde. 
Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada nas bases de dados: Literatura Latino- 
americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online e Scientific Electronic Library Online. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos 
originais nos idiomas português, inglês ou espanhol, entre os anos de 2019 a 2020. Estudos que 
não se enquadram na temática e estavam incompletos foram excluídos. Com o processo de 
seleção, foram encontrados 28 artigos e selecionados nove, conforme os critérios de inclusão 
Conclusões: A pandemia da COVID-19 tem permitido várias reflexões relacionadas ao Sistema 
Único de Saúde, que atualmente obteve maior reconhecimento de todas as partes e formas. Com 
isso, a atenção primária à saúde é fundamental no enfrentamento da pandemia, devido a 
singularidade do trabalho desenvolvido por suas equipes. 
Palavras-chaves: Atenção Primária à saúde; Infecções por Coronavírus; Saúde. 

 
ABSTRACT: Objective: To identify the coping with COVID-19 in primary health care. Methods: 
This is an integrative review, carried out in the databases: Latin American and Caribbean Literature 
in Health Sciences, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online and Scientific 
Electronic Library Online. The following inclusion criteria were adopted: original articles in 
Portuguese, English or Spanish, between the years 2019 to 2020. Studies that did not fit the theme 
and were incomplete were excluded. With the selection process, 28 articles were found and nine 
were selected, according to the inclusion criteria Conclusions: The COVID-19 pandemic has 
allowed for several reflections related to the Unified Health System, which currently has greater 
recognition of all parts and forms. As a result, primary health care is fundamental in facing the 
pandemic, due to the singularity of the work developed by its teams. 
Keywords: Primary health care; Coronavirus infections; Cheers. 

INTRODUÇÃO 

 
O cenário da pandemia causada pela Coronavírus Disease 2019 ocasionou várias 

discussões relacionadas às formas de organização das práticas de saúde. Com isso, o Brasil 

assume essa responsabilidade apresentando uma nova proposta de vigilância epidemiológica 

para a infecção humana pelo SARS-CoV-2. A contribuição da Atenção Primária à Saúde (APS) no 

planejamento da vigilância à COVID-19 proposta para o país, envolve a notificação das síndromes 

gripais e a identificação e encaminhamento de casos graves (CABRAL et al, 2020; TURCI, 

HOLLIDAY, OLIVEIRA, 2020). 

 

1 Graduada em Enfermagem pela Universidade de Pernambuco (UPE); 
2 Graduada em Enfermagem pela Universidade de Pernambuco (UPE); 
3 Graduada em Enfermagem pela Universidade de Pernambuco (UPE); 
4 Graduada em Enfermagem pela Universidade de Pernambuco (UPE); 
5 Graduada em Enfermagem pela Universidade de Pernambuco (UPE); 
6 Graduada em Enfermagem pela Universidade de Pernambuco (UPE); 
7 Graduado em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Especialista em 
Enfermagem em Infectologia pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz/UPE, Mestre em Enfermagem pela UFRN. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1495  
 

 

 

A APS precisa ser reconhecida como protagonista no objetivo de detectar e tratar casos 

leves e moderados em tempo oportuno, e encaminhar os casos graves diretamente para os 

centros de atenção especializada. Esse primeiro nível de atenção desempenha um papel 

imprescindível para a proteção da saúde, prevenção e controle de doenças infecciosas, sendo 

fundamental no processo saúde/doença (CABRAL et al, 2020; BARBOSA e SILVA, 2020). 

Os principais alvos da infecção pelo SARS-Cov-2 são os idosos e os indivíduos com 

hipertensão arterial, diabetes mellitus e doença cardiovascular prévia. Desse modo, observa-se o 

quanto é necessário o reforço aos cuidados de prevenção e às medidas de isolamento social, 

através da educação em saúde, papel desempenhado por profissionais presentes na atenção 

básica (BARRA et al, 2020; CABRAL et al, 2020). Mediante o que foi relatado, pretende-se com 

este estudo identificar o enfrentamento da COVID-19 na atenção primária à saúde. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Tipo de estudo 

 
Trata-se de uma revisão integrativa, a qual permite incluir estudos com diferentes 

abordagens metodológicas. 

Seleção do Estudo 

 
Para extração de informações, foram consultadas publicações pelo portal Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS) e indexadas nas bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). 

Critérios de Inclusão 

 
Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos originais, com textos 

disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês ou espanhol, entre os anos de 2019 a 2020. 

Estudos que não se enquadram na temática e estavam incompletos foram excluídos. Com o 

processo de seleção, foram encontrados 28 artigos e selecionados nove, conforme os critérios de 

inclusão. 

 

Procedimentos Éticos 

 
Os aspectos éticos deste estudo foram preservados. Os autores dos artigos analisados 

foram referenciados adequadamente, conforme a Lei de Direitos Autorais nº. 9.610 de 19 de 

Fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998). Os dados e informações dos autores foram apresentados de 

forma fidedigna. 
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RESULTADOS 

 
A APS é de fundamental importância no enfrentamento de epidemias como a dengue e a 

COVID-19 no Brasil. Esse nível de atenção está posto ao Sistema único de Saúde (SUS) como 

ordenadora do sistema e coordenadora do cuidado. organizando as demandas individuais e 

coletivas dentro dos cenários específicos de cada comunidade, de cada bairro, de cada região 

(BARBOSA, 2020). 

Atualmente, a estratégia adotada para o controle da pandemia que afeta o país é o 

isolamento social. Por conta disso, além dos consultórios e hospitais, a rotina nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) também foi alterada. As consultas agendadas foram canceladas para 

evitar a aglomeração de pessoas e apenas serviços primordiais como vacinação, pré-natal e 

puericultura continuam suas atividades. As modificações foram necessárias para que as UBS 

pudessem se organizar e implementar fluxogramas para diminuir os riscos de contaminação dos 

profissionais e do público ao atender os casos mais leves da COVID-19. A inclusão de 

atendimentos por telefone e mensagens para o monitoramento dos casos confirmados ou 

suspeitos e a realização de orientações necessárias à comunidade foram práticas otimizadas a 

partir da nova estratégia. 

Porém, essas equipes precisam de investimento financeiro, estrutural e tecnológico nesse 

momento de grande enfrentamento epidemiológico; é imperativo que os governos de forma 

articulada, nas diferentes instâncias que os compete, instaurem medidas de contingência de forma 

imediata e urgente, que garantam sustentabilidade, segurança e capacidade de respostas a 

contenção às demandas do Novo Coronavírus (BARBOSA, 2020), ou seja, a capacitação dos 

profissionais que atuam nas UBS, a disponibilidade de equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) e a melhora na estrutura e equipamentos. . 

DISCUSSÃO 

 
Sabe-se que o trabalho em equipe na APS se caracteriza por ser totalmente baseado no 

conhecimento multiprofissional e coletivo, por isso é fundamental que exista um bom 

relacionamento interpessoal. Além disso, podem ocorrer possíveis divergências que, se não 

coordenadas positivamente, poderão interferir de forma negativa nesse processo de trabalho. 

Diante do cenário atual, o profissionalismo exige o autocuidado e a atualização em relação às 

medidas de proteção não só individualmente, mas também com a coletividade, através do 

estabelecimento de fluxos de acesso à população de acordo com a avaliação de risco e 

vulnerabilidade (MATTOS e BALSANELLI, 2020; BARBOSA e SILVA, 2020). 

Os desafios presentes na APS são vários no que se refere às necessidades da COVID- 

19. É preciso de forma rápida e lúcida, se empenhar com estratégias apropriadas devido a 

singularidade do trabalho que esse nível de atenção representa. Dessa forma, a partir da 

articulação de práticas para a população, pode-se produzir saúde, sendo associada com a 

realização de um trabalho multidisciplinar e demais setores envolvidos, visto que, um serviço de 
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saúde com essa característica é extremamente importante no enfrentamento da pandemia 

(BARBOSA e SILVA, 2020; MOLL et al, 2019). 

É preciso que exista aproximação entre os três níveis de atenção: primário, secundário e 

terciário, trabalhando através de ações conjuntas e coordenadas, visando a segurança de todos 

profissionais de saúde envolvidos neste cenário. A partir disso, o atendimento centrado no 

paciente deve ser reformulado em um atendimento direcionado para a comunidade. Entre as 

medidas implementadas estão a recomendação do cuidado por vias remotas, mensagens 

instantâneas, chamadas telefônicas e outras estratégias que possam garantir a celeridade e a 

autenticidade à tomada de decisões da população, profissionais e gestores (SOEIRO et al, 2020). 

CONCLUSÃO 

 
Os estudos integrados nesta revisão evidenciaram reflexões decorrentes da pandemia de 

COVID-19. O nosso sistema de saúde, o SUS, por vezes criticado e questionado, nos tempos de 

hoje passou a ter defensores de todas as partes e formas (BARBOSA, 2020). Ter a APS como 

“porta de entrada” é potente no enfrentamento da pandemia, porém é preciso que de forma rápida, 

sejam garantidos investimentos e capacitação necessária, reconhecendo a singularidade do 

trabalho executado por essas equipes. 
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CAPÍTULO 171 

O CENÁRIO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL 

OCASIONADO PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 
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RESUMO: A violência contra mulher é um produto advindo de uma construção histórica 
intimamente relacionada ao ideário de propriedade e aplicações de atos com a finalidade de 
prejudicar, subestimar e subjugar, construções essas enraizadas por uma sociedade machista. 
Com base nisso, o presente estudo buscou debater sobre o aumento do número de violência 
contra a mulher durante a pandemia pela COVID-19, através de uma análise da elevação da 
agressão principalmente por companheiros e a ampliação do número de casos de feminicídios. 
Ademais, com a análise dos principais fatores de vulnerabilidade da mulher em tempos de 
pandemia, entende-se que, para muitas mulheres, a ação preventiva do isolamento social reforçou 
a manutenção e agravamento de situações de violências já enraizadas na sociedade brasileira, 
levantando a necessidade de reflexões e desenvolvimento de políticas públicas no combate à 
essa realidade. 
Palavra-chaves: Violência contra mulher. Pandemia. Coronavírus. Isolamento social. 

 

ABSTRACT: Violence against women is a product of a historical construction closely related to the 
ideal of ownership and the application of acts with the purpose of harming, underestimating and 
subjugating, constructions rooted in a macho society. Based on this, the present study sought to 
discuss the increase in the number of violence against women during the pandemic by COVID-19, 
through an analysis of the increase in aggression mainly by partners and the increase in the 
number of cases of femicide. Furthermore, with the analysis of the main vulnerability factors of 
women in times of pandemic, it is understood that, for many women, the preventive action of social 
isolation reinforced the maintenance and aggravation of situations of violence already rooted in 
Brazilian society, raising the need reflections and development of public policies to combat this 
reality. 
Keyword: Violence against women. Pandemic. Coronavirus. Social isolation. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

Partindo do estereótipo de gênero que associa as mulheres à sensibilidade, delicadeza, 

hábitos de organização, cuidado com o lar, ou seja, considerando que elas são mais sensíveis do 

que os homens e a própria sociedade, o patamar na qual esse gênero se encontra resumidamente 

é o mesmo durante toda a história da humanidade até agora, subordinado, inferior e tendo seu 

valor reduzido aos homens. Estereótipos como esses e tantos outros, que segundo o sociólogo 
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Erving Goffman, está ligado ao estigma social, fazem parte das atribuições para as mulheres que 

afeta diretamente seu papel social na sociedade, sendo reduzido e desvalorizado, em relação ao 

homem, os níveis sociais não colocam esses dois gêneros em igualdade. 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 
conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 
castrado que qualificam o feminino (BEAUVOIR, 1980, p.9). 

 

Acerca disso, as construções sociais que acompanham toda a existência da mulher 

procedem por séculos, firmadas por sensos comuns e ideologias patriarcais que interferem na 

forma que sua presença ergue-se ao tentar buscar e ocupar um posicionamento equivalente ao do 

homem e justo. 

O machismo, conceito que se refere ao preconceito associado à igualdade de gênero, 

mais especificamente favorecendo homens em detrimento de mulheres, está enraizado 

firmemente por séculos, sendo responsável por a estrutura social que perdura até hoje. Embora as 

mulheres tenham e venham adquirindo muitos direitos devido às suas trajetórias de lutas e 

manifestações para tal finalidade, ainda não podem ser comparadas a representação do lugar do 

homem na sociedade, isso porque este gênero em si é fixado hierarquicamente no topo das 

épocas, com tanta firmeza e solidificação que elevar e enxergar a mulher como merecedora deste 

patamar por seu gênero é visto como algo estranho e até absurdo. Pois, acordo com Bandeira & 

Melo (2010) e Costa (2007) a própria existência pela necessidade de reivindicações femininas 

transparece a necessidade de acessibilidade aos direitos. 

Uma consequência do machismo presente diariamente é a constante violência, podendo 

ser física, sexual ou psicológica. A agressão é retratada por civilizações como ato de punição e 

correção por atitudes que sejam desagradáveis para companheiros e até a própria sociedade pelo 

que era dito como “errado”, como por exemplo, a não satisfação dos maridos por vários motivos, a 

“provocação”, o desejo de receber direitos igualitários, participar de eventos sociais e demais 

motivos que por muitos eram e são levados em consideração para atribuir a violência contra a 

mulher. Pois, para Saffiotti (1999a) é explícito a respeito do propósito das mulheres agregarem a 

dependência dos homens, sejam eles pais ou até maridos, assumindo uma perspectiva de regra. 

O mito de Sísifo, um ensaio filosófico do autor Albert Camus, narra a história de um 

homem condenado por deuses, da mitologia grega, a viver diariamente rolando uma rocha até o 

topo de uma montanha, entretanto, neste mesmo ponto a pedra rolava por seu peso, diante disso, 

o cotidiano de minorias sociais, mulheres, por exemplo, se assemelha a história de Sísifo, na qual, 

a existência em si é constantemente um esforço, sendo assim, segundo a autora e ativista Simone 

de Beauvoir, poucas tarefas podem ser mais parecidas com a tortura de Sísifo do que o trabalho 

doméstico quase como um ciclo sem fim. 

Por mais que atualmente existam e persistam legislações, campanhas e propagação do 

pensamento de que a violência contra a mulher não deve ser cometida nem vista como algo que 

subordine seu gênero, uma forma desta se infiltrar em meio a essas alertas e passar 

despercebidas por alguns é definida como os “relacionamentos abusivos”. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1501  
 

 

 

Uma característica dos relacionamentos afetivos e ditos como românticos considerados 

abusivos é o fato de não serem identificáveis no começo, entretanto, com o passar do tempo, os 

sinais se tornam presentes e passam despercebidos, como o abuso psicológico, os sentimentos 

persistentes de culpa por algo que não fez, a própria violência física e, em alguns casos, a 

violência sexual, incluindo o sexo sem consentimento, ou seja, o estupro. 

O cenário da violência contra a mulher estreita-se mais em decorrência do isolamento 

social pelo novo coronavírus, visto que, no final de 2019, na cidade de Wuhan na China, iniciou 

um surto causado por um novo vírus, que devido a globalização teve o contágio acelerado, 

ocasionando uma pandemia pela COVID-19, também chamado de coronavírus, autoridades e 

cientistas do mundo inteiro solicitaram a população o isolamento social, política mais eficaz para 

redução do contágio. Dessa forma, o confinamento em casa é aderido como uma medida 

obrigatória, entretanto, para muitas mulheres, esconder-se do vírus as submete ainda mais sob o 

controle de seus agressores. 

O isolamento potencializou os índices de feminicídio,explica a promotora do Ministério 

Público de São Paulo (MP-SP) Gabriela Manssur, a presença marcada da violência antes do 

contexto do coronavírus apenas encontrou força maior e também diante da convivência rotineira. 

Quando as mulheres conseguem mesmo que diante de tantas violências visíveis e 

invisíveis, buscar uma ajuda, um pedido de socorro ou uma orientação sobre o que fazer, elas 

acabam ouvindo que precisam pensar direito por que depois de dar “queixa” não podem mais 

retirar, mas, por conta desse isolamento essas mulheres não conseguem buscar por essa 

proteção, pois, estão vivendo o seu maior pesadelo que é ficar em casa vinte e quatro horas por 

dia. 

Em noticiários, jornais e redes sociais, matérias sobre agressão às mulheres e mortes 

estão em constante exibição. Para muitas, o ambiente mais perigoso virou a própria casa, 

justamente pelo fato de o isolamento social bloquear diversas alternativas de as vítimas poderem 

se desviar do feminicídio, que é definido como o homicídio de uma mulher por razões do seu 

próprio gênero. 

A problemática desta pesquisa gira em torno do efeito agravante e crescente da violência 

contra a mulher em época de isolamento social devido a pandemia do coronavírus. O presente 

estudo buscou debater sobre o aumento do número de violência contra a mulher durante a 

pandemia pela COVID-19, por meio de uma análise da elevação da agressão principalmente por 

companheiros e a ampliação da morte de mulheres, ou seja, feminicídio. 

 
Fatos históricos da violência contra a mulher 

 

A violência, no sentido amplo, pode ser considerada como qualquer comportamento 

executado por indivíduos ou grupos que empregam a força além do necessário, para agir sobre 

alguém ou fazê-lo agir contra a sua vontade, causando danos a outras pessoas, seres vivos e 

objetos. No âmbito da violência doméstica contra a mulher, esta é definida de acordo com a 
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legislação como qualquer ação ou omissão no âmbito doméstico, em relações familiares ou de 

afetividade baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão ou sofrimento físico, sexual, 

psicológico, dano moral ou patrimonial (CUNHA, 2016). 

Sendo assim, nos casos da violência doméstica contra a mulher, o abuso pelo parceiro 

não se trata apenas de um ato único de agressão física, mas é feito normalmente através de 

comportamentos repetitivos de controle e dominação como intimidações, humilhações constantes, 

vigilância de suas ações, quebras de objetos até chegar às agressões físicas como, tapas, golpes 

e tentativas de estrangulamento, tais atos são fenômenos sociais e culturais ainda envolvidos pelo 

silêncio e pela dor. 

Do ponto de vista histórico brasileiro, a violência contra a mulher é herdeira de uma 

cultura com raízes em uma sociedade escravocrata, construída a partir do modelo colonizador que 

aqui se instalou (MARCONDES FILHO, 2001). Uma vez que a mulher durante o período colonial e 

ainda no século XIX era extremamente submissa e seu papel resumia-se ficar em casa cuidando 

do lar, devotar-se e aceitar as ordens de seu esposo, o qual poderia utilizar da violência para puni- 

la por algum comportamento que ele não se agradasse da forma que quisesse e achava correto. 

A história deu um grande salto e conforme o passar dos anos houve o surgimento de leis 

para proteger as mulheres com a violência, configurando-a como crime. A de maior força foi à lei 

11.340, nomeada de Lei Maria da Penha e introduzida no ordenamento jurídico brasileiro no dia 7 

de agosto de 2006 com o objetivo de prevenir a violência doméstica. A lei Maria da Penha não 

contempla apenas os casos de agressão física, também envolve as situações de violência 

psicológica como afastamento dos amigos e familiares, ofensas, destruição de objetos e 

documentos, difamação e calúnia (EDSON, 2018). 

A biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia, tornou sua história inspiradora para o 

nome da nova lei, depois de sofrer agressões do marido e de um tiro nas costas que a tornou 

paraplégica. Ela esperou quase 20 anos para vê-lo julgado, condenado e preso, no entanto seu 

marido acabou cumprindo apenas dois anos de reclusão (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2006). 

Cunha (2016) enfatiza que a Lei Maria da Penha traz uma nova interpretação para a violência 

contra a mulher, em que deixa de ser um problema individual da mulher e passa a ser reconhecida 

como um problema social e do Estado, que deve prever assistência, prevenção e punição para 

esses casos e qualquer forma de violência. 

 
Principais formas de violências iminentes contra a mulher 

 

A violência contra a mulher é um tema que vem ganhando muita visibilidade no decorrer 

dos anos, principalmente pelo alto índice de vítimas e o impacto que ocasiona na vida das 

pessoas de modo individual e coletivo. Vários são os tipos de violências contra a mulher 

englobando não somente a questão física, mas também sexual, psicológica, patrimonial e moral. É 

importante salientar que estes tipos de violência não se produzem isoladamente, podendo ser 

percebida em diversos graus de severidade, fazendo parte de uma sequência crescente de 
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episódios, conhecido como ciclo de violência, em que o feminicídio é a manifestação mais 

extrema. 

Conforme Santos et al., (2019) , a violência física ocorre através da utilização da força 

física ou poder proveniente de ato intencional real ou na forma de ameaça, contra outra pessoa 

que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, 

mal desenvolvimento ou privação", embora o grupo reconheça que a inclusão de "uso do poder" 

em sua descrição expande a compreensão convencional da palavra. 

Outro tipo de violência comumente encontrado é a violência sexual que se constitui 

quando envolve atos ou tentativas de relação sexual sob coação fisicamente forçada de qualquer 

natureza sem o consentimento da mulher e normalmente feito de maneira violenta. São 

cometidas, essencialmente por conta da cultura do estupro, que silencia e relativiza a violência 

sexual contra a mulher. Violência sexual é abuso, assédio e estupro. Pode ser cometida tanto por 

pessoas desconhecidas como por pessoas conhecidas (CUNHA, 2014). 

Há uma grande prevalência de estupros que são realizados por conhecidos da vítima ou 

com quem está mantém algum tipo de relacionamento ou vínculo afetivo como namoros, 

casamentos e relações sociais. Os atos de violência sexual porém, podem ser expressados de 

diversas formas, que não somente a penetração sexual em si, mas, por exemplo, na proibição de 

a mulher utilizar anticoncepcionais ou obrigá-la ou impedi-la de abortar pode ser percebida como 

um dos tipos de violência sexual, pois interfere no seu direito de dispor do seu próprio corpo( 

SANTOS et al., 2019). 

A violência psicológica, embora muito encontrada, possui uma difícil definição. Acerca 

disso, Santos et al., (2019) caracteriza-a como qualquer atitude e fala que vise a desequilibrar a 

mulher emocionalmente e psicologicamente, tendendo a representar um caso de violência contra 

a mulher. Diminuir sua autoestima, tentar conter o que ela faz ou deixa de fazer, interferir nas suas 

decisões, podendo essas atitudes acontecerem por intermédio de ameaça, humilhação, 

isolamento, vigilância constante, insulto, chantagem, ridicularização, em que venham a ter atitudes 

que possam prejudicar sua saúde mental. 

Um termo cunhado recentemente que pode ser interpretado como uma violência 

psicológica denomina-se de “gaslighting”, quando um homem utiliza dessas manipulações para 

fazer a mulher se sentir louca ou desequilibrada, fazendo-a duvidar de seus pensamentos e 

posicionamentos. É uma maneira de abuso psicológico no qual informações são distorcidas, 

seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de 

fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade (BALBINOTTI, 2018). 

A violência patrimonial é pouco conhecida, mas de grande relevância e comum dentre as 

violências, em que se pode constituir por qualquer ação que caracterize posse, furto, destruição 

parcial ou total de seus pertences, instrumentos de trabalho, registros pessoais, bens, valores e 

direitos ou recursos econômicos. Ainda que a violência patrimonial se configure durante a união, 

como nos casos em que o homem se empossa do dinheiro de sua esposa ou namorada, ou na 

hipótese de o mesmo administrar sozinho um imóvel que pertencia aos dois, impondo seu modo 
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de organização, é na separação, que as agressões desta natureza ficam mais visíveis (CUNHA, 

2014). 

Conforme Borges e Luchesi, (2015), a violência moral é entendida como qualquer atuação 

que represente calúnia, difamação ou injúria. Em que a calúnia, é configurada quando o agressor 

levanta falso-testemunho na qual afirma que ela praticou crime que a mesma não cometeu; 

difamação, ou seja, quando o agressor atribui à mulher boatos e fatos que maculem a sua 

reputação, ou injúria, a qual ofende a dignidade da mulher lhe causando prejuízos como por 

exemplos: dar opinião contra a sua reputação moral, críticas mentirosas e xingamentos. 

Percebe-se, que esse tipo de violência, não é facilmente percebido aos olhos como o 

físico, anteriormente abordado, pois suas consequências são psíquicas, atingindo sua autoestima, 

liberdade, causando transtornos e consequências graves na vida da vítima, sendo de difícil 

constatação, daí a necessidade de ampliar os debates e informações acerca do tema. 

Conforme preceitua Thurler et al., (2017), o feminicídio é a forma mais extrema de 

violência, caracterizando-se quando ocorre a morte de uma mulher simplesmente por ser mulher, 

por discriminação de gênero (ou seja, matar uma mulher porque ela usa um short curto, ou porque 

ela deixou de arrumar a casa ou por ela simplesmente não fazer o almoço ou por pedir o divórcio). 

Genericamente, o feminicídio pode ser percebido como uma forma de misoginia extrema, ou seja, 

aversão, ódio e repulsa às mulheres ou contra tudo o que seja ligado ao sexo feminino (BORGES; 

LUCCHESI, 2015). 

Compreende-se desta forma, que a violência contra as mulheres se sustenta em uma 

realidade social de desigualdades profundas entre os gêneros. Além disso, existe uma parcela 

dessas mulheres, como as negras, indígenas, periféricas, não-binárias, que por estarem dentro de 

outros grupos minoritários, encontram-se mais ainda em situação de inferioridade em relação aos 

homens, sendo alvos mais fáceis desse tipo de violência extrema (THURLER et al., 2017). 

 
Violência contra a mulher em tempos de pandemia 

 

A pandemia vivenciada de COVID-19, tem provocado grandes transtornos na vida das 

pessoas, principalmente alterando suas rotinas. É importante destacar que essa pandemia não é 

apenas um problema de saúde pública, ela é considerada um choque social profundo. A situação 

constitui-se ainda mais relevante porque houve um aumento súbito de registros de casos de 

violência contra a mulher, sendo o lar, constituído muitas vezes por medo e abuso (MARQUES et 

al., 2020). 

Desde a inserção de medidas de isolamento social para impedir a propagação da COVID- 

19, quatro bilhões de pessoas em todo o mundo tem como principal abrigo, suas casas. Nesse 

caso em que grande parte do mundo está sob quarentena, começa-se a ouvir na mídia que um 

dos efeitos da pandemia é o aumento na violência contra as mulheres, especialmente a violência 

doméstica realizada por parceiros íntimos, pois as mulheres agora estão “presas” em casa com 

seus agressores (ONU BRASIL, 2020). 
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No isolamento, as mulheres são vigiadas e impedidas de conversar com familiares e 

amigos, o que amplia a margem de ação para a manipulação psicológica. O controle das finanças 

domésticas também se torna mais acirrado, com a presença mais próxima do homem em um 

ambiente que é mais comumente dominado pela mulher. A perspectiva da perda de poder 

masculino fere diretamente a figura do macho provedor, podendo servir de gatilho para 

comportamentos violentos (VIEIRA; GARCIA; MACIEL, 2020). 

Segundo dados do Ligue 180, a quarentena recomendada por governos estaduais e 

municipais como forma de conter a propagação da COVID-19 provocou um aumento de 

aproximadamente 9% no número de ligações para o canal que recebe denúncias de violência 

contra a mulher (BRASIL, 2020). 

Entretanto, é essencial destacar a existência da subnotificação crônica das formas de 

violência doméstica, anterior a COVID-19, onde menos de 40% das mulheres sob situação de 

violência buscavam qualquer tipo de ajuda ou denúncia. O contexto atual da pandemia, acarreta 

grandes impasses às mulheres que sofrem de violência, tendo assim maiores limitações no 

acesso a telefones e linhas de ajuda  e  interrupção  dos  serviços públicos  como  polícia,  justiça 

e serviços sociais, em que aponta-se para a existência de maiores discrepâncias na situação  

atual estimada das mulheres em situação de violência doméstica (BARBOSA et al., 2020). 

Nesse cenário de fragilidade e especialmente de distanciamento social pode gerar 

sentimentos de medo na mulher. Por isso é de fundamental importância que as redes de 

atendimento à mulher vítimas de violência fortaleçam ainda mais seu funcionamento. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em termos gerais, a violência contra a mulher está presente nos âmbitos familiares desde 

os tempos remotos e vem se intensificando cada vez mais. Além disso, os valores impostos pela 

sociedade dificultam o desaparecimento desse tipo de violência, promovendo a permanência de 

uma ideologia retrógrada de que a mulher não deve ir atrás de seus direitos. Isso se deve ao fato 

de que muitas se sentem ameaçadas e, consequentemente, com medo de que algo pior aconteça. 

Com isso, é notório que a incidência da violência contra a mulher já existia muito antes do 

surgimento da COVID-19, porém, o isolamento social associado à pandemia promoveu o aumento 

dessa violação ao direito humano, pois muitas mulheres convivem com parceiros violentos. Além 

disso, o isolamento está ocasionando momentos de apreensão, criando uma tensão provocada 

por preocupações em relação a alguns aspectos necessários para a vida, como segurança, saúde 

e dinheiro. 

Em suma, o impacto da pandemia da COVID-19 transcende as medidas para evitar a 

propagação da doença e reduzir seu impacto na população global. Por mais que o isolamento 

social possa impedir a contaminação, este pode sujeitar determinadas famílias a consequências 

tanto físicas quanto psicológicas, podendo resultar em violência doméstica, a qual pode levar a 

vítima à incapacidade permanente ou, até mesmo, à óbito. 
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Outrossim, a incidência de violência contra a mulher, como consequência do impacto da 

pandemia, tende a perdurar por períodos que se estendem ao momento atual. Com isso, são 

necessárias medidas interventivas policiais e na área da saúde, assim como a orientação destes 

profissionais para que tenham conhecimento do potencial aumento do índice de vítimas durante e 

após a pandemia, mais especificamente, com as famílias que possuem histórico de violência e 

afins antes do isolamento. Além disso, faz-se necessário pensar no desenvolvimento e ampliação 

de políticas públicas voltadas para essa questão. 

É importante ressaltar que com o isolamento intensificou-se a pressão e manipulação 

psicológica sofrida por mulheres que convivem com parceiros abusivos. Isso considerando o 

impacto provocado tanto pela existência de uma doença pandêmica e as consequências causadas 

pela mesma, quanto pela presença intimidadora e frequente do agressor no mesmo ambiente que 

a vítima. De tal forma que dificulta a procura por meios de ajuda e, até mesmo, o contato com 

familiares e amigos. 

Com base nos aspectos pautados no presente estudo, constata-se que o aumento da 

violência doméstica oriundo do isolamento social decorrente da pandemia pela COVID-19 é de 

caráter de saúde pública e vem se intensificando na medida que aumenta o convívio do agressor 

com a vítima, além de dificultar a busca por ajuda. Nesse sentido, espera-se levantar reflexões e 

abrir possibilidades de transformação social no combate à tão enraizada desigualdade de gênero 

presente na sociedade brasileira. 
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CAPÍTULO 172 

O CUIDADO À SAÚDE DA POPULAÇÃO E A COVID-19: REFLEXOS NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

THE HEALTH CARE OF THE POPULATION AND COVID-19: REFLEXES IN PRIMARY HEALTH CARE 
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RESUMO: O presente artigo apresenta uma reflexão teórica acerca das possíveis repercussões 
na atenção à saúde da população a partir da remodelagem do processo de trabalho dos serviços 
de saúde em tempos de COVID-19. Com a pandemia da COVID-19, neste ano de 2020, a 
Atenção Primária à Saúde (APS), que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde e 
ordenadora do cuidado prestado a população brasileira, passa a ser cenário de mudanças e 
desafios a serem enfrentados. A reflexão realizada sobre aspectos concernentes à conformação 
da APS no país, ao realinhamento dos processos de trabalho para o enfrentamento da pandemia 
da COVID-19 e aos possíveis aprendizados e desafios que podem emergir no período pós 
pandemia, possibilita a construção de um novo olhar para a APS. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavírus; Atenção Primária à Saúde; Saúde Pública. 

 
ABSTRACT: This article presents a theoretical reflection on the possible repercussions on the 
population’s health care through the remodeling of the working process at health services in times 
of COVID-19. With the pandemic of COVID-19, in this year of 2020, Primary Health Care (PHC), 
which is the gateway to the Unified Health System and organizer of the care provided to Brazilian 
population, becomes a scenario of changes and challenges to be faced. The reflection carried out 
on aspects concerning the formation of PHC in the country, the realignment of the working 
processes for coping with the COVID-19 pandemic and the possible lessons and challenges that 
may emerge in the post-pandemic period, allows the construction of a new look for the PHC 
Keywords: Coronavirus Infections; Primary Health Care; Public Health. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Com o surgimento da COVID-19, o ano de 2020 certamente será marcado por mudanças 

além das relações humanas, sociais e econômicas, na atenção à saúde. A pandemia da COVID- 

19 de maneira repentina fez com que os serviços de saúde se reestruturassem para seu 

enfrentamento. 

Tem-se conhecimento da circulação do SARS-Cov-2 em 2019, mas só em 30 de janeiro 

de 2020, diante da realidade de disseminação mundial do novo Coronavírus, a Organização 

Mundial de Saúde declarou o evento como Emergência de Saúde Pública de Importância 
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Internacional (OPAS, 2020) e em 11 de março de 2020 o declarou do ponto de vista 

epidemiológico como sendo uma pandemia (WHO, 2020). 

No Brasil, em 03 de fevereiro de 2020 a COVID-19 passou a ser uma Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (BRASIL, 2020h), e em 20 de março o Ministério da 

Saúde (MS) reconheceu a transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o território 

nacional (BRASIL, 2020d). Isso significa que todo o Brasil deve se unir contra o vírus. 

A partir destas definições, um arcabouço de notas técnicas e orientações foram 

construídas para que todos os pontos de atenção em saúde estabelecessem novos fluxos de 

atendimento, com foco em evitar a transmissão do novo coronavírus e consequentemente a 

expansão da doença. 

Os princípios básicos destes novos fluxos definem que se deva evitar aglomerações, 

melhorar as práticas de higiene, disponibilizar mecanismos para a lavagem de mãos e álcool gel, 

além de prover os serviços de Equipamentos de Proteção Individual. Isso se faz necessário, 

porque o principal modo de transmissão do vírus é através de gotículas de salivas ou secreção 

nasal quando uma pessoa infectada tosse ou espirra (BRASIL, 2020f). 

Neste momento, a Atenção Primária à Saúde (APS), que é a porta de entrada do Sistema 

Único de Saúde (SUS), passa a exercer um papel fundamental na resposta das demandas da 

COVID-19, além das outras demandas que já fazem parte do seu rol de atuação. À APS cabe 

oferecer atendimento resolutivo, além de manter a longitudinalidade e a coordenação do cuidado 

em todos os níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2020i). 

Na perspectiva de diminuir a aglomeração de pessoas nas Unidades de Saúde da 

Família, foi preconizada a redução do número de atendimentos neste ponto de atenção e nos 

demais que compõe a rede assistencial do SUS. Naquele momento inicial, a orientação era para 

que as pessoas evitassem procurar as unidades de saúde, e praticamente todos os 

procedimentos eletivos foram suspensos. 

O momento político vivenciado em nosso país causou diferenças na execução das 

diretrizes da gestão em saúde, e assim pode se presenciar municípios que reduziram 

drasticamente seus atendimentos, e outros que conseguiram traçar fluxos melhores e mantiveram 

os seguimentos que mais demandam de acesso à saúde. 

Tal fato, apesar de ser aceito como uma estratégia momentânea e de impacto para o 

controle da COVID-19, não deixa de gerar aos diferentes profissionais de saúde preocupações 

quanto aos resultados desta conduta em grupos de riscos como idosos, doentes crônicos, 

gestantes, puérperas e crianças. 

Neste contexto, o presente artigo busca apresentar uma reflexão acerca das possíveis 

repercussões na atenção à saúde da população a partir da remodelagem do processo de trabalho 

dos serviços de saúde em tempos de COVID-19. Assim, trata-se de um estudo teórico reflexivo, 

embasado na literatura científica e nas percepções e experiências dos autores. 

Por conseguinte, essa reflexão teórica foi organizada de acordo com os seguintes temas: 

A conformação da APS no país e os desafios antes da COVID-19; A pandemia da COVID-19 e os 
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novos desafios impostos aos serviços de APS; Perspectivas sobre o trabalho da APS pós 

pandemia da COVID-19. 

 

A conformação da APS no país e os desafios antes da COVID-19 

 

A Declaração de Alma-Ata (1978) e o processo histórico de formulação e construção do 

Sistema Único de Saúde evidenciaram a necessidade de fortalecer os cuidados primários em 

saúde no Brasil, devido ao papel de centralidade da Atenção Primária à Saúde dentro dos 

sistemas de saúde (MAIA et al., 2020). Dessa forma, pouco mais de cinco anos depois da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, o Ministério da Saúde decidiu transformar uma 

experiência bem sucedida do município de Fortaleza, Ceará, em um programa nacional de APS, 

chamado Programa Saúde da Família (PSF) (MENDES, 2019). 

Deve-se sempre reforçar que a efetivação da APS passa pelo alcance de seus atributos, a 

saber: acesso de primeiro contato, coordenação do cuidado, longitudinalidade, integralidade, 

orientação familiar, comunitária e cultural (BRASIL, 2020g). Quando há falhas ou dificuldades em 

relação a estes atributos, a APS deixa de cumprir seu papel dentro da Rede Atenção à Saúde 

(RAS) e impossibilita que em torno de 85% dos problemas de saúde sejam resolvidos neste 

componente da RAS (MENDES, 2019). Via-se, então, no PSF, a oportunidade de, ao mesmo 

tempo, contemplar os atributos históricos da APS e se apropriar dos princípios do SUS para sua 

efetivação, tanto os doutrinários como os organizativos (LEITE et al., 2018). 

No decorrer de mais de 25 anos do PSF, sua conformação, com modos de organizar seu 

processo de trabalho e incentivos financeiros, passou por mudanças importantes. O percurso legal 

dessa trajetória está descrito no quadro 1, que traz alguns de seus principais marcos. 

 

Quadro 01 – Linha sintética do tempo da Atenção Primária à Saúde no Sistema Único de Saúde 
 

Constituição 

Federal/1988 

Bases legais para a organização do SUS, apresentando princípios e diretrizes, 

como universalidade, integralidade, descentralização e participação social 

(BRASIL, 1988). 

Leis n.º 8.080/1990 e 

n.º 8.142/1990 

As Leis Orgânicas da Saúde, que dispõem sobre condicionantes e determinantes 

da saúde (BRASIL, 1990a), organização e funcionamento dos serviços de saúde, 

criação do Fundo Nacional de Saúde e garantias da participação social (BRASIL, 

1990b). 

Portaria n.º 692/1994 Estabelece incentivo financeiro para criação do PSF, com a definição de uma 

equipe mínima de atenção à saúde (BRASIL, 1994). 

Norma Operacional 

Básica 1996 

Reforça o papel do município como gestor de saúde dos seus cidadãos e 

estabelece o Piso da Atenção Básica (PAB), tornando o PSF um programa 

estratégico (BRASIL, 1996). 

Portaria n.º 648/2006 Apresenta Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), ampliando a concepção  

da Atenção Básica (AB) vigente e reconhecendo a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) como reorganizadora da Atenção Básica no País (BRASIL, 2006). 
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Decreto n.º 

7508/2011 

Apresenta os serviços e ações de APS como porta de entrada das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS) (BRASIL, 2011a). 

Portaria n.º 

2488/2011 

Revisa a PNAB, reforça o papel da AB na Rede de Atenção à Saúde e revê sua 

organização e funcionamento no país (BRASIL, 2011b). 

Portaria n.º 

2436/2017 

Reformula a PNAB, reconhecendo outras formas de organização da AB e 

mantendo a ESF como modalidade prioritária (BRASIL, 2017). 

Portaria n.º 

2979/2019 

Propõe mudanças no financiamento da APS, com ênfase no cadastramento dos 

usuários e no pagamento por desempenho das equipes (BRASIL, 2019). 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020 

Uma análise das publicações das Políticas Nacionais de Atenção Básica demonstra que o 

inicial Programa de Saúde da Família tornou-se Estratégia de Saúde da Família em 2006 

(BRASIL, 2006), manteve-se como única estratégia financiável dentro do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011b) e, mesmo que apareça como prioritária na PNAB de 2017 (BRASIL, 2017), 

passou a concorrer com outras possibilidades de organização e financiamento dos serviços de 

saúde, como a equipe de Atenção Primária, onde Agentes Comunitários de Saúde não fazem 

parte da composição da equipe, diferente da proposta anterior. Esta possibilidade de pagamento 

de outras formas de organização dos serviços pode desviar o foco do país na ESF, que tem 

alcançado bons resultados desde o seu surgimento. 

Uma síntese desses resultados da ESF foi apresentado em estudo, reforçando o seu 

impacto no marco conceitual de sistemas de saúde da Organização Mundial de Saúde, em 

relação ao acesso, integralidade, proteção financeira, qualidade dos serviços, eficiência no 

sistema e equidade, com melhorias na mortalidade infantil e mortalidade adulta por condições 

sensíveis à APS, expansão de tratamentos na odontologia e para doenças infecciosas, e 

diminuição de internações desnecessárias (MACINKO; MENDONÇA, 2018) 

Após a publicação da última PNAB, houve a proposta de mudanças de financiamento da 

APS, com o lançamento do Programa Previne Brasil, pela Secretaria de Atenção Primária (REIS 

et al., 2019), baseado em experiências internacionais, condicionando o financiamento federal da 

APS nos municípios ao: cadastramento dos usuários pelas equipes, chamada capitação 

ponderada; cumprimento da meta de sete indicadores em 2020, com perspectiva de ampliação 

destes nos próximos anos, nomeado pagamento por desempenho; ao financiamento de 

estratégias e/ou programas prioritários, como as Equipes de Saúde Bucal; e por fim ao provimento 

de Agentes Comunitários de Saúde (HARZHEIM et al., 2020a). 

Coaduna-se a este cenário de mudanças na forma de financiamento federal no país outro 

desafio para as equipes e profissionais de saúde: a pandemia da COVID-19, que tem obrigado os 

serviços de APS a revisitarem seu modo de produzir saúde, já que coexistem com a nova 

patologia outras doenças infecciosas, além das condições crônicas e aquelas de causa externa. 
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A pandemia da COVID-19 e os novos desafios impostos aos serviços de APS 

 

A pandemia da COVID-19 aparece como um evento adverso, com ameaça a vida, 

enfrentado pela população (LINHARES; ENUMO, 2020), com impactos mundiais de ordem 

sanitária, social, econômica, cultural e política (SARTI et al., 2020), o que aponta para amplas 

repercussões na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Assim, apresenta-se como um desafio 

global com elevada transmissibilidade e consequências gravíssimas em diferentes âmbitos (vida 

humana, saúde pública e economia) (CAETANO et al., 2020). 

Indubitavelmente, o Brasil configura-se como um pais de dimensões continentais, 

população numerosa e intensas desigualdades sociais e de distribuições dos recursos de saúde 

(AQUINO et al., 2020). Nesse cenário, as medidas de distanciamento social mais rigorosas e 

amplas são fundamentais para o enfrentamento da COVID-19 (AQUINO et al., 2020; CAETANO et 

al., 2020). 

Apesar das repercussões decorrentes da pandemia da COVID-19, é importante a 

compreensão de que ela não se configura como a raiz de problemas sociais, como pauperização 

e acúmulo de riquezas (SOUZA, 2020). O entendimento é que a COVID-19 impõe muitos desafios 

(SARTI et al., 2020) e acentua problemas sociais atrelados a negação de direitos, como a 

moradia, ao saneamento básico, a educação e a saúde. 

Antes da pandemia da COVID-19, a APS já enfrentava grandes desafios para o cuidado 

integral e resolutivo à saúde da população. Um exemplo desse contexto desafiador refere-se às 

mudanças no cenário epidemiológico, atreladas ao processo de envelhecimento demográfico, 

refletidas no aumento de doenças crônico-degenerativas e de novas demandas aos serviços de 

APS (FARIA; ALVES, 2015). Aqui, há necessidade de o olhar voltar-se para ações de promoção 

da saúde e de prevenção de doenças e complicações, garantia do acesso e continuidade do 

cuidado, além de relações de parceria multidisciplinares (FARIA; ALVES, 2015), o que indica a 

necessidade de realinhamentos da APS no Brasil. 

Considerando a complexidade envolvendo a pandemia da COVID-19, com impactos 

acentuados nos serviços de saúde, uma APS organizada e fortalecida possui potencialidades para 

uma resposta célere e adequada as demandas da população. As ações de cuidado e 

monitoramento das pessoas que apresentam síndrome gripal e/ou sintomas leves da COVID-19 

podem repercutir, por exemplo, na diminuição de atendimentos desnecessários em serviços de 

maior complexidade, como Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e hospitais, além de contribuir 

para o achatamento da curva epidêmica (HARZHEIM et al., 2020b). 

Entre as incertezas vivenciadas nesse momento de pandemia, a APS deve reafirmar sua 

posição de articulação e estar organizada e fortalecida em sua atuação (HARZHEIM et al., 2020b), 

exercendo o papel de mediação dentro da rede de atenção à saúde e de garantia de acesso a um 

cuidado integral. 

Ao desempenhar a coordenação do cuidado, com ações direcionadas à comunidade 

adscrita buscando o fortalecimento de estratégias de prevenção da COVID-19 e a manutenção da 
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atenção longitudinal as pessoas (HARZHEIM et al., 2020b) as equipes de Saúde da Família (eSF) 

surgem como figuras chaves no enfrentamento da pandemia a nível local. 

Compreende-se que o processo de trabalho das eSF necessitou de adaptações buscando 

o enfrentamento da pandemia a nível local e a continuidade do cuidado à população. O 

conhecimento do território e o vínculo de confiança com os usuários podem funcionar como 

facilitadores para as medidas de prevenção da COVID-19. 

Uma fragilidade que deve ser reconhecida pela eSF concerne ao acesso da população às 

ações de saúde, considerando que a continuidade do cuidado é essencial, principalmente para os 

segmentos mais vulneráveis, como crianças menores de um ano e gestantes. Assim, deve-se 

pensar em novas possibilidades de atuação, bem como em adaptações possíveis nesse momento 

de pandemia. As eSF podem aproveitar os momentos com os usuários, seja por contato remoto 

ou contato presencial individual na unidade de saúde, para conscientização sobre as medidas 

preventivas da COVID-19. Esses momentos também devem ser oportunizar ações de promoção 

da saúde e protagonismo do usuário. 

O isolamento social, necessário para o enfrentamento da pandemia, traz repercussões 

para a vida das pessoas. Estudo apontou que, entre as pessoas que possuíam maior escolaridade 

e renda, o aspecto mais afetado concerne ao convívio social (BEZERRA et al., 2020). Já os 

problemas financeiros foi o mais impactante para pessoas de baixa escolaridade e renda 

(BEZERRA et al., 2020). Logo, considerando os determinantes sociais da saúde (SOUZA, 2020), 

situações de vulnerabilidades, como desemprego e ausência de renda, devem ser abordadas nas 

práticas de cuidado da eSF. 

Alguns desafios acentuam-se nesse momento de isolamento social. Um olhar sensível 

deve ser voltado para as crianças e adolescentes, com o reconhecimento, por exemplo, dos 

efeitos da pandemia no desenvolvimento das crianças (LINHARES; ENUMO, 2020). Fatores como 

a utilização intensiva de internet e as possíveis situações de vulnerabilidade, como violências 

autoinfligidas (DESLANDES; COUTINHO, 2020) também devem ser considerados pelas eSF. 

Os desafios para as famílias oriundos do confinamento no ambiente domiciliar atrelados, 

por exemplo, à intensa convivência, à sobrecarga de trabalho, à ausência de determinadas 

rotinas, aos problemas financeiros (LINHARES; ENUMO, 2020) devem ser reconhecidos pelas 

eSF para intervenções adequadas à realidade vivenciada. 

Nesse período de isolamento social, outro aspecto a ser discutido refere-se ao incentivo e 

à realização de ações promotoras de saúde, buscando a construção do protagonismo dos 

sujeitos. Para o desenvolvimento dessas ações, observa-se a crescente utilização de mídias 

digitais pelas eSF. 

Entre as ações de promoção da saúde, cita-se a prática de atividade física, que pode 

resultar em benefícios relacionados ao menor estresse e à maior normalidade do sono (BEZERRA 

et al., 2020). Resultados de um estudo mostram que menor renda e condições habitacionais mais 

precárias podem estar associadas a menores níveis de atividade física (BEZERRA et al., 2020). A 
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atividade física no domicílio deve ser incentivada pelas eSF por meio, por exemplo, de educações 

em saúde que discutam as possibilidades dessas práticas no período de isolamento social. 

Apreende-se, portanto, que pandemia da COVID-19 clarifica algumas fragilidades ainda 

enfrentadas pela APS no Brasil, relacionadas, por exemplo, a limitações no financiamento, nos 

recursos humanos, na estrutura física, nos insumos e na organização dos processos de trabalho, 

mas também pode funcionar como possibilidade de um novo olhar para a APS, com 

reconhecimento de seu papel fundamental no sistema de saúde. 

 
Perspectivas sobre o trabalho da APS pós pandemia da COVID-19 

 
Indubitavelmente, a pandemia de COVID-19 apresenta-se como um desafio para o SUS, 

acentuando e revelando algumas fragilidades, porquanto a elevada demanda pelos serviços e 

ações ofertadas por esse sistema de saúde. Em algumas realidades, é perceptível que o foco das 

ações da APS está exclusivamente centrado no combate a pandemia, esquecendo-se, algumas 

vezes, da realização de outras ações também fundamentais, como pré-natal, puericultura, 

acompanhamento das pessoas com doenças crônicas, dentre outras. Nessa conjuntura, é 

necessário considerar os possíveis reflexos presentes e futuros que essa situação pode ocasionar 

na saúde da população. 

Sabendo-se que, no contexto estressor resultante dessa experiência adversa, emergem 

vários percalços, dentre eles, as repercussões, de forma acentuada, no desenvolvimento infantil e 

no sistema familiar (LINHARES; ENUMO, 2020), principalmente entre as crianças com demandas 

específicas de cuidado, como as que estão dentro do espectro do autismo e com síndrome de 

Down, por exemplo, levando-as desde a desorganização sensorial e psicológica, até perdas 

motoras (BRASIL, 2020a). 

Destarte, é necessário considerar a necessidade de reflexão e de busca por ações que 

não se restrinjam apenas a resolução de problemas a curto prazo, mas também a médio e longo 

prazo, por meio do cuidado continuado e integral. Face as considerações feitas, a APS tem um 

papel crucial na engrenagem que compõe as redes de saúde do SUS. Assim sendo, salienta-se 

que, da pandemia, também podem emergir aprendizados e novas possibilidades de atuação da 

APS (SARTI et al., 2020). 

Embasado nessa concepção, esse momento desafiador pode contribuir para 

fortalecimento da APS como coordenadora do cuidado nas RAS, pois, sendo ela conhecedora das 

necessidades de saúde da população, possibilita-a organizar os processos de trabalho, que terão 

como reflexos o acesso e a atenção sistematizada e condizente com essas necessidades 

(HARZHEIM et al., 2020b). 

No cenário de enfrentamento da pandemia, a telessaúde surge como uma possibilidade 

de cuidado, com possíveis contribuições para o acesso a orientações, a redução da sobrecarga e 

o ordenamento das pessoas nos serviços de saúde (SARTI et al., 2020). Além disso, a telessaúde 

pode contribuir para a manutenção do funcionamento dos serviços de saúde de forma mais 

segura (CAETANO et al., 2020). 
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Sabendo-se disso, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Conselho Federal de 

Psicologia (CFP) através do Ofício CFM nº 1756/2020 – COJUR enviado ao MS e da Resolução 

nº 4, de 26 de março de 2020, respectivamente, regulamentaram a ampliação das tecnologias de 

informação e comunicação e da teleconsulta desses profissionais durante o período de pandemia. 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2020; CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2020). 

Frente a essa conduta, o MS publicou a Portaria nº 467, de 20 de março de 2020 que 

regulariza a telemedicina durante a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, 

sendo o paciente usuário do SUS, da saúde suplementar ou da saúde privada (BRASIL, 2020e). 

Aqui, ressalta-se que, apesar de ser notória a importância da telessaúde e do uso de uma 

linguagem clara pelos profissionais, as ações de promoção de saúde e ao entendimento sobre a 

realidade de cada população (BRASIL, 2020c), lembrando-se sempre dos princípios da equidade, 

integralidade e universalidade. Após este período de enfrentamento da COVID-19, a utilização das 

ferramentas da telessaúde, de forma mais ampliada nos serviços de saúde (SARTI et al., 2020) é 

algo que deve ser considerado e discutido, uma vez que a telessaúde pode fortalecer o sistema 

único e universal de saúde (CAETANO et al., 2020). 

Abordando-se os profissionais de saúde, é importante voltar o olhar para os impactos, 

dentre eles na saúde mental, decorridos do alto nível de estresses o qual são submetidos nesse 

momento de pandemia, que não se restringe a malefícios atuais, mas que pode repercutir no pós- 

pandemia, tendo assim, um efeito negativo no seu bem-estar (KANG et al., 2020). 

Em se tratando de saúde mental, uma ferramenta eficiente tem sido as estratégias de 

cuidado mútuo (BRASIL, 2020b). O compartilhamento de experiências de resiliência, solidariedade 

e compaixão (BRASIL, 2020a) contribuem para a ampliação do olhar no sentido de encontrar 

pontos positivos oriundos da humanidade e da fraternidade nesse momento de crise, repercutindo 

assim na diminuição das chances de a pandemia poder ser um gatilho para o desencadeamento 

ou a intensificação de sintomas de ansiedade, depressão e estresse. 

Outro aspecto importante é a busca por atendimento psicológico, não só pelos 

profissionais de saúde como também pela população em geral, já que as intervenções 

psicológicas podem contribuir para a promoção da saúde mental e minimizar os agravos 

decorrentes desse momento, além de contribuir na readaptação após a pandemia da COVID-19 

(SCHMIDT et al., 2020). 

Face a essas considerações e sabendo que a APS é a porta de entrada dos usuários do 

SUS, cabe a ela acolher os usuários, identificar vulnerabilidades e potencialidades presentes no 

território, organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, buscando um cuidado que promova 

saúde e qualidade de vida dos indivíduos e comunidades. Portanto, deve-se buscar uma APS 

acessível, fortalecida, abrangente e resolutiva, que considera a complexidade do processo 

saúde/doença (SARTI et al., 2020). Assim, torna-se necessário a APS “assumir com urgência o 

seu protagonismo como ordenadora do cuidado no SUS” (SARTI et al., 2020, p. 3). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A criação do SUS trouxe inúmeros benefícios para os brasileiros. Um sistema de saúde 

como esse, apesar dos problemas, deveria ser orgulho para a Nação, entretanto, observa-se que 

muitas vezes, o olhar é voltado unicamente para as fragilidades do sistema, sem reconhecê-lo 

como uma conquista social. O entendimento é que sem o SUS, e, principalmente, sem a APS, 

com seu alto grau de descentralização e capilaridade, chegando mais próxima a vida das 

pessoas, o impacto oriundo da pandemia de COVID-19 seria mais acentuado no Brasil. 

A reflexão sobre aspectos concernentes à conformação da APS no cenário brasileiro, ao 

realinhamento dos processos de trabalho para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 e aos 

possíveis aprendizados e desafios que podem emergir no período pós pandemia, possibilita a 

construção de um novo olhar para a APS, e em especial, para a ESF, com a emergente 

necessidade de reconhecimento de sua importância para a organização do SUS e garantia de um 

cuidado de qualidade à população. 
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CAPÍTULO 173 

O ESTADO BIOPSICOSSOCIAL DO IDOSO NA PANDEMIA DA COVID-19: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

THE BIOPSYCHOSOCIAL STATUS OF THE ELDERLY IN THE COVID-19 PANDEMIC: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW 
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RESUMO: A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) é considerada a maior emergência de 
saúde pública que a comunidade internacional enfrenta em décadas, trazendo preocupações 
quanto à saúde física e mental da população em geral, especialmente de idosos. Objetivou-se 
aprimorar o conhecimento sobre a condição dos idosos frente à essa pandemia e à saúde mental. 
Realizada uma revisão narrativa, da literatura, utilizando-se as palavras-chave: vírus; pandemia; 
idoso; saúde mental; saúde pública; infecções por Coronavírus. As bases eletrônicas foram 
PubMed ou National Library of Medicine e Biblioteca Virtual em Saúde. Foram encontrados 58 
artigos, sendo a amostra final igual a 9. Evidenciou-se o impacto da pandemia na saúde mental 
dos idosos. Acredita-se que o isolamento social corrobora para doenças como depressão, 
ansiedade e até mesmo ideação suicida. Portanto, medidas de saúde pública devem ser adotadas 
para minimizar os impactos na vida dos idosos. 
Palavras-chave: Pandemias; Idoso; Saúde mental; Saúde pública; Infecções por Coronavírus. 

 
ABSTRACT: The new coronavirus pandemic (COVID-19) is considered the biggest public health 
emergency facing the international community in decades, raising concerns about the physical and 
mental health of the general population, especially the elderly. The objective was to improve 
knowledge about the condition of the elderly in the face of the pandemic and their mental health. A 
narrative review of the literature was carried out, using the keywords: virus; pandemic; old man; 
mental health; public health; Coronavirus infections. The electronic databases were PubMed or 
National Library of Medicine and Virtual Health Library. 58 articles were found, with the final 
sample equal to 9. The impact of the pandemic on the mental health of the elderly was evident. 
Social isolation is believed to support diseases such as depression, anxiety and even suicidal 
ideation. Therefore, public health measures must be adopted to minimize the impacts on the lives 
of the elderly. 
Keywords: Pandemics. Aged. Mental Health. Public health. Coronavírus Infections. 

1. Introdução 

 
Pandemias aconteceram ao longo de toda a história mundial, afetando países e, assim, 

suas economias, sua educação e toda a situação da saúde dos habitantes, além do registro de 

muitos óbitos, deixando marcas incontáveis por gerações. De acordo com a Organização Mundial 

de Saúde, a OMS ou WHO-em inglês, (2020), o que define uma pandemia é a disseminação 

mundial de uma nova doença, sendo utilizado o conceito em relação à gravidade não levado em 

consideração, mas definido quando uma epidemia espalha-se por diferentes continentes com 

1 Acadêmica do nono período do curso de Medicina da Universidade do Estado de Minas Gerais-UEMG/ Unidade 
Passos. 
2 Acadêmica do sétimo período do curso de Medicina da Universidade do Estado de Minas Gerais-UEMG/ Unidade 
Passos. 
3 Acadêmica do sétimo período do curso de Enfermagem da Universidade do Estado de Minas Gerais-UEMG/ 
Unidade Passos. 
4 Psicóloga. Mestrado pela Universidade de Franca-SP. Docente de Psicologia na Universidade do Estado de Minas 
Gerais, Passos-MG. 
5 Enfermeira. Doutora em Ciência pela Universidade de São Paulo. Docente na Universidade do Estado de Minas 
Gerais, Passos-MG. Professora Colaboradora III na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, Ribeirão Preto- 
SP. 
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transmissão sustentada de pessoa para pessoa, considerando somente a disseminação 

geográfica rápida que o vírus tem apresentado. 

No ano de 2008 foi completado o centenário da pandemia da Gripe Espanhola, que afetou 

nações e fez com que o número de óbitos fosse de aproximadamente 40 e 50 milhões de 

pessoas, causada por um vírus influenza mortal. Acredita-se que mais de um quarto da população 

mundial foi infectada por esse microorganismo, sem qualquer indício de cura (NICKOL; 

KINDRACHUK, 2019). 

Denominada “gripe suína”, o H1N1 foi o primeiro vírus causador de uma pandemia no 

século XXI. Advindo através de suínos no México, no ano de 2009 se espalhou de forma 

avassaladora no mundo todo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 

627 pessoas foram contaminadas, em que o contágio se estabelecia através de gotículas no ar ou 

em superfície contaminada, com sintomas muito semelhantes ao de uma gripe, como febre, tosse, 

dor de garganta, calafrio e dor no corpo (NICKOL; KINDRACHUK, 2019). 

E, em 11 de março de 2020, a OMS declarou o surto de SARS-CoV-2 uma pandemia 

(CESARI; PROIETTI, 2020). Até o momento, o número de casos de coronavírus já ultrapassou 

7.000.000 em todo o mundo e mais de 400 mil pessoas morreram, segundo a WHO. O vírus da 

COVID-19 se espalha principalmente também por gotículas de saliva ou secreções e até o 

momento não existe cura ou tratamentos específicos para a doença, apesar de muitos esforços 

científicos para que essa seja uma realidade (OMS, 2020). 

Contudo, acredita-se que a maioria das pessoas infectadas pelo Coronavírus 

experimentará uma doença respiratória leve a moderada, sem qualquer tratamento mais 

específico ou intensivo. No entanto, o grupo de pessoas com idade acima de 60 anos ou com 

doenças subjacentes prévias, como diabetes, doenças cardiovasculares, possuem maior 

probabilidade de desenvolver a forma grave da doença com a síndrome respiratória aguda com 

repercussões que lhe custem até mesmo a própria vida (OMS, 2020). 

Assim, o considerado “grupo de risco” ficou em maior evidência e abarca restrições, 

maiores cuidados e sugestões de muitos especialistas quanto à conduta a ser adotada, 

especialmente os idosos, grande foco do cuidado e atenção durante esse momento. E, mediante 

esse quadro de isolamento, quarentena e lockdown, há o despertar de sentimentos diversos, 

como solidão, estresse, ansiedade, tristeza e depressão, destaques do Centro de Prevenção e 

Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, relatadas como esperadas durante um surto de 

doença infecciosa, como o vivido com a COVID-19 (HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020). 

O medo e a ansiedade provocados pela COVID-19, podem ser esmagadores e causar 

fortes emoções em adultos e crianças, com maior agravamento para os idosos. Ações de saúde 

pública, como distanciamento social, podem fazer com que as pessoas se sintam isoladas e 

sozinhas e podem aumentar o estresse e ansiedade. 

Diante das considerações apresentadas, este trabalho se propõe como objetivo aprimorar 

o conhecimento sobre a condição dos idosos frente a pandemia da COVID-19 e a saúde mental 
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dessa faixa etária. Também visa corroborar com as informações disponíveis até o momento, de 

forma a amparar os idosos, suas famílias e cuidadores. 

2. Desenvolvimento 

 
2.1. Metodologia 

 
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, modalidade que permite a sumarização de 

estudos sobre a mesma temática, favorecendo uma reflexão sobre a saúde mental do idoso frente 

a pandemia da COVID-19. As buscas foram realizadas em maio e junho de 2020, nas bases de 

dados PubMed ou National Library of Medicine e Biblioteca Virtual em Saúde (ou BVS), por meio 

das palavras-chave: pandemia; idoso; saúde mental; saúde pública; infecções por coronavírus. 

Os critérios de inclusão utilizados foram textos completos publicados do período 

compreendido entre os anos de 2015 a 2020, com foco na temática principal, podendo ser 

encontrado nos idiomas português, inglês e espanhol. Já os critérios de exclusão se deu a partir 

de textos em que não foi possível identificar a relação com o assunto base deste estudo por meio 

da leitura de títulos e resumos, bem como aqueles que não atendiam aos critérios de inclusão. 

A princípio, foram encontrados 58 artigos, que após a aplicação dos filtros, leitura de 

títulos e resumos foram selecionados 9 para compor a amostra final desta revisão, que serão 

apresentados e discutidos a seguir. 

2.2. Resultados 

 
Dos 9 artigos analisados, dentre tantas informações e recomendações dos órgãos de 

saúde, frente à pandemia da COVID-19, é inquestionável que uma das principais formas de 

proteção é adotar o distanciamento social, tratando-se de um vírus em que a transmissão se dá 

pelas gotículas (Quadro 1). Entretanto, principalmente para os grupos mais vulneráveis da 

sociedade e, dentre eles, os idosos, os artigos apontam reflexões e medidas, como familiares e de 

políticas públicas, peculiares a cada região e país para um menor impacto deste, sabendo dos 

fatores emocionais e sociais que a presença física e o contato trazem àqueles com idade mais 

avançada. Algumas alternativas foram colocadas através destes artigos e muito se tem pensado 

ao que pode ser, de fato, efetivado neste momento, como maneira de minimizar os danos aos que 

tanto colaboram e já colaboraram para com a sociedade. 
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Quadro 1 - Síntese dos artigos analisados conforme título, ano, país, objetivo e 

contribuições (n = 9), Passos-MG, 2020. 

 
 

Título Ano País Objetivo Contribuições 

Biopsychopharmacossoci 

al Approach to assess 

impact      of social 

distancing and isolation 

on mental health in older 

adults 

2020 Inglaterra Encontrar forma para 
avaliar a saúde mental dos 
idosos no momento de 
pandemia da COVID-19 

através do modelo 
biopsicofarmacosocial 

Ressaltou a importante 
contribuição do modelo 
biopsicofarmacosocial como 
método para avaliar a saúde 
mental e planejar as 
necessidades de saúde e 
assistência social. 

15 Smartphone Apps for 
Older Adults to Use While 
in Isolation During the 
COVID-19 Pandemic 

2020 EUA Encontrar aplicativos para 
smartphone que podem 
colaborar com a saúde e 
as necessidades dos 
idosos na pandemia do 
Coronavírus, mediante 
distanciamento social 

Encontraram 15 aplicativos 
acessíveis, mas questionaram 
também a questão do acesso 
e as possíveis variáveis do 
uso entre os idosos 

Coronavirus disease 

2019 in geriatrics and 

long-term-care: the 

ABCDs of COVID-19 

2020 EUA Ajudar os profissionais de 
saúde em geriatria a 
entender os ABCDs da 
pandemia de COVID - 19 

Abordou todos os possíveis 
aspectos, até o prezado 
momento sobre como lidar 
com idosos na situação da 
pandemia, principalmente 
aqueles que estão em 
residência terapêutica ou 
asilos 

Betrayal of Trust? The 

Impact of the COVID-19 

Global Pandemic on 

Older Persons 

2020 EUA Destacar grupos de idosos 
e o impacto das decisões 
em emergências de saúde 
na pandemia do 
Coronavírus 

Destacou a "traição da 
confiança" dos idosos nos 
tempos da pandemia e como 
proteger os direitos desses 
indivíduos nesse cenário 
adverso 

 
 

 
Mental health services 

for older adults in China 

during the COVID-19 

2020 China Questionar o acesso dos 
chineses, principalmente 
idosos, aos serviços de 
saúde mental durante a 
pandemia da COVID-19 

Destacou os desafios da 
saúde pública em atender aos 
pacientes de saúde mental em 
uma pandemia e questionou a 
resolutividade para mitigar os 
mesmos 

outbreak     

Painel discute os idosos 
e temas transversais em 
meio à pandemia da 
Covid-19 

2020 Brasil Discutir sobre os idosos e 
temas transversais em 
meio à pandemia da 
Covid-19 

Discutiu-se sobre o etarismo e 
o impacto dentro da COVID- 
19 com o acesso aos serviços 
de saúde e a saúde mental 
dos idosos 

Protecting older adults 
during social distancing 

2020 EUA Enfatizar como o 
isolamento social pode 

Enfatizou como o 
distanciamento social pode se 

   afetar a saúde mental, tornar um isolamento e 
   colocando as pessoas prejudicar a saúde mental dos 

   vulneráveis em maior risco idosos 
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COVID-19: The 

forgotten priorities of 

the pandemic 

2020 EUA Explorar o impacto do 
COVID-19 e suas medidas 
de prevenção no bem- 
estar de populações 
vulneráveis 

Explorou a atenção especial 
que deve ser dada às 
populações desabrigadas, 
indígenas, migrantes e 
encarceradas, bem como às 
pessoas que vivem com 
deficiência e idosos durante a 
pandemia enfrentada 

Policy Brief: The Impact 
of COVID-19 on older 
persons 

2020 EUA Disponibilizar um relatório 
com análises e 
recomendações sobre os 
desafios enfrentados pelas 
pessoas idosas na COVID- 
19 

Disponibilizou um resumo que 
elabora esses impactos e 
identifica políticas e respostas 
programáticas imediatas e de 
longo prazo necessárias em 
prioridades principais de ação 
no prezado momento. 

 

 

2.3. Discussão 

 
O termo “etarismo”, “ageism”, (ou etarismo), foi concebido em 1969, por Robert Neil 

Butler, gerontólogo, a fim de se referir à intolerância relacionada à idade. E, desse momento até 

os dias presentes, o mundo seguiu contemplando o envelhecimento da população mundial, com o 

expressivo aumento das expectativas de vida na maioria dos países. De um modo global, a 

expectativa de vida que na década de 90 era de 64,2 anos saltou em 2019 para 72,6 anos, com a 

previsão de que em 2050 chegue a 77,1. Além do mais, cabe ressaltar que em 2018, pela primeira 

vez, pessoas com 65 anos ou mais superaram em números as crianças menores de cinco anos no 

mundo, segundo números divulgados pela Organização das Nações Unidas, a ONU (FRAZÃO, 

2020). 

Segundo apontam especialistas, no contexto atual de uma pandemia, tem-se o pico do 

etarismo, refletindo na forma de intolerância com atitudes e comportamentos em relação aos 

idosos nesse contexto. Durante todo o curso da humanidade, já se observa certo acesso desigual 

aos idosos quanto aos seus direitos, a participação social, as oportunidades a eles oferecidas, 

dentre outros. Isso, porque esse momento cronológico está, muitas vezes, associado a um 

conceito enraizado de senilidade (processo de envelhecimento patológico), esquecendo-se da 

senescência, em que traduz algo natural, inerente aos que abarcam anos e anos de vida; e, desse 

modo, a figura dos idosos ligada à fragilidade, improdutividade, dependência e inutilidade 

(FRAZÃO, 2020). 

É bem acentuada a divisão entre “eles” e “nós”, respectivamente jovens e “velhos”, 

agravando também, com isso, a imputação de culpa aos mesmos. Essa, advinda do uso de 

maiores recursos, principalmente pelos sistemas de saúde, sistemas previdenciários e tantos 

outros, que ganham maior expressividade dentro do caos do momento. Além do mais, com toda 

essa separação e disparidade que os idosos têm enfrentado no que diz respeito à legalidade de 

acesso intrínseco, pode-se refletir nas gerações subsequentes todo esse estigma, já que se forma 
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na concepção de que o grupo advém de todas as restrições, associadas ao sistema instalado e, 

mais do que isso, na mentalidade produzida nesse processo (FRAZÃO, 2020). 

O secretário das Nações Unidas, António Guterres, afirmou em mensagem no mês de 

maio de 2020 a sua preocupação também com o efeito da pandemia sobre os idosos. O que ele 

garantiu é que a COVID-19 causa “medo e sofrimento incalculáveis para pessoas idosas em todo 

o mundo” e publicou ainda um relatório sobre o impacto dessa pandemia nesse grupo etário. 

Corroborando com essa afirmativa ainda ressaltaram algumas observações também, sobre o 

direito à vida dos idosos, direito à saúde, levando em consideração as particularidades sociais, 

econômicas e humanitárias (ONU, 2020). 

Tratando-se, então, dessa revisão de artigos, encontrou-se que a pandemia da COVID-19 

trouxe grandes desafios para a comunidade em geral, e, principalmente aqueles que se 

encontram no chamado “grupo de risco”, como é o caso dos idosos. Houveram pesquisas que já 

constataram sintomas depressivos como prevalentes nessa população, citando até mesmo que, 

além dessas manifestações aumentou-se também o número de diagnósticos de depressão em 

idosos, bem como suicídio (YANG et al., 2020). 

Diante do quadro de idosos dentro desta pandemia tem-se o grupo que pode contrair o 

vírus, e ao que as pesquisas mostram eles ainda são maioria no número de mortos até o 

momento. E, também o grupo que não contrairá o vírus, contudo estão fisicamente isolados, 

seguindo-se o que os órgãos mundiais de saúde têm recomendado como forma de diminuir os 

fatores de contaminação (LANDRY et al., 2020). 

E, em um raciocínio tenso e muito pragmático, os idosos que se encontram nesse primeiro 

grupo, os “contaminados”, poderão necessitar de um auxílio em meio à esta enfermidade, e,  

diante de questões em relação às demandas e suprimento de materiais médicos e ausência de 

existência de assistência para todos, visto a superlotação dos leitos, o desafio é levar os debates 

sobre equidade em torno de demandas e decisões e alocação de recursos escassos necessários 

à sobrevivência. Essa complexa tomada de decisões médicas (de emergência) cria vários dilemas 

morais e éticos, além de gerar nos idosos paradigmas internos, marcados, através disso, por 

ansiedade, contribuindo para a narrativa de uma perspectiva que as pessoas idosas tenham 

menor valor (LANDRY et al., 2020). 

Já no denominado segundo grupo pode-se colocar os idosos que não contraem o vírus, 

mas que estão isolados. Até porque, em muitos locais já se tem um incentivo e até mesmo ajuda 

militar para que esse isolamento aconteça, a fim de que haja uma taxa menor de propagação da 

doença. E, essas medidas de saúde pública propostas e implementadas para proteção da 

população, tendo em vista o maior risco no grupo de idosos eles são ainda mais fortemente 

aconselhados a se isolar. Mas, em um grande paradoxo com essa medida advém-se 

consequências negativas (não intencionais) (LANDRY et al., 2020). 

Idosos que dependem de cuidados específicos passaram a receber uma menor 

frequência de visitas ou até mesmo ter ausência delas, reduzindo também a capacidade de 

atividades, gerando estado de tristeza e angústia, por saírem dessa rotina a que estavam 
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acostumados; e, esses traços não aparecerão somente neste momento, mas propagar-se-ão 

mesmo com o término da pandemia, sendo marcados a longitudinalmente. O confinamento 

apresenta até mesmo fatores marcados com o declínio da funcionalidade desse grupo, que agora 

encontram-se distantes da rotina pregressa, afetando inimaginavelmente a saúde mental 

(BANSKOTA et al., 2020). 

Independência, autonomia e conexão com o suporte social, em tempos de pandemia da 

COVID-19, apontam, nesse momento, para um envelhecimento insalutífero e ao que tudo aponta 

os resultados reais poderão aparecer somente tardiamente. E, o apontado por essa seleção de 

artigos, garante-se que os familiares ou cuidadores devem estar sempre atentos às sutis 

mudanças de saúde mental dos idosos, uma vez que o período de isolamento se mantém ainda 

incerto e não se sabe sobre sua permanência, dificultando o acesso aos serviços de saúde com 

maior frequência (LANDRY et al., 2020). 

Não se pode esquecer também dos idosos que se encontram institucionalizados, em 

asilos e “instalações de vida”, as quais, em sua grande maioria, em todo o mundo, cancelaram a 

abertura de visitas para proteger seus residentes. Contudo, muito desse público atendido por 

esses locais já carrega marcas como abandono, desprezo e falta de atenção, sendo nesse lugar o 

local de abrigo e nas visitas uma forma de amenizar o desconforto desse momento da vida, 

gerando maior ansiedade e ainda transtornos mentais decorrentes desse novo processo mundial 

(BANSKOTA et al., 2020). 

Além do isolamento social em idosos ter sido associado ao aumento da depressão e do 

suicídio, ainda aponta para o aumento da resposta imune pró-inflamatória e a diminuição da 

resposta imune antiviral. A manutenção do bem-estar, da saúde e da conexão social é crucial para 

os idosos e tornou-se um tópico de debate, já que o mundo enfrenta um bloqueio durante a 

pandemia da doença pelo coronavírus. E, os sistemas de saúde e as comunidades devem 

considerar o ônus da saúde mental do distanciamento social para os idosos e encontrar maneiras 

de mantê-los engajados e motivados, apesar desses grandes percalços (JAWAID, 2020). 

Cabe ressaltar também os idosos clinicamente estáveis e também instáveis com  

distúrbios psiquiátricos ou seus responsáveis apresentando essas condições. Esses, normalmente 

precisam frequentar os serviços psiquiátricos para consultas, medicamentos, terapia, contudo, 

adaptando-se a esse novo momento e todas as restrições impostas criou-se uma barreira para 

que houvesse esse acesso de manutenção. Além desses que já estão em tratamento, encontra-se 

nesse momento aqueles que passaram a apresentar manifestações psiquiátricas, mas, que, pelo 

momento ainda não tiveram acesso aos especialistas, postergando diagnóstico e investigações 

(YANG, Y et al., 2020). 

E, como forma, até mesmo, de facilitar a segmentação sobre saúde geriátrica aos 

profissionais, estabeleceu-se o ABCD dessa pandemia do coronavírus: em que o “A” é a 

conscientização das possíveis diferenças clínicas-chave do COVID-19 nessa população – em 

inglês: “the awareness of potential key clinical differences of COVID-19 in this population”; o “B” 

seria como iniciar comportamentos apropriados rapidamente para gerenciar clinicamente a 
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infecção nas “casas de longa permanência” – em inglês: “how to initiate appropriate behaviors 

quickly to manage the infection clinically in LTCFs”; o “C” iniciar a contenção do COVID-19 para 

interromper a disseminação do vírus, bem como intervenções preventivas no cenário das “casas 

de longa permanência” – em inglês: “to begin containment of COVID-19 to disrupt further spread of 

the virus, as well as preventive interventions in the LTCF setting” e na letra “D” os líderes da área 

da saúde, os formuladores de políticas e as agências governamentais com o dever de tomarem 

decisões que abordem um acesso mais rápido e os resultados dos testes e tratamento do COVID- 

19, bem como os custos e impactos sociais do COVID-19 – em inglês: “healthcare leaders, 

policymakers, and government agencies must make decisions that address more rapid access and 

results of testing and treatment for COVID-19, as well as the costs and societal impacts of COVID-

19” (D’ADAMO et al., 2020). 

Muitos adotaram como forma de atravessar essa crise o contato e os encontros virtuais, 

como o acesso à tecnologia móvel, principalmente através dos aplicativos, sendo essa uma 

ferramenta válida para ajudar as famílias a se manterem conectadas e ajudar os idosos a manter 

a mobilidade e vinculá-los a recursos que estimulam o bem-estar físico e mental. Entretanto, 

pessoas com algumas deficiências cognitivas, visuais e auditivas podem não ter esse acesso fácil 

como a maioria, além do que pode haver ainda um efeito prejudicial à saúde mental. Esse prejuízo 

se dá com base da relação desse público, acima de 65 anos, que pode não se sentir tão à 

vontade com as soluções virtuais (BANSKOTA et al., 2020). 

A televisão e o rádio, chamados de “mídia convencional”, podem desempenhar um 

importante papel diante deste momento, incluindo conteúdo voltado para idosos. Os dados 

indicam que os idosos veem a televisão como um meio para lidar com sintomas depressivos e 

podem se beneficiar desse envolvimento, mas essa não deve ser a principal e única saída diante 

desse momento, em que o excesso de informação pode ser um tanto quanto desfavorável 

(JAWAID, 2020). 

Como forma de minimizar os riscos a esse público, os voluntários dos asilos ou casas de 

longa permanência poderão manter o contato telefônico regular com a população idosa 

domiciliada, proporcionando amizade e promovendo um relacionamento de orientação. 

Corroborando também, nas linhas diretas de apoio à saúde mental existentes poderia adicionar o 

contato dos profissionais de saúde mental com esses idosos, mesmo que distantes fisicamente, 

mas através das chamadas, como exemplo, uma forma até mesmo de rastreio dos sintomas de 

ansiedade e depressão. Medidas como essas podem melhorar a adesão dos idosos ao 

distanciamento social e ajudar a reduzir o impacto da COVID-19 em sua saúde mental (JAWAID, 

2020). 

Deve-se pensar em trabalhar para impedir que o distanciamento social se torne um 

isolamento social entre esse grupo vulnerável, uma vez que ainda é impossível prever ou 

compreender o real impacto dessa pandemia ainda em curso (BAKER; CLARK, 2020; VIEIRA et 

al., 2020). 

2.4. Conclusão 
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Os idosos, que são o principal grupo alvo da maioria das políticas de distanciamento 

social diante da COVID-19, devido ao alto risco de apresentar complicações da doença, precisam 

de um apoio psicossocial mais robusto, pois muitos vivem em isolamento permanente e não 

possuem redes sociais e têm atividades sociais limitadas, mesmo antes da pandemia, enfrentando 

até mesmo quadro parecido ao de pessoas com transtornos psiquiátricos. 

À medida que a pandemia atinge países de baixa e média renda, sistemas de saúde mais 

fracos, recursos limitados e o status socioeconômico mais baixo de suas populações tornam a 

paralisação da pandemia mais desafiadora, garantindo o enovelamento de muitas outras 

preocupações e riscos; o “medo econômico” traz não somente a representação de algo financeiro, 

contudo, do que se faz através do setor econômico dentro de cada país e de cada casa, afetando, 

de modo bem preciso, a mente desses idosos. 

Destaca-se, de forma geral, o impacto das medidas necessárias de prevenção à saúde 

pública durante essa pandemia, de modo desproporcional, nos idosos. Enfatiza-se, também, que, 

mesmo em tempos difíceis como esses, a dignidade e os direitos dos idosos devem e podem ser 

preservados. Para otimizar a saúde física e mental dos idosos durante esses momentos de 

restrições extremas, argumenta-se que as medidas de saúde pública para controlar a pandemia 

devem ser acompanhadas e equilibradas com programas de apoio que protejam esse grupo do 

declínio físico e mental, garantindo que a alocação de recursos escassos para salvar vidas não se 

baseie apenas em julgamentos clínicos e não seja alimentada pelo envelhecimento, estereótipos e 

preconceitos. 

Sendo assim, medidas destinadas a proteger a saúde física e mental, pelos sistemas de 

saúde ao redor do mundo, encontrar-se-ão efeitos colaterais que garantirão um grande impacto no 

bem-estar desses indivíduos. A construção da pessoa de forma biopsicossocial garante a sua 

completude, a integralidade e o processo de enfrentamento diante de situações adversas e 

conflitantes. Não há que se enxergar apenas o momento do agora, ainda que ele pareça consumir 

toda a energia que se emprega ao redor do mundo, contudo, encontrar a linearidade, olhando o 

passado de quem tanto fez, pela sua história de vida e construção (ainda que localmente) e, olhar 

com perspectivas de um futuro, do que haverá de se carregar na memória e seus impactos nesse 

fim da vida. 
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CAPÍTULO 174 

O IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS: UMA 

REVISÃO DA LITERATURA 

THE IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC: A LITERATURE REVIEW 
 

Miguel Eduardo Guimarães Macedo1  
Ana Luisa Ervilha Sabioni 2 

 Bárbara Reis Coutinho Almeida3 

 

RESUMO: A recente pandemia de Doença Coronavírus 2019 (COVID-19) é um grave e repentina 
emergencia em saúde pública a nível mundial. Por se trata de um infecção viral que acomete 
gravemente o sistema respiratório pelo SARS-CoV-2, algum grupos populacionais são 
considerados de risco, o que levou diversas secretarias municipais e estaduais de saúde a 
publicarem documentos impondo o fechamento de espaços destinados a prática da atividade 
física. O presente trabalho visa relacionar a prática de exercício físico com o desenvolvimento da 
resposta imunológica que auxilia no combate a COVID-19. Contudo a literatura é consistente 
quanto a evidências sobre os diversos benefícios proporcionados pela atividade física à saúde, 
principalmente ao sistema cardiovascular/metabólico e imunológico. O atual conhecimento permite 
considerar que os benefícios inerentes à prática de exercício físico são responsáveis, também, por 
alteraço ̃es no sistema imunitário. 
Palavras-chave: Coronavírus; Exercício; Atividade física. 

 
ABSTRACT: The recent Coronavirus Disease pandemic 2019 (COVID-19) is a serious and 
sudden public health emergency worldwide. Because it is a viral infection that seriously affects the 
respiratory system by SARS-CoV-2, some population groups are considered at risk, which has led 
several municipal and state health departments to publish documents imposing the closure of 
spaces for the practice of physical activity. The present work aims to relate the practice of physical 
exercise with the development of the immune response that helps to combat COVID-19. However, 
the literature is consistent in terms of evidence about the various benefits provided by physical 
activity to health, especially to the cardiovascular / metabolic and immune system. Current 
knowledge allows us to consider that the benefits inherent to the practice of physical exercise are 
also responsible for changes in the immune system. 
Keywords: Coronavirus; Exercise; Physical activity. 

 

Introdução 

 
Coronavírus são RNA vírus causadores de infecções respiratórias em uma variedade de 

animais, incluindo aves e mamíferos. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela 

primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em 

decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. Sete coronavírus são reconhecidos 

como patógenos em humanos. Os coronavírus sazonais estão em geral associados a síndromes 

gripais, os mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta 

coronavírus OC43, HKU1. Nos últimos 20 anos, dois deles foram responsáveis por epidemias 

mais virulentas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG). A epidemia de SARS que emergiu 

em Hong Kong (China), em 2003, com letalidade de aproximadamente 10% e a síndrome 

respiratória do Oriente Médio (MERS) que emergiu na Arábia Saudita em 2012 com letalidade de 

cerca de 30%. Ambos fazem parte da lista de doenças prioritárias para pesquisa e 

desenvolvimento no contexto de emergência. 

O surto da doença coronavírus 2019 (COVID-19) foi reportada por Tang e colegas no final 

de Dezembro de 2019 em Wuhan, China. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus 

                                                             
1 Médico Docente do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora- Suprema; 
especialização em Otorrinolaringologia pelo Instituto Penido Burnier de Campinas (1997) e Mestrado em 
Otorrinolaringologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003). Além de especialização em Auditoria Médica, 
Perícia Médica e Medicina do Trabalho. 
2 Acadêmica do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora – Suprema; Juiz de 
Fora-MG. 
3 Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Unifaminas, Muriaé-MG. 
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SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros 

respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos 

pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos 

podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória 

(suporte ventilatório). O impacto do global do COVID-19 tem sido profundo, e a ameaça à saúde 

pública que representa é a mais séria vista em um vírus respiratório desde a pandemia de 1918 

pelo vírus influenza H1N1. Em 30 de junho de 2020, 10.302.867 casos confirmados de COVID-19 

foram confirmados no mundo, sendo que o Brasil representa estatisticamente o 2º pais mais 

acometido com 1.370.488 casos, sendo 733.848 recuperados e 58.385 mortos. Infecções 

causadas por SARS-CoV-2 podem resultar em síndrome de dificuldade respiratória aguda 

(SDRA), que é similar aos sintomas induzidos pelo coronavírus da síndrome respiratória do 

Oriente Médio. 

Ademais até o presente momento não existe tratamento ou vacina eficaz para a COVID- 

19. Portanto, é preciso usar outras medidas para controlar a propagação dessa doença. A 

quarentena é uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para controlar a 

doença. Outras recomendações similares incluem o isolamento e o distanciamento social, contudo 

todas essas medidas fizeram com que a população brasileira passasse a ter dificuldades para a 

prática de atividade física. Ademais algumas comunidades, responderam com uma variedade de 

intervenções não farmacológicas, medidas que tinham a intenção de diminuir a transmissão pela 

redução do contato entre a população geral. Exemplos de medidas adotadas durante esse tempo 

incluíram o fechamento de escolas, igrejas, bares e outros ambientes sociais. A pandemia da 

Covid-19 trouxe a público o debate sobre a importância do isolamento social e de outras medidas 

voltadas à restrição da circulação de pessoas nas cidades, a exemplo do que vem ocorrendo na 

maior parte dos países, inclusive por recomendação da Organização Mundial da Saúde. Desde 

março, ocorrem levantamentos semanais sobre o avanço da doença, com base nas informações 

divulgadas pelo Ministério da Saúde, e demonstrou que o isolamento social é de fato uma forma 

eficiente de conter a propagação do vírus. Os indicadores correntes de contaminação e de óbito 

estão se mantendo em patamares relativamente baixos diante dos contingentes populacionais 

totais exatamente porque se tem aplicado como medida universal o isolamento social. Caso não 

houvesse o isolamento social, estimasse que a população infectada poderia chegar a algo entre 

60% e 80% do total mundial. 

Todavia, a literatura é consistente quanto ao fornecimento de evidências sobre os 

diversos benefícios proporcionados pela atividade física à saúde, principalmente ao sistema 

cardiovascular/metabólico e imunológico. Mais recentemente, a literatura passa a apresentar 

evidências de que não é apenas a prática regular da atividade física que tem relação com a 

saúde, mas também a redução do comportamento sedentário, ou seja, o tempo que 

permanecemos sentados, deitados ou reclinados durante o dia, excetuando-se as horas de sono. 

Desta forma, parece ser muito importante a necessidade da continuidade da prática de atividade 
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física mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, porém medidas devem ser observadas 

para que essa prática possa ser considerada segura. Ressalta-se que mesmo na cidade de 

Wuhan, China, epicentro inicial da doença, as pessoas foram recomendadas a dar continuidade a 

prática de atividade física mesmo dentro de casa. Além disso, torna-se importante que a 

população seja esclarecida sobre a necessidade da redução do comportamento sedentário 

durante o período de isolamento social. 

 
METODOLOGIA 

 
Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisa ̃o da literatura nas bases de dados 

Medline e Lilacs, no per íodo de 2020. As palavras-chave utilizadas foram “coronavirus" e "physical 

activity" e suas correspondentes em inglês. Foram crite ́rios de exclusão: artigos publicados antes 

de 2020 e os que não se referiam a atividade física. 

Somando-se todas as bases de dados, foram encontrados 55 artigos. Apo ́s a leitura dos 

títulos dos artigos, notou-se que alguns deles se repetiram nas diferentes bases e outros não 

preenchiam os critérios deste estudo. Foram selecionados 51 artigos para a leitura do resumo e 

excluídos os que na ̃o diziam respeito ao propo ́sito deste estudo, sendo a maior quantidade de 

exclusões referentes à prevalência da ansiedade nos tempos da pandemia. Apo ́s a leitura dos 

resumos, foram selecionados 10 artigos que preenchiam os crite ́rios inicialmente propostos e que 

foram lidos na íntegra (Tabela I). O presente trabalho elucida sobre a prática de exercício físico 

com o desenvolvimento da resposta imunológica que auxilia no combate a COVID-19. 

Tabela I 
Resultado Da Busca Nas Bases De Dados E Seleção De Artigos Pertinentes 

Base de Dados Título Resumo Artigo 

Medline 51 47 9 

Lilacs 4 4 1 

Total 55 51 10 

Fonte: Autores, 2020. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A relaça ̃o da atividade física com doenças respiratórias te ̂m tido, ate ́ o momento, pouco 

estudo. Apesar disto vislumbra-se na atividade física a possibilidade de reduça ̃o de acometidos 

por estes tipos de doenças, uma vez que em geral sa ̃o processos inflamatórios no sistema 

respiratório e, como visto anteriormente, a pratica de atividade f ísica regular oportuniza ao corpo 

do individuo uma defesa sensivelmente maior do que em indivíduos sedentários. Outro fator que 

colabora para a proteção do organismo é o fato de a atividade física promover a diminuição do 

estresse. Como nosso corpo funciona de maneira harmoniosa, com interrelação entre os sistemas 

nervoso, endócrino e imunológico, a redução do estresse faz com que o organismo se fortaleça e 

fique menos suscetível a diversas doenças. Quanto à melhor forma de atividade para fortalecer o 
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sistema imunológico, parece não haver grande diferença entre as diversas modalidades, 

prevalecendo sempre o conceito do exercício moderado. 

A pratica da atividade física confere ao corpo aptida ̃o física, cardiorrespiratória, que 

relacionada a saúde oferece ao individuo equilíbrio cardíaco, respiratório e circulatório, 

aumentando consideravelmente a capacidade do corpo levar oxigênio aos vasos capilares e da 

melhor nutriça ̃o celular. Assim sendo a resposta do corpo a microrganismos “estranhos” é mais 

rápida e mais intensa, possibilitando ao individuo não adoecer facilmente e responder rapidamente 

no caso de uma recuperaça ̃o corporal em um individuo acometido por uma virose, por exemplo, 

acarretando uma menor incidência de infeço ̃es bacterianas e virais. 

Considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais é importante o 

acompanhamento das decisões publicadas pelas secretarias estaduais/ municipais de saúde e 

pelo Ministério da Saúde quanto as restrições e acesso às academias, clubes, clínicas e outros 

espaços públicos destinados a prática de atividades físicas/exercícios físicos. No caso destes 

espaços estarem fechados para os usuários, a atividade física deverá ser mantida, quando 

possível, em ambientes abertos. Neste caso as pessoas devem priorizar as atividades feitas 

individualmente, sempre evitando aglomerações ou até mesmo pequenos grupos. Se todas as 

possibilidades citadas anteriormente estiverem com restrições a atividade física deve ter 

continuidade em casa, preferencialmente com auxílio de procedimentos tecnológicos, tais como 

vídeos com séries de exercícios, aplicativos e orientação profissional on-line. 

 
CONCLUSÕES 

 
As evidências com base nos estudos consultados confirmam a importância da 

continuidade da prática de atividade física, durante a pandemia do novo coronavírus, sendo 

realiza preferencialmente em ambiente abertos, ou mesmo dentro de casa. Sendo assim, 

recomenda-se a implantac ̧ão de políticas pu ́blicas que estimulem a pra ́tica regular. Em 

consequência, do ponto de vista de saúde pública e medicina preventiva, promover a atividade 

física significa estabelecer uma base sólida para a reduça ̃o da prevalência do sedentarismo, 

contribuindo desta forma para preservar e melhorar a sau ́de e a qualidade de vida dessa 

população. Considera-se que estudos envolvendo essa tema ́tica, devam ser replicados, pois, de 

acordo com a revisão de literatura deste estudo, constatou-se que pesquisas envolvendo atividade 

física em tempos de pandemia ainda são bastante escassas. 

 
Referências 

 
1. World Health Organization. (WHO). Novel Coronavirus (2019-nCoV): Situation Report-19. 

Available at: https://www.who. int/docs/default-source/corona viruse/situation- 
reports/20200208-sitrep- 19-ncov.pdf?sfvrsn=6e091ce6_2 

2. Brasil. Ministério da Saúde do Brasil. O que você precisa saber o Corona Vírus. Brasília; 
s.n; 2020. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1534  
 

 

 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Orientações sobre a 
prática de atividade física durante o período de quarentena. Brasília; s.n; 2020. 

4. Chen P, Mao L, Nassis GP, Harmer P, Ainsworth BE, Li F. Wuhan coronavirus (2019- 
nCoV): The need to maintain regular physical activity while taking precautions. J Sport 
Health Sci. 2020;9(2):103–4. 

5. Antunes R, Frontini R, Amaro N, Salvador R, Matos R, Morouço P, et all. Exploring 
Lifestyle Habits, Physical Activity, Anxiety and Basic Psychological Needs in a Sample of 
Portuguese Adults during COVID-19. Int J Environ Res Public Health ; 17(12)2020 Jun 18. 

6. Huckins JF, daSilva AW, Wang W, Hedlund E, Rogers C, Nepal SK, et all. Mental Health 
and Behavior of College Students During the Early Phases of the COVID-19 Pandemic: 
Longitudinal Smartphone and Ecological Momentary Assessment Study. J Med Internet 
Res ; 22(6): e20185, 2020 06 17. 

7. Thombs BD, Kwakkenbos L, Carrier ME, Bourgeault A, Tao L, Harb S, et all. Protocol for a 
partially nested randomised controlled trial to evaluate the effectiveness of  the 
scleroderma patient-centered intervention network COVID-19 home-isolation activities 
together (SPIN-CHAT) program to reduce anxiety among at-risk scleroderma patients. J 
Psychosom Res ; 135: 110132, 2020 May 14. 

8. Morrey LB, Roberts WO, Wichser Lo.Exercise-related Mental Health Problems and 
Solutions during the COVID-19 Pandemic. Curr Sports Med Rep ; 19(6): 194-195, 2020 
06. 

9. Schwendinger F, Pocecco E. Counteracting Physical Inactivity during the COVID-19 
Pandemic: Evidence-Based Recommendations for Home-Based Exercise. Int J Environ 
Res Public Health ; 17(11)2020 06 01. 

10. Lim S, Shin SM, Nam GE, Jung CH, Koo BK. Proper Management of People with Obesity 
during the COVID-19 Pandemic. J Obes Metab Syndr ; 2020 Jun 16. 

11. Rothstein R, Olympia RP. School Nurses on the Front Lines of Healthcare: The Approach 
to Maintaining Student Health and Wellness During COVID-19 School Closures. NASN 
Sch Nurse ; : 1942602X20935612, 2020 Jun 16. 

12. Lesser IA, Nienhuis CP. The Impact of COVID-19 on Physical Activity Behavior and Well- 
Being of Canadians. Int J Environ Res Public Health ; 17(11)2020 May 31. 

13. Bezerra ACV, Silva CEM, Soares FRG, Silva JAM. Factors associated with people's 
behavior in social isolation during the COVID-19 pandemic. Cien Saude Colet ; 25(suppl 
1): 2411-2421, 2020 Jun. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1535  
 

 

 

CAPÍTULO 175 

O IMPACTO DA COVID-19 NA POPULAÇÃO GERIÁTRICA 

THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF COVID-19 ON THE ELDERLY 

 
 

Eva Gabryelle Vanderlei Carneiro1 

Thays Oliveira Silva2 

Caroline Calixto Barros Sampaio Fernandes3 

Fábio Duarte Carneiro Filho4 

Rafaelle Vanderlei Carneiro5 

Ana Isabela Souza de Queiroz6 

Aida Felisbela Leite Lessa Araújo7 

 
 

RESUMO : A pandemia da COVID-19 atinge toda a sociedade, no entanto, a população geriátrica 
é mais fortemente afetada pelos impactos biopsicossociais dessa doença. Além de constituírem o 
principal grupo afetado pelas complicações orgânicas da doença, representa ainda importante 
associação com as doenças mentais. O presente estudo objetiva demonstrar o impacto 
psicológico em decorrência do contexto da pandemia por COVID-19 nos idosos, identificando 
possíveis fatores agravantes; e busca expor a prevalência dos transtornos mentais que se 
apresentam mais frequentemente neste grupo. Foi realizado uma revisão integrativa de literatura 
nas bases de dados Medline, Redalyc e SciELO. Percebe-se a necessidade de investimento no 
âmbito da saúde mental desse grupo, tanto no período da pandemia quanto após, além de 
investimentos para ampliação e criação de clínicas voltadas à psiquiatria geriátrica, pelo baixo 
índice de profissionais nesta área. 
Palavras-chave: Infecção por Coronavírus. Saúde Mental. Psiquiatria Geriátrica. Serviços de 
Saúde para Idosos. 

 

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic affects the entire population; however, the elderly part of 
society is most strongly affected by the biopsychosocial impacts of this disease. In addition to  
being the main group affected by organic complications of the disease, it also represents an 
important association with mental illnesses. This study aims to demonstrate the psychological 
impact due to the context of the Covid-19 pandemic in the elderly, identifying possible aggravating 
factors; and it seeks to expose the prevalence of mental disorders that present themselves more 
frequently in this group. An integrative literature review was made in the Medline, Redalyc and 
SciELO databases. It is clear that there is a need for investment in the scope of this group's mental 
health, both during the pandemic period and after, in addition to investments to expand and create 
clinics focused on geriatric psychiatry, due to the low number of professionals in this area. 
Keywords: COVID-19. Mental Health. Geriatric Psychiatry. Health Services for the Aged. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015), para se enquadrar uma 

pessoa como pessoa idosa é necessário estabelecer o nível socioeconômico de cada nação, 

tendo os países desenvolvidos a definição de idoso a partir dos 65 anos de idade, enquanto 

países em desenvolvimento aderem os 60 anos como marco inicial. 
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Segundo o Ministério da Saúde, a COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus 

SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros 

respiratórios graves (BRASIL, 2020). Dentre os sintomas apresentados por pessoas 

contaminadas, os mais comuns são: tosse, febre, coriza, dor de garganta e dispneia (LIMA, 2020). 

Além disso, a forma de transmissão viral pode ser direta, que ocorre por contato físico direto, ou 

indireta, decorrente por veículos de transmissão (SHEREEN et al., 2020). A pandemia da COVID- 

19 atinge toda a população, no entanto, a comunidade geriátrica é uma das mais fortemente 

afetadas pelos impactos biopsicossociais dessa doença (HAYEK et al., 2020). 

A relação entre o novo coronavírus e a população idosa é funesta, pois esta população 

em específico, é classificada como o principal grupo afetado pelas complicações orgânicas da 

doença, bem como também complicações em âmbito mental (HAYEK et al., 2020). O medo de ser 

infectado e de perder pessoas queridas assim como estar em contexto de isolamento social, 

afetam psicologicamente esses indivíduos em diversos graus, e demonstram a relevância de 

atentar para este público e suas especificidades neste cenário difícil e ainda pouco conhecido 

(WEI et al., 2020). 

Desde o início da pandemia, a taxa de suicídio entre idosos aumentou consideravelmente, 

justificado em parte pela influência do isolamento social no desenvolvimento de diversos 

transtornos, tais como a insônia, a ansiedade e a depressão (VAHIA et al., 2020). Além disso, a 

internet pode potencializar o desenvolvimento de desses problemas, uma vez que o acesso ao 

conhecimento acerca de informações verídicas é dificultado pela disseminação de notícias falsas 

(Fake News), levando toda a população a um estado de ansiedade constante pelo medo do 

desconhecido. Soma-se a isso a negligência social acerca da saúde mental, pois ao destacar 

majoritariamente a virulência do novo coronavírus e suas desordens físicas, os fatores 

psicológicos são deixados de lado, ocasionando transtornos mentais que passam despercebidos 

pelos agentes de saúde (TORALES et al., 2020). 

O presente estudo objetiva demonstrar o impacto psicológico em decorrência do contexto 

da pandemia COVID-19 nos idosos, identificando possíveis fatores agravantes, a prevalência dos 

transtornos mentais mais frequentes neste grupo, e propõe debate sobre as novas formas de 

intervenção para o cuidado da saúde mental e o acompanhamento de sua efetividade. 

2 METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada em cinco etapas principais: 

delimitação do tema da pesquisa, estabelecimento das ferramentas de busca a serem utilizadas e 

de critérios inclusivos e exclusivos, definição de categorias, análise dos estudos incluídos e 

interpretação dos dados. 

Como ferramenta de busca, foram utilizadas as bases de dados Medline (via PubMed), 

Redalyc e SciELO. Para a Medline (via PubMed) utilizou-se dos MeSH Terms: COVID-19, Mental 

Health, Health Services for the Aged e Geriatric Psychiatry. A estratégia de busca foi feita a partir 

de combinações dos descritores com o operador booleano AND. Para a SciElo, utilizou-se os 
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descritores indexados no DeCS: Infecções por Coronavírus e Saúde Mental. Para o Redalyc foram 

utilizados os descritores: Salud Mental e Infecciones por Coronavirus. Os descritores foram 

combinados pelo operador booleano AND. 

A partir da estratégia de busca, dividiu-se os artigos encontrados entre os autores 

para leitura, análise dos dados e discussão. Cada autor analisou, em média, entre dois a três 

artigos, totalizando 15 artigos analisados (TABELA 1). 

Para que os artigos fossem incluídos ou excluídos foi realizada uma análise de seus 

títulos, dos resumos e das palavras-chave com a finalidade de verificar se os mesmos 

obedeceriam aos seguintes critérios de inclusão: artigos completos com aprovação do comitê de 

ética em pesquisa, artigos em inglês, português ou espanhol, artigos de revisão sistemática, 

metanálises, livros e ensaios clínicos. Foram critérios de exclusão: editoriais, artigos fora do tema 

de pesquisa ou incompletos, monografias e artigos de opinião. 

Com a finalidade de auxiliar a análise dos dados, as informações dos artigos foram 

agrupadas nas seguintes categorias pré-definidas (a priori): transtornos mentais mais frequentes, 

idade, gatilhos, metodologia e localização do estudo realizado. 

 
3 RESULTADOS 

 

3.1 Análise Estatística 

Foram analisados 63 artigos, desses 32 da base de dados Medline, 1 da base de dados 

SciELO e 30 da base de dados Redalyc. Não houveram artigos repetidos nas bases de dados. 

Após as etapas de análise, foram excluídos 41 artigos, sendo 13 da base de dados Medline e 28 

da base de dados Redalyc (TABELA 1). 

 
TABELA 1 - Disposição estatística das etapas de análise dos artigos, seguindo os critérios de inclusão e 
exclusão. 

 

 

 

Estratégia 

 
Base de 
dados 

 
N de artigos 
encontrados 

 

N de artigos 
selecionados 

pelo título 

N de artigos 
selecionados 
pelo resumo 

(abstract) 

N de artigos 
selecionados 
após leitura 

completa 

 
 

 

(Geriatric psychiatry) 
AND (COVID-19) 

Medline 
2 2 2 2

 

(Older people) AND 
(Mental health) AND 

(COVID-19) 
Medline 

8 8 3 3 

(COVID-19) AND 
(Mental Health) 

Medline 
20 10 7 7 
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(COVID-19) AND 

(Health Service for the 
aged) 

 
Medline 

2 1 1 1 

 
(Infecções por 

Coronavirus) AND 
(Saúde Mental) 

 

 
SciELO 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
(Salud Mental) AND 

(Infecciones por 
Coronavirus) 

 

 
Redalyc 

 
30 

 
2 

 
2 

 
1 

     
TOTAL 

 
15 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 
Os 28 artigos da Redalyc que foram excluídos consistiam de editoriais (n=4) e artigos que 

não possuíam relação com o tema da pesquisa, uma vez que eram relacionados com assuntos 

diversos como cirurgia (n=14) e gastroenterologia (n=10). Já os 15 artigos da Medline que foram 

excluídos consistiam de trabalhos incompletos (n=2) e que não se relacionavam com o tema da 

pesquisa (n=13). 

 

3.2 Período de realização dos estudos 

 
Os artigos selecionados datavam do período do mês de janeiro a maio de 2020, sendo 

que 6,66% (n=1) dos estudos foram feitos em janeiro, 6,66% (n=1) em fevereiro, 26,66% (n=4) em 

março, 13,33% (n=2) em abril e 33,33% (n=5) em maio, apenas 6,66% (n=2) não especificaram o 

período em que o estudo foi realizado. 

 

3.3 Prevalência de transtornos mentais relatados e dos gatilhos 

 
Os transtornos encontrados (TABELA 2) e os gatilhos (TABELA 3) estão dispostos em 

percentual e os cálculos foram feitos através do aplicativo Excel 2019 e convertido em tabela 

através do aplicativo Word 2019. 

Para elaboração da correspondência, por número artigos (n) e os transtornos mentais, 

foram divididas as referências, previamente analisadas (TABELA 1), entre os que estudaram 

especificamente a população idosa e os que investigaram a população em geral (não idosa). 

Foram considerados os mesmos critérios utilizados para o cálculo das porcentagens. 

A amostra total de artigos (n=15) utilizada foi a resultante da análise final (TABELA 1), 

então, para os cálculos, foi considerado o gatilho sobre a amostra total, o mesmo ocorreu para os 

transtornos mentais 
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Nos casos em que o mesmo artigo investigou tanto a população em geral (não idosa) 

quanto a população idosa, foi contabilizado como um (1) artigo para cada população (em geral e 

idosa). Já nos casos em que o autor não especificou faixa etária, esses foram incluídos apenas na 

população em geral por avaliar diversas idades. 

Para os artigos que avaliaram a faixa etária acima ou igual a 60 anos, considerou-se como 

grupo idoso e foi contabilizado na porcentagem específica do grupo, não entrando na contagem 

de população em geral (não idosa). 

 
TABELA 2 - Correlação estatística entre os transtornos mentais e a população investigada. 

 

Transtorno mental 

População Idosa População em geral (não idosa) 

 

 
 % n % n 

 
Depressão 

 
40% 

 
6 

 
40% 

 
6 

 
Ansiedade 

 
20% 

 
3 

 
53,33% 

 
8 

 
Declínio Cognitivo 

 
13,33% 

 
2 

 
Ausente 

 

 
Suicídio 

 
6,67% 

 
1 

 
6,67% 

 
1 

 
Insônia 

 
13,33% 

 
2 

 
26,67% 

 
4 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 
 

TABELA 3 - Correlação estatística entre os gatilhos evidenciados e a população investigada: idosa e não 
idosa. 

 

 
Gatilho População Idosa População em geral (não 

idosa) 
 

 
 % n % n 

 
Medo da COVID-19 

 
13,33% 

 
2 

 
13,33% 

 
2 

 
Falta de conhecimento 

sobre as possíveis 
complicações do vírus 

 
6,67% 

 
1 

 
20% 

 
3 
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Isolamento social 40% 6 46,67% 7 

 
Incerteza sobre o futuro 

 
6,67% 

 
1 

 
13,33% 

 
2 

 
Situação de 

vulnerabilidade (grupo de 
risco) 

 
13,33% 

 
2 

 
20% 

 
3 

 
Estresse 

 
13,33% 

 
2 

 
20% 

 
3 

 
Solidão 

 
26,67% 

 
4 

 
6,67% 

 
1 

 
Angústia 

 
6,67% 

 
1 

 
6,67% 

 
1 

 
Ociosidade 

 
6,67% 

 
1 

 
Ausente 

 
Ausente 

 
Medo da morte 

 
6,67% 

 
1 

 
Ausente 

 
Ausente 

 
Abuso de álcool 

 
6,67% 

 
1 

 
Ausente 

 
Ausente 

 

Fonte: Elaborados pelos autores. 

 
 

 

3.4 Idade citada nos artigos analisados 

 
A maioria dos artigos (53,33%, n=8) investigou a faixa etária igual ou acima de 60 anos e 

46,66% (n=7) investigou outras faixas etárias, não especificando uma idade de corte para o 

estudo. 

 

3.5 Localização do estudo 

 
A maioria dos artigos (46,66%, n=7) realizaram seus estudos com foco na China, os 

demais foram realizados em diversos outros locais: Oriente Médio e Norte da África (n=1); 

Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Bélgica e Holanda (n=1); Islândia e Estados Unidos (n=1); 

Brasil (n=1), Canadá (n=1), Singapura (n=1), Austrália (n=1) e Taiwan (n=1). 

 
3.6 Metodologia utilizada nos artigos analisados 

 
Quanto à metodologia utilizada nos estudos analisados, foi elaborado um quadro no 

aplicativo Word 2019, onde considerou-se o tipo de estudo realizado pelo artigo e se houve ou não 

direcionamento para a população idosa (QUADRO 1). Para descrição do artigo, adotou-se o modo 
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de referência por citação segundo o que rege a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

Considerou-se que houve direcionamento para a população idosa tanto os específicos do 

grupo (igual ou acima de 60 anos), quanto os que determinaram múltiplas faixas etárias no mesmo 

estudo e a idade de corte (igual ou acima de 60 anos) estava inclusa. 

 
QUADRO 1 - Análise dos tipos de estudo por artigo e relação com a avaliação da população idosa. 

 

 
Artigo analisado 

 
Metodologia 

 
Análise específica da população 

idosa 

 
BANSKOTA; HEALY; GOLDBERG, 
2020; HAYEK et al., 2020; FLINT; 

BINGHAM; IABONI, 2020; LOZANO- 
VARGAS, 2020 

 
 

Revisão Sistemática 

 
 

Sim 

 
LAPID et al., 2020; NOONE et al., 

2020 

 

Revisão Sistemática com metanálise 

 

Sim 

 
HELIOTERIO et al., 2020; HO; 

CHEE; HO, 2020; JAKOVLJEVIC et 
al., 2020; LIMA et al., 2020; MAZZA 
et al., 2020; TORALES et al., 2020; 

 
 
 

Revisão Sistemática 

 
 
 

Não 

 
WEI et al., 2020 

 
Estudo prospectivo, randomizado e 

controlado 

 

Sim * 

 
KISELY et al., 2020; PAPPA et al., 

2020 

 

Revisão sistemática com metanálise 

 

Não 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

*Também investigou em indivíduos adultos jovens. 

4 DISCUSSÃO 

 

 
Apesar do panorama geral demonstrar que a população idosa apresenta números 

significativos de casos de depressão e outras comorbidades como ansiedade e insônia é 

necessário ressaltar que esse número não reflete a realidade em sua totalidade. Estudos como o 

de Hayek et al. (2020) demonstram que a escassez de médicos atuantes em psiquiatria geriátrica, 

bem como a limitação desta área contribuem para que muitos casos de transtornos mentais e 

comportamentais não sejam diagnosticados e/ou tratados corretamente. A barreira cultural 

também é um empecilho, visto que é normalmente associada à figura do idoso características de 

retraimento e quietude, o que pode favorecer o encobrimento de um quadro depressivo. Além da 
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estigmatização do indivíduo idoso (GOFFMAN, 1891), a situação mundial atual traz ainda mais 

dificuldades para que possam ser realizados diagnósticos de comorbidades nesse grupo, como 

depressão, ansiedade, entre outros (HAYEK et al., 2020). 

A pandemia causada pelo novo coronavírus afeta todas as faixas etárias da população. 

Lozano-Vargas (2020) ressalta que o impacto psicológico da pandemia afetou principalmente os 

profissionais da saúde, por lidarem diretamente com pessoas infectadas; pessoas entre 18 e 30 

anos, por terem maior acesso a informações nas redes sociais, o que pode desencadear o 

estresse (ansiedade) e adultos com mais de 60 anos, por fazerem parte do grupo de risco. Os 

idosos também são alvos dessa sobrecarga informacional, para Jakovljevic et al. (2020) a rápida 

disseminação de informações de todos os tipos – incluindo rumores, fofocas, informações não 

confiáveis, desinformação e teorias de conspiração – definida como infomania, ocasiona uma 

sobrecarga de informações em toda a comunidade, o que pode acarretar o desenvolvimento de 

gatilhos para sentimentos como medo, ansiedade, pânico, raiva, incerteza e depressão. 

De acordo com o que foi identificado, os idosos apresentam gatilhos específicos que se 

diferenciam dos presentes nas demais faixas etárias, como o medo da morte pela COVID-19, por 

serem o principal grupo de risco da doença (FLINT; BINGHAM; IABONI, 2020). Os idosos que 

vivem em asilos enfrentam um distanciamento maior da família, tendo em vista que muitos não 

podem receber visitas neste momento, e aqueles que são portadores de doenças degenerativas 

(que podem causar demências) podem ter maiores dificuldades de entender e aceitar as 

restrições impostas pela situação atual (LAPID et al., 2020; NOONE et al., 2020). 

O contexto atual pede que medidas sejam tomadas para auxiliar esse grupo em 

específico, como: identificação de quadros depressivos, ansiosos e de declínio cognitivo, assim 

como medidas para o manejo adequado desses pacientes. Diversos estudos apontam para o uso 

da tecnologia, principalmente por meio de telefonemas, chamadas de vídeo e teleconferências 

(HAYEK et al., 2020; LIMA et al., 2020; WEI et al., 2020). Wei et al. (2020) demonstra o impacto 

positivo das intervenções online, o estudo afirma que pacientes que receberam orientações 

exibiram índices menores de ansiedade e depressão em comparação aos que não receberam 

esses cuidados. 

No entanto, ainda que a tecnologia seja um excelente mediador entre o idoso e sua 

família e/ou amigos (BANSKOTA; HEALY; GOLDBERG, 2020; WEI et al., 2020), Hayek et al. 

(2020) reforça que essas medidas não são suficientes, pois não conseguem abranger toda a 

população idosa, visto que muitos não tem acesso ou não sabem como utilizar os meios 

tecnológicos, e isso constitui uma limitação importante tanto para o desenvolvimento de terapias 

remotas quanto para a realização de novos estudos (NOONE et al., 2020). 

Flint, Bingham, Iaboni (2020), por sua vez, afirmam que mesmo com o contato via 

telemedicina, alguns casos incidentes de transtorno mental podem passar despercebidos e não 

recebem a assistência necessária. As evidências reforçam que é necessário haver maiores 

investimentos e esforços empenhados no cuidado da saúde mental, principalmente da população 

idosa, durante a pandemia (HAYEK et al., 2020; FLINT; BINGHAM; IABONI, 2020). 
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O estudo de Wei et al. (2020) foi o primeiro em que se analisou uma intervenção de 

autoajuda baseada na Internet para pacientes com COVID-19 e investigou-se, assim, o sofrimento 

psicológico neste grupo. Descobriu-se que os pacientes do grupo de intervenção, que receberam 

orientações on-line para lidar com os sintomas depressivos e/ou de ansiedade em graus leve a 

moderado – treinamento de relaxamento da respiração, atenção plena (exame corporal), 

habilidades de “refúgio” e método de abraço de borboleta – exibiram índices menores de 

ansiedade e depressão em comparação aos que não receberam esses cuidados, indicando que 

essa intervenção integrada na Internet mostrou uma rápida melhoria no distúrbio de humor e é 

uma boa opção para ser aplicada no tratamento de sofrimento psíquico em pacientes com COVID- 

19. 

Esse achado corrobora com o encontrado por Banskota, Healy e Goldberg (2020) em que 

a manutenção do bem estar, cuidados de saúde física e mental, e conexão social são cruciais 

para os idosos, visto que por precisarem ficar isolados da família e do contato externo, a 

tecnologia através de aplicativos de celular ou computador têm sido uma ferramenta válida para 

ajudar as famílias a se manterem próximas, mesmo com o distanciamento social, e para ajudar 

esse grupo a manterem contato com familiares e amigos próximos. Segundo o estudo, esse 

contato remoto aumenta o bem estar do idoso nos parâmetros tanto físico quanto mental. 

Outros estudos revelam que mesmo após recuperação física do paciente pela infecção, os 

sintomas psicológicos podem permanecer significativos, demonstrando que o sofrimento 

psicológico obteve risco maior posteriormente à alta hospitalar, justificando uma possível 

necessidade de uma melhor assistência psicológica nos serviços de saúde (MAZZA et al., 2020; 

WEI et al., 2020). Isso reforça a necessidade de haver maior cuidado com a saúde mental tanto da 

população em geral, como dos idosos de forma constante e sistematizada (HO; CHEE; HO, 2020). 

Nosso estudo encontrou o viés de que a maioria dos estudos foram realizados com foco 

na China, isso se deve, provavelmente, devido ao período em que esses artigos foram 

desenvolvidos, por terem ocorrido no momento em que a China foi considerada o epicentro da 

pandemia pelo novo coronavírus. Dessa forma, houveram poucos estudos com foco na população 

idosa nos demais países, no entanto, devido a importância do tema, a situação do idoso no 

isolamento e, bem como, na pandemia, foram levadas em consideração de forma precoce, uma 

vez que houveram estudos alertando da importância de discutir a saúde mental desse grupo 

previamente , como observado no estudo de Wei et al. (2020), realizado no período de fevereiro e 

março. 

Os transtornos mentais observados com frequência, na população idosa, foram: 

depressão em 40% dos artigos, ansiedade em 20%, declínio cognitivo em 13,33 %, suicídio em 

6,67% e insônia em 13,33%. O que reforça o efeito negativo na saúde mental desse grupo, 

estando principalmente relacionado ao período de isolamento social imposto pelos líderes 

governamentais dos mais diversos países (FLINT; BINGHAM; IABONI, 2020; NOONE et al., 2020; 

WEI et al., 2020). 
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Feita a análise comparativa entre a população idosa e a não idosa, foi possível verificar 

que os dados se assemelham e se diferenciam em alguns aspectos, dando maior evidência aos 

seguintes acometimentos psicológicos: depressão e do suicídio, os quais não demonstraram 

diferenças nos resultados, porque os dois grupos se encontram sob a mesma situação de 

privação social. Por outro lado, alguns dados se mostraram distintos nos quesitos ansiedade e 

insônia (mais presentes na população não idosa), por conta do maior acesso às informações 

disponíveis, nem sempre verídicas, nas plataformas digitais (BANSKOTA; HEALY; GOLDBERG, 

2020; FLINT; BINGHAM; IABONI, 2020; JAKOVLJEVIC et al., 2020; WEI et al., 2020). É 

necessário enfatizar ainda, que a situação de vulnerabilidade (por fazer parte do grupo de risco), 

foi um gatilho importante observado nos estudos previamente realizados (JAKOVLJEVIC et al., 

2020; MAZZA et al., 2020; NOONE et al., 2020; WEI et al., 2020). 

Os gatilhos observados com frequência neste estudo, na população em geral (não idosa) 

foram: medo da COVID-19 (13,33%), falta de conhecimento sobre as possíveis complicações do 

vírus (20%), isolamento social (46,67%), incerteza sobre o futuro (13,33%), situação de 

vulnerabilidade (fazer parte do grupo de risco) (20%), estresse (20%), solidão (6,67%) e angustia 

(6,67%) (HELIOTERIO et al., 2020; HO; CHEE; HO, 2020; JAKOVLJEVIC et al., 2020; KISELY et 

al., 2020; LIMA et al., 2020; LOZANO-VARGAS, 2020; MAZZA et al., 2020; PAPPA et al., 2020; 

TORALES et al., 2020; WEI et al., 2020). 

Já os gatilhos observados na população idosa são: isolamento social (40%), solidão 

(26,67%); situação de vulnerabilidade, medo do COVID-19, estresse com 13,33%; e em menor 

porcentagem (6,67%) foram encontrados a falta de conhecimento sobre as possíveis 

complicações do vírus, angústia, ociosidade, medo da morte, incerteza sobre o futuro e abuso de 

álcool. É importante salientar que alguns gatilhos se fazem presentes tanto nos grupos de idosos 

quanto na população em geral, como o isolamento social, este em específico, tem afetado todas 

as faixas etárias e causado grandes impactos negativos na saúde mental daqueles que o 

experienciam (BANSKOTA; HEALY; GOLDBERG, 2020; FLINT; BINGHAM; IABONI, 2020; 

HAYEK et al, 2020; LAPID et al, 2020; LOZANO-VARGAS, 2020; NOONE et al, 2020; WEI et al, 

2020). 

De forma que se percebe a necessidade de se avaliar de maneira mais contundente a 

população geriátrica , visto que devido ao isolamento social prolongado por se tratar de um grupo 

de risco, são considerados mais vulneráveis ao sofrimento biopsicossocial (BANSKOTA; HEALY; 

GOLDBERG, 2020; FLINT; BINGHAM; IABONI, 2020; HAYEK et al., 2020; LOZANO-VARGAS, 

2020; WEI et al., 2020). 

5 CONCLUSÃO 

 
Para os idosos, o desenvolvimento ou intensificação de transtornos mentais podem se 

intensificar devido à distância da família, as comorbidades e pelo medo de ser contaminado. 

Sabe-se que o uso de recursos tecnológicos é de extrema importância para a população em geral, 

principalmente nesse período de pandemia: ligações e chamadas de vídeo tornaram-se grandes 
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aliados tanto para famílias, quanto para profissionais de saúde, visto que o isolamento e 

distanciamento social desencadeiam transtornos como depressão e ansiedade. É notório a 

necessidade de investimento no âmbito da saúde mental, tanto durante a pandemia quanto após, 

pois esses quadros que surgiram ou se intensificaram nessa fase, permanecerão, exigindo os 

mesmos esforços, além de investimentos para ampliação e criação de clínicas voltadas à área da 

psiquiatria geriátrica, pelo baixo índice de profissionais nesta área. 
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CAPÍTULO 176 

O IMPACTO DA COVID-19 NA SAÚDE DE PESSOAS VIVENDO EM SITUAÇÃO DE RUA 

THE IMPACT OF COVID-19 ON HEALTH OF PEOPLE LIVING IN STREET SITUATION 
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RESUMO: Tema geral: Pessoas em situação de rua compõem um grupo vulnerável. A 
mortalidade nesse grupo por todas as causas nas pessoas de 45 a 64 anos é de duas a três 
vezes maior que a da população geral. Com a pandemia da COVID-19, essa disparidade pode 
intensificar. Problema da pesquisa: A literatura carece de estudos sobre essa infecção na 
população sem-teto. Uma revisão bibliográfica pode contribuir para o desenvolvimento de ações 
voltadas para a contenção da COVID-19 nesse grupo populacional. Objetivos: Descrever e 
analisar as principais informações disponíveis e os desafios para o enfrentamento da pandemia da 
COVID-19 na população em situação de rua. Conclusões: Foram reunidos os principais dados 
disponíveis acerca da pandemia de COVID-19 para as pessoas em situação de rua e os fatores 
para sua maior vulnerabilidade. Novas investigações devem ser realizadas para melhor conhecer 
a atual situação e para proposição de estratégias de enfrentamento às epidemias. 
Palavras-chave: moradores de rua; COVID-19; coronavírus; pandemia. 

 

ABSTRACT: Main theme: Homeless are a vulnerable group. All-cause mortality is two to three 
times higher in homeless people between the ages of 45 to 64 than in the general population. This 
imparity can be even intensified with COVID-19 pandemic. Research problem: There is a lack of 
studies of COVID-19 infection in the homeless population. A literary review of this theme can 
contribute to the development of actions to decrease COVID-19 cases, especially in this group. 
Objective: To describe and analyze the main information available and the challenges for coping 
with the COVID-19 pandemic in the homeless population. Conclusions: The main data of COVID- 
19 pandemic in homeless people and the risk factors involved in the greater vulnerability of this 
population were gathered. New investigations should be carried out to better understand the 
current situation and to propose strategies to fight epidemics. 
Keywords: homeless people; COVID-19; coronavirus; pandemic. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A Organização Mundial de Saúde declarou, em março de 2020, a pandemia da 

coronavirusdisease 2019 (COVID-19), doença causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, 

que surgiu na China no final de 2019. Essa declaração marcou o início da adoção de medidas não 

farmacológicas como forma de reduzir a transmissão do vírus, como o uso de máscaras pela 

população, as práticas de higiene das mãos, o distanciamento e o isolamento social. Entretanto, 
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um grande desafio é a dificuldade de implementação dessas medidas de forma efetiva em todos 

os grupos sociais, em especial nos grupos socialmente mais vulneráveis. 

Assim também, a história mostra que as pandemias não afetam igualmente a todos. Um 

exemplo, é o aparecimento da peste negra no século XIV, que matou cerca de 60% dos europeus, 

sendo identificado um número de mortes mais elevado na população de baixa renda e de maior 

vulnerabilidade econômico-social (CUMMING; WOOD; DAVIES, 2020).Um estudo, realizado em 

Massachusetts (2003-2008), demonstrou que a taxa de mortalidade por todas as causas em 

indivíduos com idade entre 45 e 64 anos vivendo em situação de rua foi de duas a três vezes 

maior do que a da população geral(BAGGETT et al., 2013). Sendo assim, é possível que a 

COVID-19 tenha potencial para aumentar adesigualdade em saúde entre grupos sociais(KAR et 

al., 2020; TSAI; WILSON, 2020). 

Alguns estudos têm demonstrado que grupos populacionais mais vulneráveis, como os 

“sem teto”, apresentam maior prevalência de comorbidades e condições crônicas e, portanto, são 

mais susceptíveis a desenvolver a forma grave da COVID-19. Além disso, pessoas vivendo em 

situação de rua e com doenças mentais tendem a apresentar formas mais graves da infecção 

(KAR et al., 2020; LEWER et al., 2020; WOOD; DAVIES; KHAN, 2020). Muitos desses indivíduos 

possuem higiene pessoal precária, têm pouca informação quanto aos conhecimentos básicos de 

prevenção e saúde e não costumam buscar assistência médica como deveriam (KAR et al., 2020). 

Isso, aliado à dependência de álcool e drogas, configuram situações sociais e clínicas que 

colocam os sem-teto em maior risco para a doença (PEATE, 2020). 

Além disso, a possibilidade de exposição ao vírus e o distanciamento social podem trazer 

mais repercussões negativas para a saúde mental das populações vulneráveis e, podem contribuir 

para que estas pessoas recusem o abrigamento em ambientes formais ofertados pelos governos 

(VIEIRA et al., 2020; LEWER et al., 2020; TSAI; WILSON, 2020; WOOD; DAVIES; KHAN, 2020). 

Estando esta população acolhida em ambientes formais, como abrigos e casas de reabilitação ou 

em ambientes informais, como acampamentos e propriedades abandonadas, a concentração de 

pessoas em espaços pequenos durante a pandemia da COVID-19 pode favorecer a transmissão 

do vírus (TSAI; WILSON, 2020). 

Em resposta a essas preocupações, alguns países desenvolveram planos para apoiar 

pessoas sem-teto durante a pandemia da COVID-19, como a instalação desses indivíduos em 

hotéis vazios e abrigos que adotam as medidas de precaução e prevenção (CUMMING; WOOD; 

DAVIES, 2020; LEWER et al., 2020).Ademais, o rastreamento e o tratamento dos indivíduos 

acometidos pela COVID-19 neste grupo marginalizado são precários e devem ser urgentemente 

aprimorados. Isso pode ser benéfico inclusive para reduzir a transmissão do vírus em toda a 

comunidade (KAR et al., 2020). 

Embora tenha crescido a atenção sobre as ameaças representadas pela COVID-19 à 

população em situação de rua, ainda são escassos os estudos que descrevem o panorama 

epidemiológico da doença nesse grupo populacional (BAGGETT; LEWIS; GAETA, 2020). Diante 

do exposto, torna-se relevante a realização de uma revisão bibliográfica, o que pode ser útil para 
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guiar ações mais efetivas nos países que ainda convivem com números expressivos de novos 

casos da doença. Este estudo objetiva descrever e analisar as principais informações disponíveis 

acerca do assunto, o que permite uma melhor visão dos problemas e desafios enfrentados no 

manejo da população de rua durante a pandemia da COVID-19. 

 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Prevalência e fatores de risco para COVID-19 em moradores de rua 

 
A etimologia do termo pandemia vem do grego pan, que denota a todos, e demos, que 

significa pessoas, o que demonstra que todos os indivíduos são afetados, inclusive os moradores 

de rua, parcela desatendida da população (VIEIRA et al., 2020). NaItália, um dos países mais 

afetados pela COVID-19, existe cerca de 49.000 a 52.000 pessoas em situação de rua ou em 

abrigos (BARBIERI, 2020). Já os Estados Unidos possuem mais de meio milhão de indivíduos 

nessa condição (LIMA et al., 2020). Um estudo realizado com 182 adultos sem-teto, atendidos 

pelo Programa de Assistência à Saúde de Boston, e que foram submetidos ao exame de reação 

em cadeia da polimerase (PCR) para COVID-19, encontrou uma frequência de 46,3 casos 

confirmadospor 1000 pessoas. No mesmo período, a frequência encontrada para adultos não 

moradores de rua, em Massachusetts, foi de 1,9 casos por 1.000 habitantes, o que pode estar 

relacionado a uma maior vulnerabilidade das pessoas vivendo em situação de rua(BAGGETT; 

LEWIS; GAETA, 2020). Alguns fatores de cunho social e econômico podem influenciar nessa 

maior vulnerabilidade, como a dificuldade destas pessoas em seguir as recomendações de 

higiene das mãos e de medidasde prevenção e isolamento social, bem como a dificuldade de 

acesso ao saneamento básico e aos serviços de saúde(BARBIERI, 2020; CUMMING; WOOD; 

DAVIES, 2020). Ademais, muitos são de idade avançada, migrantes ou refugiados, possuem 

doenças crônicas concomitantes ou distúrbios mentais e dependência de drogas e/ou álcool 

(BARBIERI, 2020; PEATE, 2020). Dentre os 4.000 pacientes atendidos pela Homeless 

Healthcare,clínica especializada em cuidados gerais para desabrigados na Austrália, 13% 

possuíam condições respiratórias crônicas, 79% eram fumantes e 8% tinham diabetes (WOOD; 

DAVIES; KHAN, 2020). 

Estima-se que, na Inglaterra, os moradores de rua tenham duas vezes mais patologias 

cardíacas do que a população em geral, além da alta prevalência de alcoolismo, problemas 

respiratórios crônicos e drogadição (LEWER et al., 2020).Essas elevadas taxas de doenças 

crônicas em pessoas vivendo em situação de rua as colocam em alto risco de morte se 

acometidas pela COVID-19, uma vez que comorbidades, como hipertensão, doença 

cardiovascular, diabetes e patologias respiratórias crônicas aumentam a chance de morte nos 

infectados com o vírus (CUMMING; WOOD; DAVIES, 2020).Assim também, pacientes maiores de 

50 anoscom COVID-19 têm pior desfecho em relação à população geral(CUMMING; WOOD; 

DAVIES, 2020). Um estudo australiano mostrou que pessoas vivendo em situação de rua têm 

maior vulnerabilidade quanto maior for sua idade(CUMMING; WOOD; DAVIES, 2020).Esse 

cenário confere a essas pessoas, altas taxas de infecção e demortalidade (BARBIERI, 2020; KAR 
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et al., 2020).Na Inglaterra e no País de Gales, em 2018, a idade média de morte de um sem-teto 

do sexo masculino foi de 45 anos e de 43 anos para as mulheresvivendo em situação de rua, 

enquanto a média na população em geral foi de 76 e 81 anos, respectivamente(PEATE, 2020). 

Ademais, a saúde mental desse grupo, já muitas vezes debilitada, pode ser ainda mais 

prejudicada com o advento da pandemia. O estresse do dia a dia e a ansiedade gerada pelas 

dificuldades financeiras por si só são capazes de prejudicar o sistema imunológico. Aliado ao 

estresse provocado pelas inseguranças do surgimento de uma pandemia, os indivíduos mais 

vulneráveis podem sofrer com desordens mentais graves e consequentemente se tornarem mais 

suscetíveis ao vírus (LIMA et al., 2020). 

 
Impactos da COVID-19 nos moradores de rua 

 
As restrições implementadas durante a pandemia tiveramimpacto sanitário, social e 

financeiro desigual nos diversos estratos sociais. Na Austrália, pessoas morando em situação de 

rua relataram maior dificuldade para conseguir alimentos, abrigo e apoio social em relação ao 

período anterior à pandemia. Isso evidencia que a COVID-19 tem potencial para aumentar ainda 

mais as injustiças sociais sofridas pelos moradores de rua (CUMMING; WOOD; DAVIES, 2020; 

LIMA et al., 2020).Outro ponto que demonstra essas disparidades é o fato de que a população 

sem-teto não tem acesso a dispositivos tecnológicos usados pela maior parte das pessoas para 

manter as interações sociais no momento do isolamento. Desta forma, o bem estar de qualquer 

indivíduo durante a pandemia pode ser prejudicado, mas isso é ainda pior para as populações 

vulneráveis (VIEIRA et al., 2020).Além disso, o acesso dessas pessoas a condições básicas de 

higiene e saneamento é incerto, contribuindo para a propagação da doença. Tal situação é 

agravada pela possibilidade da transmissão do coronavírus pela via oral-fecal e a eliminação de 

excrementos em locais inapropriados, que coloca em risco tanto as pessoas em situação de rua 

quanto a população em geral. Outra questão importante é o fato de que indivíduos em situação de 

rua transitam mais do que a população em geral, o que dificulta o rastreamento de pessoas 

contaminadas ou que foram contato de algum doente e o seu acompanhamento e 

tratamento(TSAI; WILSON, 2020). 

Uma equipe de pesquisadores de três universidades americanas divulgou um relatório 

destacando que se nenhuma intervenção fosse adotada, mais de 21.300 indivíduos sem-teto nos 

Estados Unidos necessitariam ser hospitalizados e 3.400 morreriam pela COVID-19 (MAXMEN, 

2020).Tal situação poderia afetar fortemente os serviços de saúde, já enfraquecidos 

financeiramente devido aocancelamento de procedimentos eletivos e à diminuição de consultas 

clínicas de rotina, consequência do distanciamento social(ALBON; SOPER; HARO, 2020). Outra 

questão, como destacaa pesquisadora-clínica na Universidade da Califórniaem São Francisco, 

Margot Kushel, é que a maior parte das pessoas que dormem em abrigos têm empregos 

essenciais mal remunerados,possuindo maior risco de serem infectados no trabalho e, 

consequentemente, maior risco de transmitir o vírus,em especial para as que frequentam os 

mesmos abrigos. (MAXMEN, 2020). 
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Desafios para enfrentamento da COVID-19 em populações em situação de rua 

Apesar dos departamentos de saúde dos Estados Unidos terem iniciado a implementação 

de intervenções, como mudança de moradores de rua para estádios e reserva de hotéis para 

isolamento de pessoas sem moradia diagnosticadas com COVID-19, a maior parte dos sem-teto 

continua em instalações de grupo ou em tendas nas ruas. A carência de testes e a dificuldade de 

assistência para pessoas que vivem em abrigos, casas de repouso e prisões, ameaça a vida e a 

capacidade do país de reduzir o número de casos da doença, uma vez que tais grupos 

populacionais podem se tornar epicentros de novos surtos (MAXMEN, 2020). 

Quando não estão em abrigos, esses indivíduos tendem a se refugiarem em calçadas, 

estações de ônibus, metrôs ou mesmo nas salas de espera dos departamentos de emergência 

hospitalares. Isso contribui para a propagação do vírus,por meio de transmissão por gotículas de 

saliva ou mesmo por objetos contaminados nesses ambientes de grande circulação de pessoas 

(LIMA et al., 2020). 

Nos Estados Unidos, os abrigos e as casas temporárias que fornecem suporte para 

indivíduos em situação de rua são frequentados por cerca de 1,4 milhões de pessoas por ano. Em 

2020, foram relatados casos de COVID-19 em vários destes locais, uma vez que muitos 

estabelecimentos com vagas completamente esgotadas, não conseguem fornecer a infraestrutura 

necessária para manter o isolamento social, o distanciamento de pelo menos dois metros entre as 

pessoas, a higiene pessoal adequada e o uso de máscaras por todos os residentes e funcionários. 

Além disso, esses locais geralmente acolhem pessoas idosas ou com comorbidades, aumentando 

o risco de exposição e desenvolvimento de formas mais graves da COVID-19 (MOSITES et al., 

2020). 

A investigação de um caso confirmado de coronavírus em um abrigo destinado para 

pessoas em situação de rua no Condado de King, Washington, revelou o potencial de transmissão 

do vírus nesses locais.Foram realizados testes para COVID-19, entre os dias 30/03/2020 e 

01/04/2020, neste abrigo e em mais outros dois no mesmo Condado. As orientações sobre as 

medidas de prevenção e controle de infecções, como o uso de máscaras faciais e isolamento de 

doentes,foram reforçadas, bem como foi realizada a busca dos abrigados e funcionários 

sintomáticos. Após uma semana, os exames foram repetidosnos indivíduos que não haviam sido 

testados ou que tiveram resultados negativos. Os testes identificaram 35 dos 195 residentes 

(18%) e oito dos 38 funcionários (21%)confirmados para COVID-19.Segundo os autores, as 

condições mais prováveis de terem favorecido a transmissão do vírus nesses três abrigos foram o 

grande trânsito de pessoas em situação de rua pelos estabelecimentos, o fato de elas dormirem 

concentradas em espaços pequenos, a dificuldade de se manter o distanciamento por serem 

ambientes densamente ocupados, a transmissão assintomática e o fornecimento de máscaras 

faciais somente após a intervenção pública (TOBOLOWSKY et al., 2020). 

Além disso,os principais desafios enfrentados para aplicação de medidas preventivas 

entre a população sem-teto são a higienização regular das mãos, devido à dificuldade de acesso a 

sabonetes, desinfetantes e banheiros; o isolamento domiciliar em casos suspeitos; a 
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implementação do uso de equipamentos de proteção e o grande deslocamento desses indivíduos, 

dificultando a detecção de casos e a adoção das medidas de prevenção. Outras dificuldades 

encontradas sãoa redução do contato direto com serviços de saúde frente à disponibilização de 

serviços oferecidos via telefones e internet, uma vez que tais medidas são inviáveis para 

desabrigados e, também, a destinação exclusiva de muitos desses serviços, que previamente 

forneciam suporte a esse grupo, para o combate da COVID-19 (VIEIRA et al., 2020; WOOD; 

DAVIES; KHAN, 2020). Isso ocorre, pois à medida que aumentam o número de casos da doença, 

os estabelecimentos de assistência socialpodem fechar ou reduzir o fornecimento de serviços 

voltados para os moradores de rua ou podem passar a ser utilizados como abrigo para indivíduos 

infectados pela COVID-19, como foi o caso de uma das medidas extraordinárias declaradas pelo 

estado de Washington durante a pandemia (TSAI; WILSON, 2020). 

 
Medidas para contenção da COVID-19 em indivíduos sem-teto 

 

Medidas de distanciamento social e auto isolamento devido à pandemia de COVID-19 são 

de difícil aplicação para pessoas desabrigadas. Por isso, tais indivíduos devem ser identificados e 

receber cuidados de saúde específicos para minimizar riscos e salvar vidas (PEATE, 2020). 

Alguns países desenvolveram planos para apoiar esse grupo de pessoas durante a 

pandemia de COVID-19. Programas de financiamento público na cidade de Nova Iorque e em Los 

Angeles estão usando quartos de hotéis para abrigar pessoas vulneráveis em situação de rua e 

estabelecendo instalações de “abrigo médico” para sintomáticos. Na Inglaterra, acomodações com 

banheiro individual também foram disponibilizadas. Essa ação envolve uma triagem dos indivíduos 

que apresentam sintomas da doença e que se encontram em situação devulnerabilidade social.  

As pessoas recebem o alojamento 'COVID-CARE', onde são realizados testes, isolamento social, 

observação, apoio médico e encaminhamento para o hospital, quando necessário. Pessoas 

assintomáticas, mas com alto risco, recebem a acomodação 'COVID-PROTECT', projetada para 

reduzir o risco de infecção. Assintomáticos sem vulnerabilidades específicas recebem informações 

e orientações. Um estudo inglês avaliou esse programa e demonstrou que pode ocorrer uma 

redução de até 64,3% no número de infecções por COVID-19, quando comparada 

aimplementação de medidas de intervenção a um cenário em que medidas não sejam adotadas, 

bem como foi identificada uma redução no número de hospitalizações (LEWER et al., 2020). 

Diante das evidências apresentadas e da dificuldade dessa população em aceitar as 

intervenções propostas para redução da transmissão do novo coronavírus, sugere-se que sejam 

fornecidas informações antes da admissão, envolvendo os serviços de recuperação de drogadição 

e alcoolismo, de redução de danos, de apoio em saúde mental e de trabalhadores da área social. 

Essas equipes contribuiriam para transmitir segurança aos futuros residentes sobre as condutas 

adotadas e conferir garantias de que ao aceitar participar do COVID-PROTECT ou do COVID- 

CARE, essas pessoas não perderiam suas acomodações atuais (LEWER et al., 2020).Além disso, 

a disponibilização de televisores, smartphones ou tablets poderia melhorar o acesso dos 
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residentes ao entretenimentoe possibilitaro acompanhamento das condições clínicas por equipes 

experientes (LEWER et al., 2020) 

Para proteção desses grupos mais vulneráveis, é necessário ativar um financiamento 

emergencial e destiná-lo para as pessoas em situação de rua. Outra ação importante é fazer a 

busca de sintomáticos e das pessoas que tiveram testes positivos para fazer o isolamento, prover 

a assistência e o monitoramento do caso, bem como identificar e acompanhar os contatos 

próximos. O transporte de infectados para locais de isolamento individual deve ser priorizado 

(TOBOLOWSKY et al., 2020).Além disso, indicar o distanciamento social e tomar as devidas 

medidas preventivaspara residentes assintomáticos ou com teste negativo, manter a distância de 

dois metros entre as pessoas no espaço reservado para dormir e incentivar o uso de máscaras 

por todos os residentes (BARBIERI, 2020;TOBOLOWSKY et al., 2020).Estabelecimentos como 

abrigos, albergues e unidades de saúde, além de seguirem as recomendações de segurança, se 

possível, devem fornecer apoio psicológico e psiquiátrico aos residentes e funcionários. Máscaras 

para uso doméstico e géis desinfetantes devem ser amplamente distribuídos para a população 

sem-teto. A triagem das pessoas pelos profissionais de saúde devem ser feitas de forma segura, 

com a utilização de transporte sanitário e de equipamentos de proteção individual (BARBIERI, 

2020). 

 
CONCLUSÃO 

 

Esta revisão reuniu os principais dados de prevalência disponíveis acerca da pandemia de 

COVID-19 para as pessoas em situação de ruaeosprincipais fatores envolvidos na maior 

vulnerabilidade desta populaçãoà doença.Foram descritos os impactos da pandemia e os desafios 

para minimizá-los na população vivendo em situação de rua, bem como a relevância da 

implementação de medidas de contenção da propagação do novo coronavíruspara toda a 

sociedade. Na literatura,existem poucos trabalhos que abordam a situação da pandemia nessa 

população específica. Idealmente novas investigações devem ser realizadas paramelhorconhecer 

a atual situação e para proposição de estratégias de enfrentamento às epidemias. 
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O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA SAÚDE MENTAL POPULACIONAL 
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RESUMO: Trata-se de uma revisão de literatura cujo objetivo foi buscar informações que 
demonstram as repercussões na saúde mental da população que está lidando com o 
distanciamento social, a quarentena e o isolamento. O artigo procura demonstrar o impacto da 
pandemia como causa e consequência das manifestações de saúde mental, visto que foram 
analisados os pacientes que já possuíam e que não possuíam comorbidades psiquiátricas, assim 
como os infectados e os não infectados, incluindo neste espectro profissionais da linha de frente. 
Busca-se demonstrar assim as alterações da saúde mental na população em geral. Por fim, são 
apresentadas questões relacionadas à emergência da saúde pública, gerada pela superlotação 
dos hospitais e pelo desgaste dos profissionais médicos. Os resultados sugerem um impacto 
psicológico negativo da atual situação vivida e demonstra ainda a necessidade de explorar as 
implicações da pandemia na saúde mental para que se possa prevenir seus efeitos. 
Palavras-chave: Saúde mental na pandemia; Impacto da pandemia; Manifestações psiquiátricas 
e COVID-19. 

 

ABSTRACT: It is a literature review whose objective was to seek information that demonstrates 
repercussions on the mental health of the population that is dealing with social distance, quarantine 
and isolation. The article seeks to demonstrate the impact of the pandemic as a cause and 
consequence of manifestations of mental health, since patients who already had and did not have 
psychiatric comorbidities, such as those infected and those who were not infected, were analyzed, 
especially the professional method of the line facing. It seeks to demonstrate how mental health 
changes in the general population. Finally, they are issues related to the public health emergency, 
generated by the overcrowding of hospitals and the wear and tear of medical professionals. The 
results suggested a negative psychological impact of the current situation and still demonstrate the 
need to explore the implications of the pandemic on mental health for anyone who can prevent 
these effects. 
Keywords: Mental health in the pandemic; Impact of the pandemic; Psychiatric manifestations and 
COVID-19. 

 
INTRODUÇÃO 

 

O COVID-19, doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, foi 

identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 devido a um surto viral na cidade de Wuhan, 

na província central de Hubei, na China (1). No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) determinou que se tratava de uma epidemia e que constituía uma Emergência 
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de Saúde Pública de Importância Internacional, havendo em 11 de março de 2020 declarado 

situação de pandemia (3). 

No Brasil, as primeiras ações ligadas à pandemia começaram no mês de fevereiro, com a 

repatriação dos brasileiros que viviam em Wuhan, cidade chinesa e epicentro da infecção. No dia 

26 de fevereiro, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso do vírus no país, sendo um 

paciente de 61 anos, do sexo masculino e que havia viajado para a Itália. Ressalta-se que, nessa 

época, a Europa já confirmava centenas de casos e contabilizava mortes decorrentes da COVID- 

19, havendo a doença se propagado rapidamente, sendo que, em menos de um mês após a 

confirmação do primeiro caso, já havia transmissão comunitária em algumas cidades (3). 

A orientação do Ministério da Saúde, desde o início, tem sido clara no sentido de reforçar 

a importância das medidas de prevenção da transmissão do coronavírus, entre as quais se 

incluem a lavagem das mãos com água e sabão, a necessidade de cobrir o nariz e boca ao 

espirrar e tossir e, principalmente, o distanciamento social, passando a orientar, desde o mês de 

abril de 2020, o uso de máscaras para atuarem como barreira na propagação do vírus (3). 

A pandemia do COVID-19 se tornou um dos maiores problemas de saúde pública 

mundial, sendo observado o agravamento da saúde mental da população, tanto pela própria 

situação vivida em virtude do medo da infecção, como também pelas consequências que esta 

crise sanitária irá gerar em diversos aspectos da vida, além de afetar os profissionais da linha de 

frente do combate ao vírus devido a longas horas do trabalho e a qualidade do mesmo (1). Assim, 

cerca de 1/3 a 1/2 da população pode ter alguma manifestação psicossocial, caso não haja 

alguma intervenção para os sinais e sintomas manifestados (2). 

As reações mais frequentes na população em geral incluem o medo da morte, a perda dos 

seus entes queridos, a perda de sua atividade laboral e consequentemente meio de subsistência, 

ser excluído socialmente por estar associado a doença, o distanciamento de seus familiares e a 

possibilidade de transmissão do vírus a outras pessoas. E, devido a isso, a sensação de tristeza, 

angústia, irritabilidade e impotência torna-se inevitável. Esses padrões de sofrimento prolongado 

podem vir a desencadear uma patologia a médio ou longo prazo, caso não seja realizada uma 

intervenção qualificada (2). 

Os pacientes que apresentam diagnóstico confirmado ou até mesmo apenas suspeito da 

doença acabam por experimentar medo de terem seu estado de saúde agravado, bem como de 

transmitir o vírus para outras pessoas, sentimentos estes que podem ainda ser acompanhados de 

solidão, negação, ansiedade, depressão, insônia e desespero, ocasionando uma diminuição na 

adesão ao tratamento. Por outro lado, casos isolados suspeitos podem desenvolver um quadro de 

ansiedade devido à incerteza sobre seu estado de saúde, adquirindo sintomas obsessivo- 

compulsivos, como repetidas verificações de temperatura e esterilização. Observa-se assim que o 

conhecimento limitado do COVID-19 e as notícias acerca da evolução e da gravidade da doença 

podem levar à ansiedade e ao medo da população, além de tédio, decepção e irritabilidade devido 

às medidas de isolamento (7). 
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Os efeitos da pandemia na população que já possui algum tipo de desordem em saúde 

mental, acabam sendo piores, pois estes pacientes já possuem maior suscetibilidade às infecções, 

além de exacerbadas respostas emocionais. Por isso, nas situações de pandemia os distúrbios da 

saúde mental podem aumentar o risco de infecções, incluindo pneumonia (6), bem como também 

resultar em recaídas ou agravamento de uma condição de saúde mental já pré-existente devido à 

alta suscetibilidade ao estresse em comparação com a população em geral (5), como por 

exemplo, a hiperatividade, agitação, automutilação e ideação suicida (7). 

Outra questão problemática nesses pacientes é que eles necessitam regularmente de 

consultas para avaliações e prescrições, no entanto, com a atual situação, essa rotina se tornou 

impraticável devido aos riscos de transmissão, o que demanda uma maior atenção dessa 

população durante esse período (5). 

Nos profissionais de saúde da linha de frente, especialmente aqueles que têm contato 

próximo com pacientes infectados, a carga de trabalho excessiva, isolamento e discriminação são 

frequentemente relatados, tornando-os, altamente vulneráveis a situações como exaustão física, 

medo, distúrbios emocionais e insônia, aumentando, por conseguinte, a incidência de depressão e 

ansiedade neste grupo (7). 

Assim, as intervenções em crises psicológicas incluem a identificação de pessoas com 

alto risco para desenvolver um quadro desfavorável, além da compreensão do estado de saúde 

mental em diferentes níveis e diferentes populações influenciadas pelo surto, para que, dessa 

forma haja intervenções adequadas para cada grupo em específico. 

 
METODOLOGIA 

 

Este estudo constitui uma revisão bibliográfica que analisa as consequências que a 

pandemia do COVID-19 vem acarretando na população geral, incluindo crianças, idosos, 

profissionais de saúde da linha de frente, entre outros. 

A coleta de dados foi realizada entre o período de 02 a 29 de junho de 2020, e foi utilizado 

para a pesquisa as bases de dados National Library of Medicine (PUBMED), Sistema Online de 

Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO). Utilizaram-se os 

descritores “Mental Health Covid” e “Covid Psychiatric Manifestations”. Foram critérios de 

exclusão: artigos publicados antes de 2020 e textos incompletos. 

Somando-se todas as bases de dados, foram encontrados 1.175 artigos, os quais após 

leitura dos títulos notou-se que alguns se repetiram nas diferentes bases e outros não preenchiam 

os critérios deste estudo. Assim, foram selecionados 57 artigos para leitura do resumo e excluídos 

os que não diziam respeito ao propósito deste estudo ou com resultados inconclusivos, restando 

25 artigos lidos na íntegra que serviram de base para este artigo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A história do vírus teve início no mês de dezembro de 2019, manifestando através de 

surtos de pneumonia em uma cidade da China, Wuhan. Com a ajuda da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), foi possível identificar o agente etiológico desses surtos, logo depois nomeado 

como: Novo Coronavírus. Em um curto período de tempo o vírus já tinha se espalhado por todo o 

mundo de forma bastante rápida. Em seguida, a doença causada pelo vírus também recebeu um 

nome próprio pela OMS: COVID-19. E finalmente, na data 11 de março de 2020, o surto do 

COVID-19 foi declarado pela OMS como uma pandemia, já que afetava mais de 100 países por 

todo o planeta. (17) 

Declarada a pandemia, medidas de bloqueio como suspensão de serviços e de produtos 

foram aplicadas em várias partes do mundo. Sendo assim, de modo consequente, a economia 

global também foi afetada gravemente. Além das repercussões negativas financeiras, outro fator 

altamente preocupante foi o número de mortes relacionadas ao COVID-19, que acontecia de 

forma cada vez mais crescente e simultaneamente com todos as outras problemáticas 

vivenciadas. (17) 

Por ser uma doença altamente contagiosa, a quantidade de números de mortes causadas 

por este vírus é considerada a maior em relação a qualquer outro agente etiológico que o 

precedeu. Em 29 de junho de 2020, foi ultrapassada a faixa de 10 milhões de casos (10.021.401) 

relatados e quase 500.000 mortes pelo COVID-19 foram confirmadas globalmente (499.913), de 

acordo com os dados da OMS (21). 

A COVID-19 está causando impacto em diversos setores mundiais. Por se tratar de uma 

doença atual, ainda desconhecida em sua totalidade e pela sua alta propagação, o medo, a 

preocupação, a angústia e o nervosismo presenciados pela população são ampliados. Tais 

condições precedem e acompanham a ansiedade e depressão. 

Ao passo que novas pesquisas e novas descobertas vêm sendo feitas acerca do vírus e 

de sua respectiva doença, são disseminados novos mitos e falsas notícias tanto sobre seu 

percurso clínico, quanto sobre seu manejo adequado (17). Estudos realizados durante a pandemia 

com 4.872 participantes, no período de 31 de janeiro e de fevereiro de 2020, em 31 províncias 

chinesas baseado no cruzamento de dados entre o consumo de mídias sociais e o 

desenvolvimento da depressão e ansiedade, apontaram que 82% dos participantes tem acesso 

frequente às mídias sociais, sendo 67% mulheres, na sua maioria adulto jovem (47,9%). Ao 

cruzarmos os dados foi notado que 48,3% apresenta depressão e 22,6% ansiedade generalizada. 

Desse modo, podemos observar uma alta prevalência desses distúrbios psiquiátricos, 

principalmente naqueles expostos às mídias sociais frequentemente. (12) 

Ademais, ao decorrer do ano de 2015-2016, onde vários países foram afetados pelo surto 

de Zika, principalmente nos EUA, o acesso a informações e o número de casos superestimados, 

gerava ansiedade relacionada à doença no público em geral. Essa experiência se repete na 
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população em geral e principalmente nos profissionais da saúde, no atual contexto relacionado ao 

COVID-19 (20). Assim, surge outro fator estressante para população. 

De acordo com uma pesquisa online realizada, relacionada à conscientização, atitude, 

ansiedade e necessidades de cuidados de saúde mental percebidas durante a pandemia do 

coronavírus na população indiana (17), aproximadamente 40% dos participantes estavam 

paranóicos com o pensamento de contrair a nova infecção pelo vírus; cerca de 12% tiveram 

dificuldade para dormir devido à preocupação com a pandemia; mais de 75% sentiram a 

necessidade de usar desinfetantes e luvas; quase 50% dos participantes ficou em pânico com os 

relatórios da pandemia do COVID-19 na mídia eletrônica e imprensa; e mais de 80% dos 

participantes sentiram a necessidade de ajuda profissional de especialistas em saúde mental para 

lidar com questões emocionais e outras questões psicológicas durante esta pandemia. (17) 

Os profissionais da saúde em especial estão sujeitos a um maior risco de serem afetados 

por esses efeitos psicossociais, por razões tais como: superlotação dos sistemas hospitalares, 

carências de recursos médicos para cuidados intensivos e de equipamentos de proteção individual 

(EPIs), bem como a vivência constante do luto pela morte de seus colegas clínicos (20) (19). Em 

outra pesquisa, que avaliou de forma presencial o medo, ansiedade e depressão nos profissionais 

da saúde do Hospital Provincial de Fujian que estão na linha de frente contra a SARS-CoV-2 (18) 

(utilizando a Escala de classificação numérica - NRS; Escala de Ansiedade de Hamilton - HAMA; e 

a Escala de Depressão de Hamilton - HAMD), revelou que: 70,6% da equipe médica estava com 

medo moderado a grave; 22,6% da equipe médica apresentaram ansiedade leve a moderada e 

2,9% ansiedade grave; 11,8% da equipe médica apresentaram depressão leve a moderada e 

0,3% depressão grave (18). 

Outros autores descrevem em seus estudos que as pandemias anteriores demonstraram 

diversos tipos de sintomas neuropsiquiátricos, como encefalopatia, alterações de humor, psicose, 

disfunção neuromuscular ou processos desmielinizantes, que acompanham a infecção viral aguda 

ou mais em pacientes recuperados (22). A explicação é devido às citocinas periféricas envolvidas 

na resposta antiviral do hospedeiro que podem provocar sintomas neuropsiquiátricos precipitando 

respostas neuroinflamatórias, mesmo na ausência da infiltração do vírus no sistema nervoso 

central (SNC). Consequentemente, no SNC, os monócitos infectados por vírus pode propagar 

neuroinflamação e, portanto, sintomas neurológicos, liberando citocinas inflamatórias e 

promovendo a ativação microglial (22). 

Além disso, essas alterações psiquiátricas também variavam de acordo com o momento 

da pandemia. No primeiro momento, pré-crise, observa-se o estresse agudo como fator presente, 

assim como o aumento da dependência de substâncias como tabagismo e sintomas depressivos 

(1). Já na intracrise, nota-se um quadro de preocupação sobre o contágio como também das 

repercussões como agravamento da doença e o próprio óbito. Dessa maneira, os números de 

depressão, ansiedade, estresse, transtornos de pânico, insônia, medo e raiva continuaram a 

aumentar. Nos pacientes confirmados e seus familiares próximos relatam tédio, solidão e raiva, os 

quais ainda apresentaram estresse pós-traumático. Deste modo, o bloqueio prolongado teve 
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vários impactos na saúde mental, especialmente entre as pessoas com idades entre 12 e 21 anos 

que demonstraram um maior impacto psicológico do COVID-19 (24). 

Não obstante, devido ao isolamento doméstico a longo prazo, a falta de luz solar 

suficiente pode levar a uma diminuição nos níveis de serotonina, o que também foi associado a 

distúrbios emocionais como ansiedade ou depressão (25). Durante a pós-crise de alguns países 

como a China, foi relatado sintomas depressivos, ansiedade e estresse moderado a grave 

principalmente nos estudantes, mulheres e pessoas com algum sintoma relacionado ao vírus (1). 

Algumas pesquisas afirmam que entre 1/3 e 1/2 da população pode ter alguma manifestação 

psicossocial caso não seja feita nenhuma intervenção para os sinais e sintomas manifestados. 

Existem diversos fatores que vão influenciar nesse comportamento relacionados à 

proporção que a pandemia tornou e o grau de vulnerabilidade da pessoa no momento (2). Com 

isso, conclui-se que pessoas idosas, portadores de doenças crônicas, profissionais da saúde, 

como já abordados acima, e pessoas com transtornos mentais incluindo problemas com abuso de 

substâncias, respondem com mais intensidade ao estresse devido à baixa capacidade para 

enfrentá-lo (23-24). Assim, nota-se que as pandemias nunca afetam todas as populações na 

mesma proporção e as desigualdades podem impulsionar a propagação de infecções, bem como 

aumentar ainda mais a diferença existente. 

Ademais, contribuindo como outro agente estressor entra o fechamento das escolas 

causando grande impacto na vida dos estudantes. Não só atinge a educação, mas a escola 

desempenha um papel muito importante na saúde mental dos seus frequentadores. Além de 

propiciar a manutenção das relações sociais, alguns adolescentes de baixa renda ou que não 

possuem planos de saúde utilizam os serviços de saúde mental da escola. Com base na Pesquisa 

Nacional de Uso e Saúde de Drogas dos Estado Unidos da América, em média 3 milhões de 

adolescentes anualmente procuram o auxílio psicológico escolar (15). Na ausência desse suporte, 

muitos jovens buscam em substâncias lícitas, ilícitas e jogos de azar, conforto. Somando a isso, o 

afastamento das escolas adicionado ao isolamento social traz como consequência um aumento da 

exposição à violência doméstica e aos maus tratos. Todos esses fatores também contribuem para 

o desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos como depressão e ansiedade. 

Sentimentos como o medo, já citado acima, se torna terreno fértil para o ódio e o estigma 

de que todos contaminados pelo vírus evoluem para um quadro mais grave. É fundamental evitar 

este estigma, pois tal pode levar as pessoas a esconder sua doença e não procurar auxílio médico 

(17). Contudo, não só nesse aspecto, o medo em profissionais da saúde pode contribuir para um 

erro médico, administração errônea de medicamentos, quebra da relação médico paciente e até 

mesmo abandono da profissão. Métodos protetores ou que auxiliam a adaptação do ser humano a 

esse momento de pandemia mundial é de bastante valia para evitar prejuízo da saúde mental. 

São eles: dormir o suficiente e eficientemente, manter uma alimentação saudável, relaciona-se 

com amigos e compartilhar pensamentos, ideias, decisões, filtrar informações e absorver aquelas 

que são importantes e contribuem para o bem-estar. 
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo permitiu evidenciar os impactos psicossociais da pandemia por COVID-19. 

Esta se mostrou não apenas como um fenômeno biológico, mas também socioeconômico e 

psicológico, uma vez que o isolamento social, a contração da doença ou convívio com quem a 

adquiriu, e a instabilidade econômica despertaram nos indivíduos incertezas e preocupações, 

levando a consequências na saúde mental da população mundial. É importante destacar que o 

impacto é cumulativo, e poderá ser percebido apenas com semanas ou meses, tornando a 

pandemia do SARS-CoV-2 um sério e emergente desafio para os serviços de saúde mental. 

Dessa forma, é necessário atentar ao aumento das taxas de depressão, ansiedade, estresse pós- 

traumático, TOC, entre outras doenças psiquiátricas, a fim de planejar e executar estratégias de 

intervenção eficazes na população. 
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CAPÍTULO 178 

O PAPEL DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL NO 

ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EM TEMPOS DE AGRAVAMENTO DAS INIQUIDADES 

SOCIAIS EM SAÚDE 

THE ROLE OF MULTIPROFESSIONAL RESIDENCE IN HEALTH IN COPING OF COVID-19 IN TIMES OF 
WORSENING SOCIAL INEQUITIES IN HEALTH 
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RESUMO: A pandemia pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem se apresentado como uma das 
maiores crises sanitárias em escala global do século XXI. O reduzido conhecimento científico 
sobre a COVID-19 geram incertezas quanto às estratégias a serem utilizadas para o 
enfrentamento da pandemia. Dessa forma, o objetivo desse estudo é descrever a experiência de 
residentes em saúde materno-infantil em uma maternidade do Seridó Potiguar nas ações de 
enfrentamento da COVID-19, viabilizando assim o direito a saúde e o fortalecimento do SUS 
nesse cenário. Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência. A atuação da equipe 
de residência tem contribuído no compartilhamento de informações seguras para a população 
sobre formas de prevenção da COVID-19 e os serviços disponíveis nas redes de atenção a saúde, 
o que tem colaborado em ações de promoção e educação em saúde e na redução das iniquidades 
sociais. 
Palavras-chaves: Infecções por Coronavírus. Pandemias. Direito à Saúde. Equidade em Saúde. 
Promoção da Saúde. 

 

ABSTRACT: The pandemic for the new coronavirus (SARS-CoV-2) has been presented as one of 
the biggest health crises on a global scale in the 21st century. The limited scientific knowledge 
about COVID-19 generates uncertainties regarding the strategies to be used to face the pandemic. 
Thus, the objective of this study is to describe the experience of residents in child-infant health at a 
maternity hospital in Seridó Potiguar in the coping actions of COVID-19, thus enabling the right to 
health and strengthening SUS in this scenario. It is a descriptive study, type of experience report. 
The performance of the residency team has contributed to the sharing of safe information for the 
population about ways of preventing COVID-19 and the services available in health care networks, 
which has collaborated in health promotion and education actions and in reducing social inequities. 
Keywords: Coronavirus Infections. Pandemics. Right to Health. Health Equity. Health Promotion. 
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INTRODUÇÃO: 

 
A pandemia pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem se apresentado como uma das 

maiores crises sanitárias em escala global do século XXI. Parte dos indivíduos positivados com 

COVID-19 desenvolvem quadros sintomatológicos brandos e sem complicações significativas. Em 

média, 14% dos casos desenvolvem a forma moderada da doença e, nesses casos, necessita de 

assistência especializada. A apresentação grave da COVID-19 afeta aproximadamente 5% dos 

casos positivados e requerem cuidados intensivos (NCPERE, 2020; WHO, 2020a). 

Em casos graves, a COVID-19 pode ser complicada pela Síndrome do Desconforto 

Respiratório Agudo (SDRA), sepse e choque séptico, falência de vários órgãos, incluindo lesão 

renal aguda, lesão cardíaca e trombose venosa profunda, aumentando o risco para embolia 

pulmonar, infarto agudo do miocárdio e Acidente Vascular Encefálico – AVE (BRASIL, 2020). 

O reduzido conhecimento científico sobre a COVID-19, sua evolução de propagação, a 

falta de vacinas ou medicamentos com comprovada evidência científica para seu tratamento 

definitivo e a sua capacidade de provocar mortes em populações vulneráveis geram incertezas 

quanto à escolha das melhores estratégias a serem utilizadas para o enfrentamento da pandemia 

em diferentes países. No entanto, mundialmente tem sido recomendado pelas autoridades 

sanitárias o distanciamento e o isolamento social como medida mais efetiva para a prevenção da 

doença (SANTOS; FACHIN, 2020). 

Esse cenário tem sido ainda mais desafiador na realidade brasileira, pois pouco se sabe 

sobre as características de transmissão da COVID-19 aliado a um contexto de grande 

desigualdade social. Essas questões sociais estão diretamente ligadas aos Determinantes Sociais 

em Saúde (DSS). 

No Brasil, os determinantes sociais em saúde – condições em que as pessoas vivem e 

trabalham – tem sido historicamente marcados por contradições e a presença mínima do Estado 

na manutenção e ampliação das políticas públicas e sociais, influenciando no processo saúde- 

doença dos indivíduos e coletividade, acarretando assim as iniquidades sociais em saúde 

(WERNECK e CARVALHO, 2020), situações que implicam algum grau de injustiça em relação à 

oportunidade de ser e se manter sadio (BARATA, 2009). 

A maioria das mortes de COVID-19 possui um recorte de classe, raça e gênero e as 

consequências dessa crise são sentidas de forma mais perversa pelas classes populares (DE 

CARVALHO MORAES, 2020). A classe dominante e o Estado neoliberal insistem em afirmar que 

“estamos todos no mesmo barco”. No entanto, a compreensão dos impactos da COVID-19 deve 

ser entendida dentro do contexto da luta de classes. 

O isolamento e o distanciamento social têm se mostrado como importantes estratégias de 

contingenciamento da pandemia, somados a higienização das mãos e restrições a aglomerações. 

Entretanto, há diversas contradições nas respostas dos países ao avanço da doença, 

considerando que por muitas vezes as decisões governamentais são tomadas com base em 

critérios políticos e não científicos e epidemiológicos. 
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No cenário brasileiro, a falta de alinhamento entre o governo federal, estados e municípios 

tem dificultado a adoção de medidas de enfrentamento eficazes e vem contribuindo para a criação 

de situação de extrema preocupação. Entre o primeiro caso confirmado, no mês de março, e 

meados de junho de 2020, o total de mortes no país ultrapassou a marca de 50 mil pessoas 

(WHO, 2020a). 

A crise política também tem contribuído para o agravamento da situação sanitária do país. 

Mudanças de dirigentes no Ministério da Saúde, problemas na disponibilização dos registros 

oficiais de casos de COVID-19 e adoção de medidas de prevenção e tratamento em dissonância 

com a literatura internacional são alguns exemplos que têm acarretado dificuldades no 

enfrentamento da situação em cenário brasileiro. 

Não somente no enfrentamento específico à COVID-19, o sistema de saúde brasileiro – o 

Sistema Único de Saúde (SUS) – vem sistematicamente enfrentando cenário de descredibilização 

governamental e social somado a desfinanciamento crônico. Avaliações de desempenho do SUS 

apontam para necessidade urgente de revisão em seu formato de gestão e financiamento para 

responder às necessidades de saúde da população brasileira (MENDES EV, 2002) que 

aumentaram com a COVID-19 (WERNECK; CARVALHO, 2020). 

Nesse cenário, destaca-se a atuação das Residências Multiprofissionais em Saúde (RMS) 

voltadas para a educação em serviço, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS e 

que possuem inserção direta na articulação entre as instituições de ensino, os serviços de saúde e 

a comunidade, atuando de acordo com as singularidades loco-regionais de maneira crítica e 

reflexiva (BRASIL, 2005; MELO et al., 2017). 

A RMSMI está inserida em equipamentos de saúde da Rede Cegonha do Seridó 

Potiguar/RN e atua na política de atenção à saúde materno-infantil de Caicó/RN, contribuindo na 

assistência ao cuidado integral e em redes que possam assegurar e o direito sexual e reprodutivo, 

bem como a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento do pré-natal, 

da assistência ao parto e puerpério e à saúde da criança, incluindo o seu crescimento e 

desenvolvimento (BRASIL, 2011). 

Nessa perspectiva, o presente trabalho justifica-se pela importância em evidenciar a 

atuação da Residência Multiprofissional em Saúde Materno Infantil (RMSMI) da Escola Multicampi 

de Ciências Médicas (EMCM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na 

apresentação de ações e estratégias de responsabilidade social desenvolvidas em uma 

maternidade do Seridó Potiguar, no contexto da COVID-19, considerando a relevância de se 

discutir as questões biopsicossociais, demonstrando dessa forma a importância da universidade 

pública no apoio à superação das iniquidades sociais em saúde. 

A partir da relevância dessa temática no cenário atual, o objetivo desse artigo foi 

construído. Dessa forma, pretende-se nesse estudo descrever a experiência de residentes em 

saúde materno-infantil em uma maternidade do Seridó Potiguar/RN nas ações para o 

enfrentamento da COVID-19, viabilizando assim o direito a saúde e o fortalecimento do SUS 

nesse cenário. 
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METODOLOGIA 

Este artigo descreve um relato de experiência dos núcleos profissionais de Nutrição e 

Serviço Social da Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil, vinculada a Escola 

Multicampi de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre as ações 

desenvolvidas de promoção e viabilização de direito à saúde, bem como no fortalecimento do SUS 

no Seridó Potiguar/RN, no contexto da pandemia COVID-19. 

As ações foram desenvolvidas no Hospital do Seridó localizado no município de 

Caicó/RN, campo de prática da residência multiprofissional desde 2018 e referência em pediatria e 

obstetrícia para 12 municípios da região de saúde (SESAP/RN, 2019), a partir da atuação da 

residência nos setores da urgência obstétrica, internamento de obstetrícia e internamento de 

pediatria, durante o período de março a junho de 2020. Destacamos que o referido é porta de 

entrada para crianças com suspeita ou confirmação de COVID-19, no entanto, atualmente não é 

porta de entrada para casos confirmados ou suspeitos na obstetrícia. Nessa perspectiva, a 

Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil tem promovido no serviço discussões 

sobre assuntos relacionados à pandemia com os usuários e fortalecido as práticas de promoção 

de saúde e o direito a informações seguras. 

Foram trabalhadas temáticas a partir das necessidades de saúde observadas no cenário 

de prática, levando em consideração o agravamento das iniquidades sociais em saúde em tempos 

de COVID-19. Diante disso, identifica-se a importância da educação pública no fortalecimento do 

SUS na região do Seridó, bem como a necessidade de ações de promoção à saúde ao grupo 

materno-infantil, a partir de visitas multiprofissionais às enfermarias e utilização de mídias sociais 

para maior compartilhamento de informações e recomendações sanitárias para a sociedade. 

Portanto, este trabalho se apresenta em forma de relato reflexivo as questões preponderantes em 

relação às contribuições da residência no cotidiano do serviço, frente às desigualdades sociais em 

saúde em tempos de pandemia. 

As informações de pesquisa estão relacionadas às implicações das autoras na 

observação e condução das ações. Nessa perspectiva, esse artigo se insere nas condições 

previstas pela Resolução 510/2016, no que se refere às pesquisas em saúde, como aquela que 

objetiva o aprofundamento de situações que emergem espontânea e contingencialmente na 

prática profissional (BRASIL, 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Residências em Saúde em defesa da vida: atuação da Residência Multiprofissional em 

Saúde Materno-Infantil na promoção e viabilização do direito a saúde no contexto da 

pandemia COVID-19 

 

 
Os serviços de saúde devem estar preparados para detectar precocemente pacientes 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo COVID-19, de modo a adotar medidas de controle que 
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evitem a propagação do vírus (GUIMARÃES et al., 2020; WHO, 2020b). É reconhecida a 

necessidade da implementação integral da abordagem de uma equipe multiprofissional na 

assistência à saúde dos indivíduos de modo a proporcionar aos pacientes e familiares uma visão 

mais ampla sobre a as variadas questões referente à problemática do coronavírus, assim como 

compartilhar conhecimento e motivação para superar desafios que podem surgir (GUIMARÃES et 

al., 2020). 

O compromisso da promoção da saúde no Brasil é um compromisso ético do SUS, 

sobretudo no contexto de pandemia que perdura nos dias atuais. É necessário construir níveis de 

atenção e coordenação das políticas públicas em saúde que operem na indissociabilidade entre a 

clínica e a promoção e entre as vulnerabilidades sociais e ações do Estado (MALTA et al., 2016). 

A prática de promoção da saúde foi entendida inicialmente como ações preventivas que impedem 

o início, o desenvolvimento ou agravamento da doença, embora esta concepção persista, a 

promoção da saúde se ampliou para incluir atividades de fortalecimento da comunidade e 

capacitação coletiva (BECKER; HEIDEMANN, 2020). 

Um estudo realizado em Brasília/DF, ressalta a importância da residência multiprofissional 

frente a esta problemática da pandemia COVID-19, destacando atuação da equipe 

multiprofissional para veicular informações completas, concretas, baseadas em recomendações 

por autoridades sanitárias, bem como em implementar essas orientações nas suas práticas 

profissionais (GUIMARÃES et al., 2020). 

Diante da pandemia da COVID-19 e o compromisso do PRMSI da EMCM/UFRN para o 

enfrentamento desta questão, a residência tem buscado atuar colaborativamente e 

interprofissionalmente em ações de promoção e viabilização do direito a saúde, desenvolvendo, 

no cenário de prática, orientações de responsabilidade social e de cuidado em saúde. 

Sabe-se que o processo de saúde e adoecimento de uma sociedade é resultante da 

interação entre fatores associados aos determinantes sociais, econômicos, culturais, ambientais e 

políticos, sendo assim um processo complexo que demanda ações colaborativas e 

multiprofissionais. Nessa perspectiva, as ações realizadas de promoção à saúde buscam superar 

o modelo biomédico, utilizando campos de ação amplos, que consideram as dimensões políticas, 

o desenvolvimento de habilidades pessoais e coletivas, o envolvimento comunitário, o cuidado 

com o ambiente e a reorientação dos serviços de saúde (TAVARES et al., 2016). 

É preciso considerar a promoção à saúde como um processo transformador, capaz de 

melhorar as condições de vida e saúde da população, haja vista que estas práticas se 

caracterizam por ter uma concepção holística, intersetorial, de empoderamento comunitário, 

participação social, busca da equidade, ações sobre os Determinantes Sociais da Saúde e 

desenvolvimento de ações multiestratégicas e sustentáveis (MOYSÉS; SÁ, 2014). Ressalta-se 

ainda a importância de buscar recuperar as ações de promoção da saúde, prevenção e tratamento 

de doenças nos diversos níveis de atenção (BECKER; HEIDEMANN, 2020). 

A equipe da residência tem desenvolvido trabalho educativo com as pessoas que se 

encontram em processo de internamento e acompanhantes, nos setores da urgência obstétrica, 
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internamento de obstetrícia e internamento de pediatria do Hospital do Seridó, incluindo diálogos 

sobre os modos possíveis de cuidarem de sua saúde, buscando estimular a autonomia das 

pessoas no contexto da COVID-19, para desenvolverem os conhecimentos, habilidades, atitudes 

e o autoconhecimento sobre decisões que envolvem a sua saúde. 

São realizadas diariamente visitas multiprofissionais às enfermarias, sendo esta uma 

estratégia de cuidado com objetivo de produzir saúde junto aos usuários e acompanhantes, 

abordando a partir de um olhar multiprofissional os determinantes do processo saúde/doença e 

estabelecendo medidas de promoção para as pessoas e suas famílias no contexto da COVID-19. 

Ainda com o objetivo de empoderamento comunitário, os profissionais residentes realizam 

também ações de promoção à saúde junto aos usuários e acompanhantes nas enfermarias dos 

setores de internamento pediátrico e obstétrico incentivando as medidas de proteção padrão, 

proteção respiratória e manutenção de distanciamento social e interpessoal. 

Além disso, atua-se esclarecendo quanto à transmissão da COVID-19, informando-os 

sobre os meios de transmissão e reforçando as medidas gerais de proteção individual, as quais 

incluem: higiene frequente das mãos, principalmente após o contato  com  secreções  

respiratórias; manter uma distância mínima de dois metros com pessoas com sintomas de 

infecção respiratória aguda; evitar tocar seu nariz, olhos e boca; evitar compartilhar alimentos, 

utensílios e outros objetos sem limpá-los adequadamente e, em caso de tosse ou espirro, cobrir a 

boca e o nariz com a parte frontal do cotovelo (LLOR; MORAGAS, 2020). Essas orientações são 

importantes visto que próprio ambiente hospitalar pode ser um local de aglomeração de pessoas, 

incluindo pacientes, acompanhantes e os trabalhadores do serviço. 

Cabe também destacar que momento das visitas multiprofissionais diárias que acontecem 

nas enfermarias do setor obstétrico do Hospital do Seridó/RN, a Residência Multiprofissional tem 

realizado acolhimento, escuta qualificada e orientações acerca de questões específicas da 

gestação e do puerpério, buscando compreender dúvidas e anseios das puérperas e familiares 

sobre aspectos da amamentação no cenário da COVID-19, realizando esclarecimentos quanto às 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), que incluem a manutenção da 

amamentação mesmo em casos confirmados, adotando-se medidas de precaução padrão 

(BRASIL, 2020). 

No momento que precede a alta hospitalar realiza-se visita multiprofissional às 

enfermarias da obstetrícia e pediatria, em que as puérperas, crianças e acompanhantes são 

orientados quanto às medidas de prevenção necessárias contra a COVID-19, com orientação e 

demonstração da lavagem correta de mãos antes das mamadas, bem como o uso de máscaras. 

Além disso, reforçam-se os benefícios das medidas de distanciamento e isolamento social, bem 

como a suspensão de visitas quando retornarem para casa como forma de ampliar as medidas de 

segurança da família, considerando que na inexistência de vacinas atualmente para a COVID-19, 

essas medidas são as mais recomendas para evitar contrair a doença. 

Além disso, outra estratégia utilizada pelos residentes é a utilização de mídias sociais para 

ampliar o alcance de informações sobre o COVID-19, bem 
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como que abordem as vulnerabilidades sociais de saúde associadas à pandemia e 

embasados cientificamente. Para tanto, são utilizados a página do Instagram do PRMSMI 

(@residenciamaterno.hs) e o canal do YouTube da EMCM/UFRN 

(https://www.youtube.com/emcm-ufrn) como plataformas para essa divulgação. 

Nas mídias sociais, a residência tem contribuído na divulgação sobre diferentes temáticas 

relacionadas à pandemia, entre elas informações sobre sintomatologias e serviços de saúde 

disponíveis na região; orientações sobre quem deve ser testado, quando deve ser testado e aonde 

deve procurar atendimento assistencial; divulgação do serviço de teleatendimento médico da 

EMCM; formas de prevenção da COVID-19; além de elaboração de vídeo pelo PRMSI com 

objetivo de alertar sobre o aumento da violência doméstica no contexto do isolamento social em 

virtude da pandemia, orientar sobre os tipos de violências (física, psicológica, sexual, patrimonial, 

moral e social), os mecanismos para se fazer uma denúncia e buscar apoio na rede de proteção 

de direitos das mulheres. 

O isolamento social imposto pela pandemia da COVID-19 traz à tona, de forma 

potencializada, alguns indicadores preocupantes acerca da violência doméstica e familiar contra a 

mulher. As organizações voltadas ao enfrentamento da violência doméstica observaram aumento 

da violência doméstica por causa da coexistência forçada, do estresse econômico e de temores 

sobre o coronavírus (HANEEF; KALYANPUR, 2020). 

A respeito dos impactos do isolamento sobre a violência doméstica e familiar, embora as 

evidências sejam incipientes, notícias divulgadas na mídia e relatórios de organizações 

internacionais apontam para o aumento desse tipo de violência (PETERMAN et al., 2020). No 

isolamento, com maior frequência, as mulheres são vigiadas e impedidas de conversar com 

familiares e amigos, o que amplia a margem de ação para a manipulação psicológica, além disso, 

o controle das finanças domésticas também se torna mais acirrado, com a presença mais próxima 

do homem ou da mulher, seja em relacionamentos heterossexuais ou homoafetivos (VIEIRA; 

GARCIA; MACIEL, 2020). 

No cenário atual, a mídia social emergiu como uma potente estratégia no controle da 

disseminação de informações e na formação do entendimento e comportamento do público, 

sendo, portanto considerada como uma ferramenta educacional poderosa que deve ser 

mobilizada pelos profissionais de saúde para compartilhar informações. A literatura apresenta que 

profissionais e organizações governamentais fornecem conteúdo de maior qualidade, todavia, se 

faz necessário que esses grupos busquem caminhos para aumentar a audiência e o impacto das 

suas mídias na sociedade, sobretudo na atual conjuntura, no qual fornecer informações rápidas e 

confiáveis tem sido crucial para diminuir a transmissão da COVID-19 (LI et al., 2020). 

Desse modo, a mídia social tem sido uma importante aliada para obter informações 

atualizadas de como combater a doença, entender como ela se espalha, como as pessoas 

interagem e como podemos responder a ela (LIMA; LOPES; BRITO, 2020). 

A desinformação não apenas herda a imprecisão das informações, mas também pode 

emergir da enxurrada de informações provenientes de não especialistas e com fins lucrativos, 

http://www.youtube.com/emcm-ufrn)
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contribuindo no aumento das incertezas do vírus ao qual estamos sendo expostos. Esse estado 

vulnerabilidade, geralmente em combinação com restrições de mobilidade somado ao isolamento, 

tem aumentado o risco de sentimentos de insegurança, ansiedade e uma tensão emocional geral, 

que pode prejudicar a qualidade de vida dos indivíduos (TUCCI et al., 2017) 

A inundação diária de informações, muitas vezes contraditórias, tem levado ao exagero de 

compras de suprimentos desnecessários e à má interpretação das recomendações das 

autoridades sanitárias. Desinformação, por outro lado, também pode criar um falso senso de 

garantia, a exemplo "se trata apenas uma gripezinha" e/ou "a doença mata apenas pessoas 

idosas", em que se observaram declarações subestimando a gravidade da doença, minimizando o 

risco de populações jovens, o que pode ter contribuído muito para a propagação da doença e sua 

rápida progressão (VIEIRA et al., 2020). 

Nesse sentido, reconhecemos que o acesso aos meios de comunicação tem sido 

marcados pela desigualdade social e econômica do nosso país, em que parte considerável da 

nossa sociedade encontra limites para ter acesso as mídias sociais. Por outro lado, a residência 

multiprofissional tem atuado no cenário de prática com visitas as enfermarias e salas de espera do 

Hospital do Seridó, como forma de ampliar o direito a informações seguras na conjuntura da 

COVID-19, contribuindo dessa forma, para minimizar as iniquidades sociais em saúde. 

A pandemia da COVID-19 expõe as violências estruturais e os desafios enfrentados pelo 

SUS, em particular a falta – ou distribuição desigual –, no território, de profissionais da saúde e de 

infraestrutura da atenção de média e alta complexidade, bem como a capacidade limitada de 

produção e realização de testes diagnósticos. Todavia, também traz à tona as fortalezas do SUS, 

um dos maiores sistemas de saúde público e universal do mundo, património do povo brasileiro, 

que tem um papel imprescindível na vigilância e na assistência à saúde, assim como no 

ordenamento e articulação das Redes de Atenção a Saúde (RAS) de enfrentamento à pandemia, 

nos três níveis de gestão, em todas as Unidades da Federação brasileira (OLIVEIRA et al., 2020). 

Cabe aqui mencionar que durante as orientações realizadas pelos residentes no Hospital 

do Seridó, reforça-se a importância da Atenção Primária a Saúde (APS) no cenário da pandemia, 

como porta de entrada principal do sistema de saúde, centro de comunicação das RAS, atua 

como ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede e coordenadora do cuidado 

(BRASIL, 2017). Nesse sentido, os usuários são orientados a buscarem as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) do seu território, considerando o potencial da APS na identificação precoce de casos 

da síndrome gripal, que quando leves adota-se medidas de suporte, conforto, isolamento 

domiciliar e monitoramento até alta do isolamento, enquanto que para casos graves, inclui a 

estabilização clínica e o encaminhamento e transporte a centros de referência ou serviço de 

urgência/emergência ou hospitalares. 

Dessa forma, destaca-se a atuação das Residências Multiprofissional em Saúde Materno- 

Infantil e sua inserção direta na articulação entre as instituições de ensino, os serviços de saúde e 

a comunidade, de acordo com as singularidades observadas na realidade do Seridó Potiguar, em 

que para além da atuação na assistência ao público materno-infantil, tem vislumbrado um modelo 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1572  
 

 

 

de gestão e de atenção à saúde usuário-centrado, por meio do desenvolvimento e do 

aprimoramento de ações, de maneira crítica e reflexiva. 

Ademais, poucos estudos demonstram as contribuições das Residências 

Multiprofissionais em Saúde no enfrentamento da COVID-19, logo, o presente trabalho contribui 

para dar visibilidade às estratégias de promoção e educação à saúde junto aos usuários, 

viabilização do direito à saúde no cotidiano dos serviços em tempos de pandemia seja no 

internamento, permanência e no momento da alta do setor da pediatria, urgência pediátrica, 

obstetrícia e urgência obstetrícia, além da utilização de mídias sociais. Destaca-se que as ações 

descritas neste relato contribuem para circulação de recomendações de saúde e adoção de 

medidas de promoção à saúde e prevenção a COVID-19, sendo assim, importante para 

desacelerar a disseminação da doença e evitar sobrecarga dos sistemas de saúde. 

Assim, considera-se que as ações relatadas beneficiam a formação do residente em 

saúde, a partir do fortalecimento do trabalho multi e interprofissional, desenvolvimento de 

habilidades para ações de promoção a saúde em um cenário de pandemia, colaborando em um 

olhar ampliado sobre os desafios estruturais do sistema de saúde e a influência dos determinantes 

sociais de saúde relacionados ao processo saúde-doença, sobretudo no que se refere aos 

impactos da pandemia os quais tem atingido substancialmente as populações mais vulneráveis. 

 
CONCLUSÃO 

 

A pandemia do novo coronavírus rapidamente se instituiu como grave problema de saúde 

pública devido ao seu alto potencial de transmissibilidade e intensa disseminação, ocupando leitos 

hospitalares em uma velocidade preocupante em um cenário que logo apresentou desafios para 

suprir e atender a demanda emergente. 

Essa natureza dinâmica e complexa das ações de promoção à saúde no cenário atual tem 

contribuído na formação profissional do residente, permitindo ampliar a capacidade de formular e 

colocar em prática seus princípios teóricos e metodológicos, mediante contínua reflexão sobre as 

contradições dos contextos e a necessidade de enfrentamento dos desafios e expectativas das 

pessoas, promovendo uma qualificação crítica-social. 

Assim, observa-se que a atuação da equipe multiprofissional na promoção da saúde no 

contexto da pandemia tem sido fundamental para contribuir no compartilhamento de informações 

seguras para a população sobre formas de prevenção da COVID-19 e os serviços disponíveis nas 

redes de atenção a saúde, atuando na defesa radical e fortalecimento do SUS, colaborando para 

minimizar as iniquidades sociais em saúde e para reduzir a rápida disseminação da doença e a 

superlotação de hospitais da região. 
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CAPÍTULO 179 

O PAPEL DA VITAMINA D NA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS SARS-COV-2: REVISÃO DA 

LITERATURA1 

THE ROLE OF VITAMIN D IN THE SARS-COV-2 CORONAVIRUS INFECTION: LITERATURE REVIEW 

Cintia Caroline Nunes Rodrigues2 
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Caroline Calixto Calixto Barros Sampaio Fernandes4 

Tainá Ribas Pessôa5 

Maria Gabriela Rocha Melo6 

Gabriel Noé Albuquerque Paffer Cruz7 

Leyna Leite Santos8 

 
 

RESUMO: Atualmente o mundo está enfrentando uma das maiores pandemias com o SARS-CoV- 
2, e é notório que existem países no qual a mortalidade é maior que em outros. Dentre alguns 
fatores correlacionados está a hipovitaminose D, possível agravante do quadro desta afecção. 
Assim, o presente estudo objetiva compreender qual o papel da vitamina D na COVID-19. 
Realizou-se revisão integrativa da literatura nas bases de dados Medline, Scielo e Lilacs, com uso 
dos descritores e operador booleano AND. Foram selecionados 19 artigos e, dentre esses, foram 
observados diversos ensaios clínicos e metanálises que associam que o nível adequado desta 
vitamina pode reduzir infecções respiratórias por atuar na modulação da imunidade e interferir nas 
funções das proteínas do SARS-CoV-2. Todavia, não há evidências estabelecidas sobre a 
suplementação de vitamina D como prevenção da COVID-19, sendo imprescindível seu uso sob 
supervisão médica e realização de mais estudos para esclarecimento das lacunas existentes. 
Palavras-chave: Vitamina D. Covid-19. Eficiência. Terapêutica. Viroses. 

 
ABSTRACT: Currently the world is facing one of the biggest pandemics with SARS-CoV-2, and it 
is notorious that there are countries which mortality is higher than others. Among some correlated 
factors is hypovitaminosis D, a possible aggravating of this condition. Therefore, the present study 
aims to understand the role of vitamin D in COVID-19. An integrative literature review was carried 
out in the Medline, Scielo and Lilacs databases, using the descriptors and boolean operator AND. 
There were 19 selected articles and, among these, It was observed several clinical trials and meta- 
analyzes that associate that the adequate level of this vitamin can reduce respiratory infections by 
acting in the modulation of immunity and by interfering in the functions of SARS-CoV-2 proteins. 
However, there is no established evidence upon vitamin D supplementation as a prevention for 
COVID-19, thus its use under medical supervision and further studies to clarify the existent gaps is 
essential. 
Keywords: Vitamin D. Covid-19. Efficiency. Therapeutics. Virus diseases. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Atualmente o mundo está enfrentando a terceira de uma das maiores pandemias de 

infecções por coronavírus (CoV), nomeada pela Organização Mundial de Saúde como 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), que teve início em Wuhan, Hubei, província da China, ao 
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final do ano de 2019 (GRANT et al., 2020). Neste contexto, o mecanismo fisiopatológico da 

infecção pulmonar pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, assim como sua principal causa de 

mortalidade é compreendido por um processo hiperinflamatório. Essa inflamação exacerbada 

provoca uma série de complicações, dentre elas o prejuízo nas trocas gasosas, e consequente, 

pneumonia grave (GIMÉNEZ et al., 2020). 

Diante deste cenário, estudos demonstraram que a vitamina D e seus metabólitos são 

capazes de promover aumento na imunidade quando testados em vírus respiratórios in vitro. 

Ademais, diversos ensaios clínicos revelam forte relação entre a hipovitaminose e a elevação dos 

riscos de desenvolver doenças respiratórias, ao passo que sua reposição reduz eventos 

infecciosos no trato respiratório. Vale ressaltar ainda que alterações dos níveis deste nutriente 

interfere também em comorbidades como a influenza, outras infecções virais respiratórias, 

dengue, hepatite, herpesvírus e vírus da imunodeficiência humana (HIV)(GIMÉNEZ et al., 2020). 

É notório que existem países no qual a mortalidade por COVID-19 é maior que em 

outros, devido a diversos fatores como o distanciamento social, saúde da população e números de 

habitantes. Além disso, vale a pena destacar que a inclusão de um dos fatores poderia ser o 

déficit de vitamina D. A sua suplementação pode ser favorável para todos os indivíduos, visto que 

um baixo nível sérico pode agravar o quadro dessa afecção (MITCHELL, 2020). 

As análises observacionais segundo Glinsky (2020), apontam ainda que a deficiência de 

vitamina D pode contribuir para a alta mortalidade das pessoas com idade mais avançada. Logo, 

múltiplas evidências indicam que a sua deficiência, particularmente em idosos, pode ser um fator 

negativo para o prognóstico clínico da doença. Sendo assim, o processo de envelhecimento causa 

não só uma redução da imunidade, como também na síntese de vitamina D endógena, podendo 

justificar a maior suscetibilidade dos idosos às complicações e mortalidade por COVID-19 

(GIMÉNEZ et al., 2020). 

Nesse âmbito, observam-se diversos ensaios e metanálises que associam que o nível 

adequado de vitamina D pode reduzir infecções respiratórias (MELTZER et al., 2020). Devido a 

isso, as pesquisas começaram a ser direcionadas para avaliar a efetividade também nas afecções 

provocadas pelo SARS-CoV-2. 

É sabido que a principal fonte de vitamina D é a luz ultravioleta, e que também pode ser 

encontrada em alimentos como peixes, óleo de fígado de bacalhau, gema de ovo, leite, entre 

outros. A prevalência de hipovitaminose D pode ser explicada pela diferença de idade, cor de pele 

e uso de filtro solar, além de fatores ambientais, visto que podem reduzir a exposição solar, como 

a poluição do ar, os vidros de janelas e edifícios; ou ainda favorecê-la, como é o caso de 

atividades ao ar livre, que estão relacionadas à promoção de áreas verdes, segurança, mobilidade 

urbana e poluição. Bem como, a cultura também tem papel importante, visto que determinadas 

comunidades vestem roupas mais pesadas com menores áreas de exposição, além de jornadas 

de trabalho longas em ambientes fechados (RIBEIRO et al., 2020). 

Uma metanálise de ensaios clínicos controlados randomizados indicou que a ingestão de 

doses de vitamina D usualmente observadas na clínica médica estava associada a uma 
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diminuição significativa nas taxas de mortalidade total, o que poderia ser, então, mais uma 

justificativa de tratamento diante dos casos de deficiência desta vitamina (GLINSKY, 2020). 

Assim, realizou-se esta revisão de literatura objetivando compreender qual o papel da 

vitamina D na COVID-19. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com uso das bases de dados Medline, 

Scielo e Lilacs, com uso dos descritores “Covid-19”, “Vitamin D”, “Efficiency”, “Virus diseases”, 

“Therapeutics” e o operador booleano AND. Os descritores foram determinados a partir das 

especificações e orientações das normas do DeCs (Descritores em Ciências da Saúde) e MeSH 

(Medical Subject Headings). Foram utilizados como critérios de inclusão os estudos de coorte, 

metanálises, revisões de literatura, cartas ao editor e ensaios clínicos, que fossem correlatos ao 

tema e publicados no período de 2016 a junho de 2020, sem delimitação de idioma. Já os critérios 

de exclusão foram resumos simples, resumos estendidos, editoriais, comentários, e que não 

abordassem a utilização da vitamina D e a infecção viral como a COVID-19. 

 

RESULTADOS 

 

Foram realizadas etapas de filtragem para elaboração da revisão de literatura, e os 

resultados obtidos em cada etapa do processo metodológico foram resumidos e diagramados na 

Figura I. 

Já o Quadro I apresenta o resumo dos 19 artigos utilizados na revisão integrativa. 

Figura I – Etapas de seleção dos artigos. Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
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Quadro I – síntese dos 19 estudos incluídos na revisão. 
 

AUTOR ANO 
OBJETIVO 

DA PESQUISA 

MÉTODO DO 

ESTUDO 

PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

 
 
 

 
Bauer et al. 

 
 
 

 
2020 

Avaliar o papel 

da suplementação de 

ácido ascórbico, zinco, 

vitamina D e N- 

acetilcisteína na 

influência da resposta 

imune, prevenção e 

tratamento de COVID-19. 

 
 
 

Revisão sistemática e 

metanálise. 

Tais substâncias têm 

plausibilidade biológica para 

atuar no combate à COVID- 

19, no entanto, as evidência 

clínicas atuais não 

recomendam o uso rotineiro 

de nenhum desses agentes. 

Sendo necessário realizar 

maiores investigações. 

 
 

Chakhtoura, 

Napoli e 

Fuleihan 

 
 
 

2020 

 
 

Esclarecer sobre 

a suplementação da 

vitamina D na COVID-19. 

 

Revisão sistemática  

em banco de dados 

Epistemonikos, e quatro 

bancos de dados médicos, 

incluindo Cochrane. 

Observou que a 

hipovitaminose D aumenta o 

risco de infecção respiratória. 

Recomenda-se a 

suplementação de vitamina 

D3, diariamente ou 

semanalmente para COVID- 

19. 

 
 

Coussens et 

al. 

 
 

 
2017 

Explicar o papel 

da radiação ultravioleta 

(UV) e da vitamina D nos 

patógenos virais, e sua 

mudança com a 

sazonalidade. 

 

Estudo comparacional 

completo dos mecanismos 

moleculares e celulares de 

ação da UV e Vitamina D. 

Conclui que as propriedades 

únicas da UV e vitamina D, 

que podem ser obtidas 

através da exposição solar, 

permanecem subutilizadas na 

prevenção de doenças 

infecciosas. 

 
 

D’Avolio et 

al. 

 
 

 
2020 

Investigar as 

concentrações de 25- 

hidroxivitamina D 

(25(OH)D) no plasma de 

uma coorte de pacientes 

da Suiça. 

 
 

 
Estudo de coorte. 

Foram encontrados níveis 

significativamente menores 

de 25 (0H) D em pacientes 

com RT-PCR positivo para 

SARS-CoV-2 em comparação 

com pacientes negativos. 

 
 

 
Ebadi e 

Montano-loza 

 
 
 

2020 

 

Melhorar o status 

da vitamina D e seus 

resultados associados 

em pacientes com 

COVID-19. 

 
 
 

Revisão sistemática. 

Ao considerar a variedade de 

efeitos benéficos atribuídos à 

vitamina D, a avaliação da 

suplementação desta como 

adjuvante para a intervenção 

terapêutica pode ter um 

significado clínico e 

econômico substancial. 

 
 

Giménez et 

al. 

 
 

 
2020 

Analisar a 

potencial função 

terapêutica e sua relação 

com o sistema Renina- 

Angiotensina como parte 

de uma nova abordagem. 

 
 

Análise de dados 

bibliográficos. 

A suplementação combinada 

de vitamina D com melatonina 

poderia oferecer uma 

alternativa sinérgica atraente 

para a prevenção e tratamento 

da infecção pulmonar pela 

COVID-19. 

 
 

 
Glinsky 

 
 

 
2020 

Identificar  genes 

que regulam a expressão 

e as funções da Enzina 

conversora de 

Angiotensina 2 na 

infecção por SARS-CoV- 

2. 

 

 
Análise de dados na 

plataforma de bioinformática 

Enrichr. 

A infecção de células imunes 

por SARS-CoV-2 pode causar 

imunossupressão, 

persistência a longo prazo do 

vírus e disseminação do vírus 

para alvos secundários. 

 
 

 
Grant et al. 

 
 

 
2020 

 
Analisar suplementação 

da vitamina D na redução 

de infecções e número 

de mortes devido à Covid- 

19. 

 
 

Ensaios clínicos e 

estudos observacionais. 

A suplementação de vitamina 

D pode ajudar a reduzir 

infecções hospitalares. 

Concentrações de pelo 

menos 40 a 50 ng/mL são 

indicadas com base em 

estudos observacionais. 
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Gruber-Bzura 

 

2018 

Analisar o papel da 

vitamina D como 

prevenção ou terapia. 

 

Levantamento bibliográfico. 

Demonstra que 

a vitamina D afeta o sistema 

imune, e seu papel na gripe 

deve ser considerado. 

 
 
 

Hibrar et al. 

 
 
 

2020 

 
 

Avaliar propriedades da 

vitamina D na Covid-19 e 

Doença de Parkinson. 

 
 
 

Revisão de literatura. 

A suplementação diária de 

2000-5000 UI/dia de vitamina 

D em idosos com Doença de 

Parkinson tem o potencial de 

retardar sua progressão e, ao 

mesmo tempo, oferece 

potencial proteção adicional 

contra a COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

Iddir et al. 

 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 

Avaliar como o 

padrão nutricional 

inadequado relaciona-se 

ao sistema imunológico 

deficiente. 

 
 
 
 

 
Revisão integrativa 

de literatura. 

A consideração de 

constituintes da dieta e fatores 

nutricionais durante a crise da 

Covid-19 pode servir para 

fortalecer o sistema 

imunológico para a prevenção 

de 

infecções, bem como para 

promover a saúde geral em 

tempos de restrições 

nacionais 

em andamento. 

 
 

 
Jakovac 

 
 

 
2020 

 

 
Apresentar 

relação entre a Vitamina 

D e a Covid-19. 

 
 

 
Carta ao editor. 

Devido à urgência terapêutica 

e falta de tratamento 

específico 

desencadeada pela infecção, 

o uso da vitamina D pode ser 

pensado como terapia 

adjuvante. 

 
 
 
 
 
 

Kara et al. 

 
 
 
 
 
 

2020 

 
 

 
Avaliar a possível 

associação entre grave 

deficiência de vitamina D 

e a mortalidade 

relacionada ao COVID- 

19. 

 
 
 
 
 
 

Revisão sistemática. 

Os níveis ideais de vitamina D 

são proporcionais ao grau de 

conscientização a respeito de 

sua importância.Devido aos 

seus raros efeitos colateriais e 

segurança ampla, a 

suplementação profilática de 

vitamina D podem servir como 

uma terapia favorável para 

esses dois problemas de 

saúde mundial. 

 

Langlois et 

al. 

 

 
2018 

Avaliar os benefícios 

clínicos da administração 

de vitamina D em 

pacientes críticos. 

 
Revisão sistemática e 

metanálise de ensaios 

randomizados. 

Demonstrou que em 

pacientes críticos, a 

administração de vitamina D 

não melhora os resultados 

clínicos. 

 
 

Meltzer et al. 

 
 

2020 

Examinar se 

a deficiência e o 

tratamento de vitamina D 

estão associados ao 

teste positivo para 

COVID-19. 

 
Estudo de coorte 

retrospectivo com 4. 314 

pacientes testados para 

COVID-19. 

 

Observou que a a deficiência 

de vitamina D está associada 

ao maior risco de COVID-19. 

 
 
 

Mitchell 

 
 
 

2020 

 

 
Comparar possíveis 

riscos da deficiência da 

vitamina D em relação a 

COVID-19. 

 
 
 

Revisão sistemática. 

Indica que a deficiência 

de vitamina D será um dos 

fatores envolvidos na 

determinação do resultado da 

Covid 19,sendo um problema 

que pode ser corrigido com 

segurança e baixo custo. 
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Putz et al. 

 
 

2017 

 
Avaliar se a 

administração de vitamina 

D reduz a mortalidade em 

pacientes críticos. 

 

Revisão sistemática e 

metanálise de ensaios 

randomizados. 

A administração de vitamina D 

foi associada a uma 

mortalidade significativamente 

menor em comparação com o 

placebo em pacientes 

críticos. 

 
 
 
Ribeiro et al. 

 
 
 

2020 

 
 

Analisar qual o papel da 

vitamina D no manejo da 

Covid-19 no Brasil. 

 

 
Revisão integrativa de 

literatura. 

Identificou que o uso de 

vitamina D como tratamento 

não possui embasamento 

científico suficiente para 

afirmá-la como estratégia 

terapêutica. 

 
 
 
 
Speeckaet e 

Delanghe 

 
 
 

 
2020 

 
 
 

Analisar o papel 

da vitamina D na 

mortalidade decorrente 

da Covid-19. 

 
 
 

 
Carta ao editor. 

Observou-se que os 

metabólicos da vitamina D 

inibem a quimiotaxia, 

competindo pelo mesmo local 

de ligação na proteína 

carreadora (DBP). E que 

baixas concentrações de 

vitamina D podem estar 

associadas a gravidade da 
COVID-19. 

 

Fonte: elaborada pelos autores (2020). 

DISCUSSÃO 

 
1. Metabolismo da Vitamina D 

Existe duas formas de adquirir a vitamina D: uma é através da alimentação e outra pela 

produção no próprio corpo. No organismo, o processo de metabolismo inicia-se na pele com a 

ação dos raios ultravioletas (UV) emitidos pelo Sol. Sabe-se que na epiderme há 65% de 7- 

desidrocolesterol (7-DHC) presente, enquanto outra parte está na derme. Assim, ocorre a 

conversão fotoquímica de 7-DHC, comumente chamado de pró-vitamina D3, em pré-vitamina D3 e 

posteriormente na vitamina D3 (COUSSENS et al.,2017). Para a vitamina D3 ser ativada ela 

recebe uma hidroxilação no fígado pelas enzimas hepáticas associadas ao citocromo P450, 

formando a 25 (OH)D ou calcidiol. Essa quando chega no rim se transforma no metabólito 1,25 

(OH)2 D ou calcitriol (forma ativa), pela enzima CYP27B1 (1α-hidroxilase) (Figura II). Nesse último 

sítio há a interação com o paratormônio produzido pela glândula paratireoide, que é elevado 

quando há baixas dosagens de calcitriol, estimulando também a transformação da 25(OH)D em 

1,25 (OH)2D pela CYP27B1 renal (GRUBER-BZURA, 2018). 
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Figura II – Processo do metabolismo da vitamina D. Fonte: Elaborada pelos autores com base em Gruber-Bzura 

(2018) e Coussens et al. (2017) 

 

 
Segundo Coussens et al. (2017), essa ativação em calcitriol também pode ocorrer em 

outros tipos de células onde os metabólitos da vitamina D tem função autócrina, pois a enzima 

CYP27B1 está presente também nas células imunes, onde é estimulada por citocinas. 

Todavia doses mais altas não são responsáveis por aumentar os níveis desse nutriente, 

pois podem levar à isomerização de outros esteróis afetando a conversão em vitamina D3. Assim, 

deve-se ter uma exposição menor a UVR, sendo exposição prolongada prejudicial e não benéfica 

(COUSSENS et al.,2017). 

 
2. Vitamina D e o papel imunológico 

No sistema imunológico, a 1,25(OH)2D exibe importante papel imunorregulatório autócrino, 

como nas células apresentadoras de antígenos, CD4+, CD8+ e linfócitos T (GRANT et al., 2020). 

A vitamina D atua na modulação da imunidade adaptativa, mantendo um equilíbrio entre 

as respostas Th1 (celular) e Th2 (humoral), suprimindo a proliferação de células Th1, e 

ocasionando uma formação reduzida de interleucina-2 e interferon gama. Assim, baixos níveis de 

citocinas circulantes levam a menor apresentação de antígenos por células dendríticas, além 

disso, menor proliferação e recrutamento de linfócitos T (IDDIR et al., 2020). Aliado a isso, a 

vitamina D estimula a produção de citocinas pelo tipo Th2, que promove estímulo às células T 

reguladoras (Treg), bloqueando as respostas inflamatórias (GRANT et al., 2020). 

Esse nutriente também desempenha um papel de modulação na resposta imune inata, 

visto que os receptores toll-like (TLRs) estão presentes em células epiteliais, macrófagos, células 

polimorfonucleares e monócitos, tornando-se muito importantes para a reação imunológica, pois 

identificam padrões moleculares relacionados a patógenos associados (PAMPs) a agentes 

infecciosos. O TLRS ativados (1 e 2) induzem peptídeos antimicrobianos (AMPs) como a 

catelicidina, em sua forma peptídica LL-37, e a β- defensina. Devido ao seu elemento de resposta 

ao receptor de Vitamina D (VDR), os AMPs são reguladas pela 1,25(OH)2D, ocasionando uma 
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destruição viral e micobacteriana. Em relação ao efeito antiviral, a catelicidina resulta em 

destruição de proteínas do envelope, além de bloquear a entrada viral, enquanto a defensina 

promove reação quimioatrativa para neutrófilos e monócitos (GRUBER-BZURA, 2018). 

Estudos in vivo sugerem que a suplementação de calcitriol administrado após início da 

sensibilização a alérgenos em camundongos, impediu altos níveis de eosinófilos e a reação 

inflamatória local, todavia esse efeito não foi observado após suplementação diária (GRUBER- 

BZURA, 2018). Enquanto, de maneira controvérsia, um estudo realizado por Gui et al. (2017) 

mostrou um impacto negativo do calcitriol no sistema imune em camundongos, pois os autores 

observaram que in vitro não houve diminuição da replicação viral apesar de ter diminuído a 

expressão do gene, IL-6 e IFN- β nas células pulmonares de humanos; e in vivo houve uma 

diminuição da inflamação pulmonar com posterior aumento da resposta inflamatória alguns dias 

após. 

 

3. Perspectiva atual do papel da vitamina D na infecção por SARS-CoV-2 

 

O patógeno SARS-CoV-2, classificado como β coronavírus, é um vírus de RNA com 

envelope positivo e fita simples que se liga aos receptores da proteína transmembrana ACE2 

(enzima conversora de angiotensina II) pela glicoproteína Spike (S) nas vias respiratórias dos 

indivíduos, para penetrar nas células hospedeiras através da fusão das membranas e, 

posteriormente, gera morte celular (KARA et al., 2020). 

Tratando-se de infecção viral respiratória como COVID-19, a vitamina D destaca-se com 

uma função importante no combate a essas doenças. Segundo Giménez et al. (2020) ela atua 

amenizando os riscos do trato respiratório de três formas principais: mantém junções muito 

próximas de modo a impedir a chegada maciça de células imunes no parênquima pulmonar; 

ocasiona a morte por meio da indução de mecanismos antivirais; e diminui a produção de 

citocinas pró-inflamatórias através da regulação do seu papel imunomodulador e anti-inflamatório. 

Dessa forma, pode ter importante papel durante a infecção por SARS-CoV-2, pois se 

sugere que este vírus usa inicialmente mecanismos de evasão imune, podendo ser acompanhado 

de hiperreação e tempestade de citocinas, como mecanismo patogênico comum do 

desenvolvimento da síndrome da doença respiratória aguda (SDRA) e síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica (SIRS), suas principais complicações (JAKOVAC, 2020). 

Especificamente, observou-se que a vitamina D poderia interferir nas funções de cerca de 

70% das proteínas SARS-CoV-2 alterando a expressão de ¼ dos genes humanos que codificam 

proteínas alvos. Dentre as principais proteínas envolvidas estão a ACE2 e FURIN, as quais estão 

expressas em inúmeras células e tecidos humanos, incluindo células imunes, sugerindo que o 

SARS-CoV-2 pode infectar uma ampla variedade de alvos celulares no corpo humano (GLINSKY, 

2020). 

Ocorre ainda uma desregulação do sistema renina-angiotensina, pois o patógeno explora 

a via da enzima conversora de angiotensina 2 como um receptor de entrada, com a vitamina D 
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interagindo com uma proteína dessa via. A 1,25(OH) 2D induz a expressão da ACE2, já o SARS- 

COV-2 diminui a expressão desse gene (MITCHELL, 2020). De acordo com Speeckaert e 

Delanghe (2020), não somente a ACE-2 e sua ligação com a vitamina D, mas também a proteína 

de ligação a vitamina D deve ter sua participação considerada. 

Os estudos relacionados a utilização da vitamina D para prevenção de infecção viral não 

estão bem estabelecidos entre si. Uma metanálise demonstrou um efeito positivo da 

suplementação para redução do risco de infecções respiratórias agudas, tendo sido mais 

acentuado na presença de níveis séricos menores que 50 nmol/L de 25(OH)D (CHAKHTOURA; 

NAPOLI; FULEIHAN, 2020). Porém, ao considerar pacientes graves, houve uma maior 

disparidade de resultados, pois uma metanálise de Langlois et al. (2018) demonstrou redução da 

mortalidade em 30% em relação ao placebo, enquanto outra pesquisa de Putzu et al. (2017) não 

apontou alterações significativas neste âmbito. 

Além de que, ainda estão em andamento ensaios primários que analisam a prevenção 

ou tratamento, o efeito da suplementação isolada e combinada da vitamina D na afecção pelo 

SARS-CoV-2, a correlação entre a dosagem de colecalciferol e as incidências, complicações e 

mortalidade, entre outros aspectos (CHAKHTOURA; NAPOLI; FULEIHAN, 2020). 

Em um estudo realizado com dados da Universidade de Medicina de Chicago (UCM), foi 

analisada a relação entre a hipovitaminose D e a probabilidade de positividade no teste de RNA 

para COVID-19. Nele, observou-se que entre os 35% dos pacientes com deficiência de vitamina 

D, 18% testaram positivo para o vírus. Assim, observou-se que pacientes com baixas dosagens de 

vitamina D (<20 ng/ml) e que não realizaram suplementação, estavam com risco maior para 

detecção viral, indicando que o nível deficiente de vitamina D eleva o risco de COVID-19 

(MELTZER et al., 2020). 

Segundo Ribeiro et al. (2020) testes em animais, como camundongos, também 

demonstraram que uma quantidade adequada de vitamina D no organismo previne a pneumonia 

intersticial, inibindo a fibrose pulmonar. Sugeriu-se que a suplementação com vitamina D 

objetivando concentrações na população em geral, acima de 38ng/ml, reduz a carga de infecções 

virais do trato respiratório em adultos saudáveis. 

Em relação à atuação dos raios UV, esse tem demonstrado eficácia antimicrobiana ao 

inativar por muito tempo e impedir a transmissão de infecções mediadas pelo ar, como “influenza” 

e tuberculose, o que sugere que, apesar de não ser suficiente para matar o SARS-COV-2, pode 

ser considerado importante quando aliada às medidas de prevenção (KARA et al., 2020). Em 

estudo realizado por Ebadi e Montano-loza (2020), relata-se que na cidade de Chicago, mais da 

metade dos casos e mortes por COVID-19 foram observadas em indivíduos afro-americanos, 

devido à presença de melanina em grande quantidade, a qual dificulta a absorção da luz. 

Além disso, a vitamina D pode ter também propriedades antioxidantes e atua como 

reforço às respostas imunes da vacina, um fator que pode ser imprescindível ao se considerar as 

vacinas que estão sendo desenvolvidas para a COVID-19 (HRIBAR; COBBOLD; CHURCH, 2020). 
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CONCLUSÃO 

 
No cenário atual, é possível observar que as medidas de higiene não são suficientes para 

proteger do SARS-CoV-2, sendo então necessárias alternativas para melhorar o sistema 

imunológico e proteger ainda mais o organismo contra futuros danos. Portanto, é fundamental 

adotar medidas nutricionais para melhorar a saúde pública e limitar o impacto de infecções virais 

sazonais e emergentes. 

Além disso, sabe-se ainda que a maior eficácia na prevenção de infecções respiratórias 

foi observada em doses baixas de Vitamina D, pois altas doses podem ocasionar efeitos adversos. 

Diante disso, o ideal é ter uma alimentação equilibrada e diversificada, além da suplementação de 

vitamina D, pois reduz o risco de infecções do trato respiratório em crianças e adultos. Os efeitos 

da proteção são maiores nos indivíduos em regime diário ou semanal de 25- hidroxivitamina D, 

atuando em nutrientes como fósforo e cálcio, até na expressão de células imunes, onde irá 

desempenhar papel fundamental na regulação de células inflamatórias, 

reduzindo as chances de adquirir a infecção e suas complicações. 

Dessa forma, a suplementação da vitamina D como prevenção da COVID-19 ainda está 

em estudo, sendo imprescindível a supervisão médica rigorosa e individual para uma possível e 

adequada prescrição da mesma. 
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CAPÍTULO 180 

O TRABALHO DO FONOAUDIÓLOGO COM CANTORES EM TEMPOS DE ISOLAMENTO 

SOCIAL – REFLEXÕES A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA 

THE WORK OF THE SPEECH THERAPIST WITH SINGERS IN TIMES OF SOCIAL ISOLATION - REFLECTIONS 
FROM AN EXPERIENCE 

 
José Danillo dos Santos Albuquerque1 

Patrícia Moreira Batista de Souza2 

 

RESUMO: Objetivo: O estudo a seguir busca refletir acerca dos procedimentos fonoaudiológicos 
tradicionais e como eles se aplicam em períodos de isolamento social. Metodologia: Trata-se de 
um relato de experiência com um grupo de cantores de um ministério de música de uma igreja na 
cidade de João Pessoa, PB, que foram submetidos ao acompanhamento fonoaudiológico por 
teleatendimento. Resultados e discussão: Os cantores demostraram boa adesão ao 
acompanhamento. As dificuldades maiores foram oriundas da conduta fonoaudiológica e 
inabilidade de se adequar a situação social atual. A falta de medidas de avaliação que 
contemplassem a demanda da teleconsulta foi muito marcante. Conclusão: A clínica de 
fonoaudiologia precisa, para manter a sua credibilidade e eficácia, fazer valer-se de metodologias 
avaliativas e interventivas efetivas no atendimento a disfonia. 
Palavras-chave: Voz; Músico; Teleconsulta Clínica. 

 
ABSTRACT: Objective: The following study seeks to reflect on traditional speech therapy 
procedures and how they apply in periods of social isolation. Methodology: This is an experience 
report with a group of singers from a music ministry at a church in the city of João Pessoa, PB, who 
were submitted to speech therapy by telephone. Results and discussion: The singers showed 
good adherence to the accompaniment. The greatest difficulties came from speech therapy 
conduct and inability to adapt to the current social situation. The lack of evaluation measures that 
addressed the demand for teleconsultation was very marked. Conclusion: The spe3ech therapy 
clinic needs, in order to maintain its credibility and effectiveness, to make use of effective 
evaluative and interventional methodologies in the care of dysphonia. 
Keywords: Voice; Music; Clinical Teleconsultation. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Por volta de dezembro de 2019, surgiu na China uma nova espécie de vírus, que foi 

chamado pelos pesquisadores de novo Corona Vírus; sendo este, o causador da síndrome gripal 

(COVID-19). Devido seu enorme poder de letalidade, nenhum país se encontrava com suas redes 

de saúde preparadas para tamanha demanda de atendimentos (MACEDO JUNIOR, 2020). 

O atendimento em saúde, no geral, foi prejudicado, o que implicou em situações de 

superlotação nos três níveis de assistência (RACHE et al., 2020). A saúde pública tornou-se 

protagonista na linha de frente ao enfrentamento do COVID-19 (PEGO et al., 2020). Dessa forma, 

os profissionais da saúde estão sendo de grande importância nessa batalha travada contra o 

inimigo invisível e dentre os profissionais envolvidos encontra-se o fonoaudiólogo (ROSSI- 

BARBOSA et al., 2020). 

 

1 Graduando em Fonoaudiologia pela Universidade Federal da Paraíba 
danilloalbuquerque@hotmail.com 
2 Fonoaudióloga pela Universidade Federal da Paraíba e Mestranda em Modelos de Decisão e Saúde pela 
Universidade Federal da Paraíba 
patriciambds@gmail.com 
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O fonoaudiólogo é o profissional que estuda e cuida da comunicação humana, o que 

envolve desde aspectos subjetivos, e não palpáveis (como memoria, cognição, aprendizagem e 

linguagem), até aspectos visíveis e objetivos (como deglutição, voz e fala) (ALMEIDA, REIS, 2010; 

ANDRADE, BEFI-LOPES, LINS, 1994). Nesse capitulo, daremos atenção ao atendimento em voz 

e suas interfaces. 

A voz é o som produzido a partir da vibração das pregas vocais, elementos anatômicos 

referentes a porção mediana da laringe, estrutura essa que fica no pescoço, fazendo ligações e 

correlações entre os sistemas respiratório e digestório (BEHLAU, 2005). A voz, é um instrumento 

valioso na vida dos que vivem ou se utilizam dela para atividades laborais e/ou lazer, como os 

cantores. Cantores são pessoas que acompanham melodias de músicas de forma harmônica, por 

meio da voz, emitindo as notas musicais com exatidão. Para a realização desse processo, as 

exigências ao aparelho fonador são grandes e, por isso, costuma-se dizer que o cantor é o “atleta 

da voz”. Para o canto, os órgãos fonoarticulatórios têm ajustes específicos, que dependem das 

exigências de cada estilo e tipo de música (ISHII; ARASHIRO; PEREIRA, 2006; ANDRADE; 

FONTOURA; CIELO, 2007). 

O atendimento em voz no contexto normal pré-pandemia, baseava-se em preceitos de 

terapia, sessões semanais com frequência variável, de acordo com diversos fatores ligados ao 

paciente, implementação de hábitos de higiene vocal + uma rotina mais saldável de vida, de 

acordo com a permissividade de cada paciente e as demandas de cada caso (MENEZES et al., 

2011), tudo isso, considerando ambientes sem risco biológico para pacientes e profissionais. 

O teleatendimento ganhou espaço, não só na fonoaudiologia, mas em todas as áreas do 

conhecimento (CAETANO et al., 2020). Dessa forma, como os profissionais podem garantir, nos 

seus respectivos trabalhos, um ambiente salubre? E como os pacientes podem confiar no serviço 

oferecido sem nenhum contato físico? 

Essas e outras questões serão discutidas a seguir, em virtude de um relato, pautado em 

uma experiência de teleatendimento feito com um grupo de músicos. Alguns autores já trazem a 

experiência de intervenção fonoaudiológica em grupos como corais, bandas religiosas e grupos 

populares (GOULART; ROCHA; CHIARL, 2012; CARDOZO et al., 2018), explorando inclusive, 

aspectos de religiosidade na performance vocal (PENTEADO; SILVA; PEREIRA, 2008). 

O objetivo deste capítulo é refletir sobre o processo de trabalho do fonoaudiólogo, a 

postura do paciente perante o tipo de atendimento que o momento exige, os resultados que as 

orientações e tratamentos feitos por teleatendimento proporcionam e ainda o que esperar de um 

futuro próximo, onde hoje é nítido que não voltaremos a realidade tão brevemente como 

esperávamos. 

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

No dia 05/06/2020, as 19:00, foi realizada, via aplicativo de vídeo chamada, a primeira 

reunião com o grupo de cantores. A pauta da reunião foi sobre os cuidados com a voz, os hábitos 
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de higiene vocal, os aquecimentos e desaquecimentos, além dos aspectos de voz, fala, 

expressão, anatomia e fisiologia da voz, além de hábitos saldáveis de vida (UEDA; SANTOS; 

OLIVEIRA, 2008). O grupo mostrou-se bastante interessado e aberto ao acompanhamento que foi 

oferecido. A maioria dos participantes já tinham experiência com o canto e sabiam da necessidade 

dos cuidados vocais com o intuito, principalmente, de ter resistência para situações de intensas 

demandas como retiros e procissões, por exemplo. 

Após contato inicial, foram marcadas reuniões isoladas com cada um dos participantes do 

grupo e o concluinte do curso de fonoaudiologia, sob orientação, de acordo com a disponibilidade 

de horário de cada um em consonância com o atendente, pelo mesmo canal (aplicativo de vídeo 

chamada). 

Os atendimentos individualizados, apesar das dificuldades - conseguir um horário em 

comum os integrantes do ministério -, conseguiram ser feitos, juntamente com o gerenciamento 

semanal. As técnicas vocais passadas foram indicadas de acordo com a sintomatologia referida 

por cada um e sua respectiva demanda; e o gerenciamento, seguindo a linha de prova 

terapêutica, onde observa-se a evolução e resposta do paciente perante a técnica prescrita 

(BERGAMINI et al., 2015). 

 
Fluxograma 1: Demonstrativo da metodologia de atendimento e intervenção com o grupo de 

cantores. 

 
Fonte: Imagem própria dos autores, 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os cantores atendidos, também acompanhados por um professor de música, relataram 

melhorias nos aspectos vocais, principalmente nos quesitos resistência e impostação vocal. A 

adoção de hábitos saldáveis como: hidratação frequente (com água), alimentos ricos em água e 

adstringentes, além da higiene vocal e do sono, colaboraram para a melhora geral das vozes 

recrutadas para o estudo, facilitando a harmonização das vozes e organização do coral pelo 

professor de canto. 

• Conscientizacao sobre habitos saldaveis com a voz; 
Contato inicial • Importancia das tecnicas vocais de aquecimento e desquecimento; 

coletivo 

• Escuta qualificada das demandas individuais; 
Contato • Foco na sintomatologia individual; 

indivdual 

• Provas terapeuticas e autofeedback. 
Gerenciamento 
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Com o grande desenvolvimento tecnológico durante e pós a 2ª Guerra Mundial, o mundo 

começou aos poucos, a adentrar na era digital, o que promoveu o desenvolvimento de 

computadores e outros recursos (BRAGA, 2001). Com relação aos pacientes, esses podem usá- 

los como distração terapêutica, promoção de saúde e monitoramento, por exemplo (DUARTE et 

al., 2012). Esses avanços tecnológicos vividos nos últimos anos estão contribuindo de forma 

positiva com a ciência (MACHADO et al., 2011) e os aplicativos desenvolvidos para mobile 

ganharam maior visibilidade neste ano de 2020 devido à pandemia do novo Corona Vírus. 

As salas de ambientes virtuais, estão sendo grandes aliados de alunos, professores e 

pesquisadores, por exemplo, como forma de manter suas atividades de forma remota, mas não 

estagnada, o que nos leva a crer que os aplicativos estão atuando como facilitadores do ensino 

(MONTEIRO et al., 2018). 

Porém, mesmo com todo esse aparato tecnológico, devemos ter em mente que os meios 

de comunicação a distância não são 100% efetivos como a comunicação presencial entre as 

partes e mesmo com a existência de alguns aplicativos voltados para a área de voz, na 

fonoaudiologia, ainda há carência de recursos que sejam desenvolvidos com a finalidade de 

mostrar melhoria na qualidade do som e do retorno dos cantores, onde o segundo é a principal 

queixa deste público, pois eles ‘não se escutam’ enquanto cantam. 

De acordo com a atividade aqui proposta, foram constatadas algumas dificuldades pelos 

autores, tais como: a observação de parâmetros objetivos em relação a acústica da voz e 

palpação e sensibilidade tátil das estruturas anatômicas relevantes na avaliação e terapia vocal. 

E importante, em uma avaliação vocal, a comparação entre os achados clínicos da 

avaliação perceptiva-auditiva (aquela em que o fonoaudiólogo extrai informações apenas ouvindo, 

com “ouvido nu”, um trecho de fala do paciente), com dados de avaliação mais consistentes e 

numéricos, como os gráficos gerados por programas computacionais desenvolvidos 

especificamente para este tipo de avaliação (OLIVEIRA et al., 2011). 

A avaliação perceptivo-auditiva da voz é um recurso tradicional utilizado para a análise da 

qualidade vocal e que depende da experiência do avaliador. Refere-se à impressão auditiva na 

escuta de vozes adaptadas ou alteradas e recebe várias críticas devido à sua subjetividade, 

inconstância e variabilidade terminológica. No entanto, este tipo de avaliação ainda é um 

procedimento soberano no cenário mundial (BELE, 2005; SAENZ-LECHON et al., 2006). 

Exige-se do profissional, um ambiente, em geral o consultório, acusticamente favorável, 

sem ruídos ou barulhos que interfiram na qualidade da escuta. O fonoaudiólogo, procura detectar 

a presença ou ausência de componentes indicativos de alterações vocais, como rugosidade (ou 

rouquidão, indicativo de irregularidade na vibração das pregas vocais), tensão (indicativo de 

hiperfunção muscular generalizada ou local), soprosidade (indicativo de escape prematuro do ar 

decorrente da expiração, provável fenda glótica) (SILVA; SIMOES-ZENARI; NEMR, 2012). Todos 

esses parâmetros tornam-se muito mais subjetivos se forem observados por aplicativos de vídeo 

chamada. 
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Parâmetros ricos em objetividade, como analise acústica e exame clinico são inviáveis, 

neste momento, em decorrência da necessidade de distanciamento social, pois os procedimentos 

de análise acústica demandam a utilização de programas de computador (CAMARGO, 2000). 

Levantamos aqui o questionamento, se não seria uma alternativa, o investimento em educação 

permanente em saúde (focando-se em profissionais da voz); em contrapartida, os sujeitos usados 

na realização da experiência aqui descrita, são cantores de um coral religioso, ou seja, não 

extraem renda dessa atividade. 

Sabe-se que os profissionais cantores que dedicam a vida e sucesso profissional dispõem 

de maior tempo, interesse e conhecimento acerca da importância do trabalho da Fonoaudiologia 

no seu dia-a-dia e certamente esses profissionais seriam beneficiados com o uso de recursos 

mais amplos de autoavaliação. Mas, como atender a demanda de profissionais que não usam o 

canto como atividade ocupacional principal? 

Em relação ao exame clinico, como sensibilidade de palpação da musculatura, mobilidade 

laríngea e tensão cervical, sabe-se da importância de tal procedimento porque há estudos 

correlatos que relacionam níveis altos de tensão muscular com disfonias orgânicas e funcionais. E 

isso ficava muito claro no contexto pré pandemia, inclusive no que se refere a explicação e 

exposição da hipótese diagnostica para o paciente. 

Antes do isolamento social, os pacientes da clínica de voz chegavam encaminhados pelo 

médico Otorrinolaringologista ou através de demanda espontânea. Tanto o médico quanto o 

fonoaudiólogo são indispensáveis no tratamento das disfonias. O Otorrinolaringologista oferece o 

serviço de exames de imagem, o que confirma ao fonoaudiólogo os dados das avaliações e ajuda 

na tomada de decisão acerca do processo terapêutico. No que se refere ao atendimento em voz, 

os procedimentos tenderão a se reinventar para atender diferentes demandas, como já foi 

discutido anteriormente. 

 
CONCLUSÃO 

 

O trabalho do fonoaudiólogo nesse período de pandemia foi prejudicado, mas não pode 

ser completamente impedido. A demanda existe, principalmente pensando nas demandas que 

surgirão em decorrência da pandemia (sugerem-se estudos que relacionem o fator emocional no 

contexto de pandemia e isolamento com o desempenho vocal, não só de cantores, mas em todos 

os profissionais da voz). 

Os pacientes apresentam dificuldades de forma geral em aderir o tratamento 

fonoaudiológico, a depender do que a atividade vocal representa na vida da pessoa. Mas de um 

olhar amplo, o atendimento remoto consegue atingir um público favorável ao divulgar da ciência. 

Por fim, cabe aos fonoaudiólogos, juntamente aos profissionais envolvidos com tecnologia 

e programação, pensar e desenvolver maneiras de investir em um atendimento remoto de 

qualidade, como por exemplo, aplicativos que mantenho alta qualidade de som e imagem, 
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pensando nos parâmetros de objetividade prejudicados, descritos do trabalho acima. 
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CAPÍTULO 181 

O TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 

THE OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 
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Jordana Farias de Melo Suruagy Padilha7 

 
RESUMO: A oficialização de uma pandemia da COVID-19 no ano 2020 envolveu diversas 
medidas de prevenção e isolamento social para a contenção da doença, que implicam diretamente 
na saúde mental da população. Estudos realizados em tempos de epidemias apontam a existência 
de uma relação entre a fase epidêmica e o aumento expressivo de comportamentos relacionados 
a ansiedade, característicos no transtorno obsessivo compulsivo (TOC). Nesse contexto, realizou- 
se uma revisão integrativa, exploratória e descritiva nas bases de dados Scielo, Pubmed e Lilacs 
para avaliar o TOC no contexto epidêmico da COVID-19. Concluiu-se que com a crescente 
ansiedade proporcionada pelo cenário da pandemia os pacientes com TOC sofrem maior 
dificuldade para lidar com os padrões mentais implicados pela doença. 
Palavras-chave: Transtorno obsessivo-compulsivo; COVID-19; Pandemia. 

 
ABSTRACT: The officialization of a COVID-19 pandemic in the 2020s involved several preventive 
measures and social isolation to contain the disease, which affects the mental health of the 
population. Studies carried out in times of epidemics point to the existence of a relationship 
between the epidemic phase and the expressive increase in behaviors related to anxiety, 
characteristic of obsessive-compulsive disorder (OCD). In this context, an integrative, exploratory 
and descriptive review was carried out in the Scielo, Pubmed and Lilacs databases to assess OCD 
in the epidemic context of COVID-19. It was concluded that with the increasing anxiety provided by 
the pandemic scenario, patients with OCD suffer more in dealing with the mental patterns implied 
by the disease. 
Keywords: Obsessive-compulsive disorder; COVID-19; Pandemic. 

INTRODUÇÃO 

 
De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), o 

transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é um distúrbio psíquico que se manifesta por obsessões e 

compulsões. A obsessão é caracterizada por um ou mais pensamentos persistentes, intrusivos ou 

indesejados que causam acentuada ansiedade ou sofrimento. Por outro lado, a compulsão se 

caracteriza como comportamentos e atos repetitivos, excessivos, que o indivíduo executa na 

tentativa de evitar aflição, ansiedade ou uma situação temida (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2013). 

O TOC está associado a uma qualidade de vida reduzida e é causa sofrimento 

clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento na vida do indivíduo, que leva a quadros 

de ansiedade acentuada que pode incluir ataques de pânico recorrentes e pensamentos suicidas. 
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Dentre os principais quadros do TOC estão as obsessões por contaminação e as compulsões por 

limpeza (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em março de 2020 a oficialização da 

pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). As medidas de 

prevenção e contenção, como por exemplo, a lavagem regular de mãos, uso de máscaras e 

quarentena, foram realizadas e enfatizadas por diversos países, a fim de evitar que a doença 

sobrecarregasse seus sistemas de saúde e diminuir a ocorrência óbitos em função da pandemia 

(WHO, 2020). 

Alguns estudos realizados em tempos de epidemias como a Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SARS) em 2003 ou a Ebola em 2014, apontam à uma existência de uma relação entre a 

fase epidêmica e o aumento expressivo de comportamentos relacionados a transtornos de 

ansiedade (SHUJA et al., 2020). 

A ansiedade como sintoma pode ser encontrada em diversos tipos de transtornos, um dos 

mais perceptíveis, quando nos referimos a doenças relacionadas com contágio por contato, seria 

o TOC (BRAND et al., 2013). Sua estreita relação com fases de pandemia e epidemias se dá pelo 

contexto emergencial, onde há um maior incentivo quanto a realização de hábitos compensatórios, 

tais como o uso de álcool em gel e o aumento de cuidados com a limpeza e higiene para enfrentar 

um risco eminente. 

Sendo assim, entender o TOC no contexto da pandemia, possibilita compreender as 

variáveis e os mecanismos que agravam a qualidade de vida dos pacientes com TOC e suas 

repercussões, para que seja possível estabelecer métodos e práticas mais específicos para 

atender a esta população. 

METODOLOGIA 

 
Revisão integrativa, exploratória e descritiva. Buscou-se apurar os dados da literatura que 

elucidasse a relação das endemias e pandemias, em especial da COVID-19, com o TOC. Como 

estratégia de busca optou-se por “OCD and pandemic or OCD and COVID-19” nas bases de 

dados eletrônicas Scielo, Medline via PubMed e Lilacs. Não houve delimitação de idioma e 

exclusão por período de publicação. Foram encontrados um total de 24 artigos, quais 10 foram 

excluídos por análise de título e 4 excluídos após a leitura do resumo e texto integral, restando 10 

artigos para elaboração do resumo expandido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
É concebido que um dos hábitos mais indicados por todos os profissionais de saúde, 

assim como da OMS, na fase de pandemia da COVID-19, é o hábito de fazer uso de álcool em gel 

ou lavar as mãos com sabão abundantemente e regularmente, além de contraindicar o contato 

social, evitar aglomerações, entre outros meios que previnem a rápida expansão do vírus (WHO, 

2020). 
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É sabido que, entre os diversos sintomas que se apresentam no TOC, um dos mais 

comuns que predominam o espectro do transtorno, se trata de obsessões acerca de limpeza e 

contaminação, sendo a lavagem de mãos compulsiva uma das características mais comuns nos 

pacientes acometidos pela patologia (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). 

Com a crescente ansiedade proporcionada pelo estado de quarentena e o próprio 

contexto da pandemia, torna-se um desafio ainda maior, para os já diagnosticados com TOC, 

promover a resistência aos padrões mentais implicados pela doença, posto que diariamente é 

propagado e veiculado em diversos meios de comunicação, profissionais de saúde e figuras 

públicas, o estímulo às esses mesmos hábitos com os quais esses pacientes se empenham em 

resistir diariamente (BANERJEE, 2020). 

O fato de a pandemia ser altamente reforçada através de todos os meios de comunicação, 

além de gerar várias incertezas na população, as quais só possuem aquela parcela de informação 

como fonte sobre o que está acontecendo no mundo, também pode resultar no desenvolvimento 

de distúrbios como o TOC em indivíduos saudáveis. Esses, a partir da ansiedade já existente 

devido a toda a situação pandêmica e a partir do próprio medo de ser infectado, podem ser 

levados a interpretar sinais fisiológicos de ansiedade como, por exemplo, palpitações ou 

taquicardia, com sintomas da doença referida, causando ainda mais ansiedade, o que se torna 

mais um gatilho para comportamentos excessivos (KUMAR et al., 2020). 

Podemos observar diversos padrões e processos psicológicos ligados ao medo de 

contaminação, especialmente em estudos associados a pandemias e epidemias. Esses 

sentimentos normalmente estão ligados a ansiedade inferida pela doença contagiosa. Em 2011, 

pós pandemia de gripe H1N1, também conhecida como gripe suína, foram realizados estudos 

elucidando acerca do impacto causado pela pandemia e epidemia nos estados mentais e 

emocionais da população. Foi-se observado a piora dos casos pré-existentes de TOC, bem como 

o surgimento de novos casos, que deu-se especialmente dentro de 6 a 12 meses após o término 

do surto (BANERJEE, 2020). 

A pandemia da COVID-19 gera um impacto significativo à saúde mental da população, em 

especial aos pacientes com TOC. A lavagem excessiva das mãos é um dos sintomas mais 

citados, uma vez que é impulsionada pelas medidas preventivas. No TOC, a lavagem de mãos 

deixa de ser um padrão de comportamento natural e torna-se excessivo e sem relação de 

coerente com a realidade (FINEBERG et al., 2020). 

Além das medidas de higiene, a recomendação de distanciamento social mostra-se um 

fator crucial para agudização e desenvolvimento de comorbidades, como o Transtorno de 

Hoarding que faz parte do espectro mais amplo de obsessão e compulsão no DSM V. Este, 

quando relacionado a pandemia, deixa de ser um problema de cunho individual e passa a ser uma 

disfunção social, visto que, muitas vezes o indivíduo passa a acumular equipamentos de proteção 

individual (EPI), antissépticos, remédios, entre outros, normalmente de forma excessiva, levando à 

escassez comercial de suprimentos e, por vezes, a intoxicação por automedicação (FINEBERG et 

al., 2020). 
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Diante do cenário pandêmico, algumas evidências sugerem medidas que possam 

promover saúde mental, lidar com os padrões de ansiedade e aplicar métodos para conviver 

adequadamente no atual contexto. Dentre estas medidas estão o fornecimento de canais de 

atendimento online voltados à população e a educação em saúde quanto ao uso adequado da 

internet e mídias sociais. Estas ações visam dar o suporte necessário a esta população vulnerável 

e educá-la para que possam experienciar as plataformas online de forma adequada e criteriosa, 

no intuito de reduzir a ansiedade, o pânico e os demais sintomas associados (FINEBERG et al., 

2020). 

 
CONCLUSÃO 

 

Mediante a literatura disponível, depreende-se que uma pandemia não é um fenômeno de 

acometimento exclusivamente biológico, porém que afeta biopsicossocialmente a população, em 

especial a parcela portadora de distúrbios psiquiátricos obsessivos-compulsivos. O TOC, no 

contexto da pandemia da COVID-19, elucida uma necessidade imprescindível de atenção e 

cuidados em saúde mental em epidemias e pandemias mundiais. No cenário de quarentena e 

medidas de proteção social, as questões individuais e psíquicas podem acabar por serem 

negligenciadas pelas entidades públicas e privadas responsáveis pela saúde e bem-estar da 

população. Entretanto, ações e medidas de suporte online e educação em saúde podem auxiliar e 

contribuir para atenuar os efeitos negativos da pandemia na saúde mental dos indivíduos com 

TOC. Diante dos resultados, ainda se faz oportuno o momento para a aprofundar as pesquisas e 

os debates acerca da temática do TOC na pandemia da COVID-19 e suas repercussões futuras. 
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CAPÍTULO 182 

O USO DE MÁSCARAS FACIAIS ENTRE OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO CONTEXTO 

SARS-COV-2: REVISÃO NARRATIVA 

THE USE OF FACIAL MASKS AMONG HEALTHCARE PERSONNEL IN THE SARS-COV-2 CONTEXT: NARRATIVE 
REVIEW 
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RESUMO: O SARS-CoV-2, apresenta alta transmissibilidade e iniciou-se em Wuhan, China em 
dezembro de 2019 e, atingiu o mundo, tornando-se uma pandemia, sendo fundamental a 
proteção, especialmente os profissionais da saúde. Neste sentido, objetivou-se investigar o uso 
das máscaras faciais entre os profissionais da saúde e suas nuances. Realizou-se uma revisão 
narrativa da literatura em bancos de dados (PUBMED e COCHRANE) utilizando DeCs, 
considerando artigos do ano corrente, na íntegra e com relação direta ao tema. As máscaras 
faciais – cirúrgicas, respiradores N95 e a face Shield – são exclusivas para uso dos profissionais 
da saúde, sendo necessário atenção quanto aos requisitos de uso adequado, testes prévios e 
processo de descontaminação quando se requer reutilização. O uso de máscaras faciais entre 
profissionais de saúde é uma importante medida de proteção, embora tenha incongruências sobre 
a eficácia de uma máscara facial em relação a outra, usar qualquer máscara é melhor do que não 
usar. 
Palavras-Chave: Máscaras. SARS-CoV-2. Pessoal de Saúde. Medidas de Segurança. 

 
ABSTRACT: SARS-CoV-2, has high transmissibility and started in Wuhan, China in December 
2019 and has reached the world, becoming a pandemic, protection being essential, especially 
health professionals. In this sense, the objective was to investigate the use of facial masks among 
health professionals and their nuances. A narrative review of the literature was carried out in 
databases (PUBMED and COCHRANE) using DeCs, considering articles from the current year, in 
full and directly related to the topic. Facial masks - surgical, N95 respirators, and the face shield - 
are exclusive for use by healthcare professionals, requiring attention to the requirements of proper 
use, previous tests, and decontamination process when reuse is required. The use of facial masks 
among health professionals is an important protective measure, although there are inconsistencies 
about the effectiveness of one face mask about another, wearing any mask is better than not 
wearing it. 

Key-Words: Masks. SARS-CoV-2. Health Personnal. Security Measures. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O coronavírus é um vírus do tipo zoonótico pertencente à família Coronaviridae com 

grande potencial para provocar infecções respiratórias, sendo que foi isolado pela primeira vez em 

1937 e, somente em 1965 é que foi descrita sua morfologia em forma de coroa com o auxílio da 

microscopia (LIMA, 2020). 

Até o presente momento são conhecidos os seguintes tipos de coronavírus: alfa 

coronavírus HCoV-229E e alfa coronavírus HCoV-NL63, beta coronavírus HCoV-OC43 e beta 

coronavírus HCoV-HKU1, SARS-CoV (causador da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda 

(SARA) grave ou Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)), MERS-CoV (causador da 

Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou MERS) e SARS-CoV-2, o qual é o precursor da 

COVID-19 (ROTHAN; BYRAREDDY, 2020). Segundo Wang e Yu (2020) o SARS-Cov-2 é o 

terceiro coronavírus que ameaça a saúde pública mundial nos últimos anos. 

Inicialmente, o vírus SARS-CoV-2 foi denominado como novo coronavírus 2019 (2019- 

nCoV) pela Organização Mundial de Saúde (OMS), porém, depois foi renomeado como 

coronavírus 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2) pelo Comitê Internacional do 

Grupo de Estudo de Coronavírus (CSG) e a doença recebeu o nome de doença coronavírus 2019 

(COVID-19) pela OMS (LOTFI; HAMBLIN; REZAEI, 2020). 

O SARS-CoV-2 vem do inglês Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavírus 2 e 

enquanto a COVID-19 corresponde à descrição em inglês Coronavírus Disease 2019. Além disso, 

o SARS-CoV-2 recebeu esta denominação em virtude da semelhança ao SARS-CoV, sendo 

quase sobreponíveis, diferenciando apenas por uma mínima alteração estrutural em um de seus 

loops, sendo que estes achados foram detectados a partir de uma simulação molecular realizada 

por pesquisadores chineses (BRASIL, 2020(1)). 

A doença – COVID-19 – foi inicialmente identificada na cidade Wuhan província de Hubei, 

China, mais especificamente em dezembro de 2019 e, logo propagou-se rapidamente pelo mundo, 

tomando dimensões de pandemia. Salienta-se ainda que seu agente etiológico – coronavírus 

denominado SARS-CoV-2, associado com a ausência prévia de imunidade juntamente com a 

inexistência de vacina, permite que o crescimento de pessoas acometidas seja exponencial, por 

isso é necessário, medidas de prevenção para deter a sua transmissão (GARCIA; DUARTE, 

2020). 

Segundo Brasil (2020(1)) a doença espalhou-se em torno do território chinês e 

rapidamente avançou por outros países, principalmente na Europa (com predomínio na Itália e 

Espanha), Estados Unidos, Canadá, chegando ao Brasil. Contudo, no término do mês de janeiro 

de 2020, a OMS declarou a doença como uma emergência em saúde pública de relevância 

internacional e, tornou-se uma pandemia a partir do dia 11 de março de 2020. Após este 

momento, categorizou-se a doença do COVID-19 como pandemia e deram início às estratégias no 

sentido de detectar as infecções e desenvolver medidas de prevenção referentes à propagação, 

em todos os países (GUNER; HASANOGLU, AKTAS, 2020). 
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Sabe-se que embora o vírus apresenta alta transmissibilidade e provoca a SARA, 

variando de casos leves (80%) à graves (5-10%), sua letalidade ocorre em função da faixa etária e 

condições clínicas de cada indivíduo (BRASIL, 2020 (2). 

Segundo Guner, Hasanoglu e Aktas (2020) e Umer, Hajar e Zafar (2020) a transmissão do 

vírus que causa a COVID-19 se propaga a partir de duas formas diferentes: a) direta - 

principalmente de pessoa para pessoa por meio das gotículas respiratórias produzidas quando 

uma pessoa infectada espirra ou tosse e, b) por meio indireto – através de elementos/objetos 

contaminados e inalação de aerossóis dispersos no ambiente. Balachandar et al. (2020) 

acrescentaram que a secreção nasal também contribui para a disseminação do vírus. 

De acordo com Loft, Hamblin e Rezaei (2020) inicialmente pensou-se que o mercado de 

frutos do mar Hunan na cidade de Wuhan na China tenha sido a origem da pandemia, onde foi 

proposto que os pacientes infectados poderiam ter se alimentado de animais infectados ou 

simplesmente ter visitado o mercado. Porém, após minuciosa investigação constatou-se que 

alguns pacientes não haviam visitado o local. Sendo assim, a transmissão humano-a-humano 

deste vírus por meio de espirros, tosse e disseminação de gotículas ou aerossóis respiratórios foi 

aceita. 

Em dados publicados pelo Ministério da Saúde, foi demonstrado que os primeiros 99 

casos de COVID-19 internados no hospital de Wuhan, constituíram em sua maior parte indivíduos 

do gênero masculino com faixa etária acima de 50 anos de idade (BRASIL, 2020(3). Corroborando 

com esses dados, na avaliação de 1099 pacientes chineses na pesquisa de Guan et al. (2020) 

revelaram que a idade média foi de 47 anos, prevalecendo no gênero masculino (58,1%). 

Referente ao quadro clínico, Reporto of the WHO-China Joint Mission on Coronavírus 

Disease 2019 (2020), avaliaram 55.924 casos com diagnóstico de COVID-19 e, constataram como 

principais sinais e sintomas: febre (87,9%), tosse seca (67,7%), fadiga (38,1%), presença de 

secreção (33,4%), dispneia (18,6%), dor de garganta (13,9%), cefaleia (13,6%), artralgia e mialgia 

(14,8%), calafrios  (11,4%),  náuseas  e  vômitos  (5%), congestão  nasal  (4,8%),  diarreia (3,7%), 

hemoptise (0,9%) e congestão conjuntival (0,8%). 

Em relação aos óbitos, até o dia 28/06/2020 foram confirmados um total de 499.892 no 

mundo, sendo que os Estados Unidos foi o país com maior número absoluto de óbitos (119.112), 

seguido do Brasil (49.976), Reino Unido (42.461), Itália (34.561) e Espanha (30.240) (BRASIL, 

2020 (4)). 

Mediante tal contexto, é imprescindível a adoção de medidas preventivas não 

farmacológicas, que permitam o alcance individual, ambiental e comunitário da população em 

geral e, especialmente para os profissionais de saúde que encontram-se na linha de frente para o 

combate do SARS-CoV-2 (GARCIA; DUARTE, 2020; GUNER; HASANOGLU; AKTAS, 2020). 

Umer, Haji e Zafar (2020) descreveram que com o surto emergente da pandemia do 

SARS-CoV-2, houve determinação para que milhões de pessoas no mundo inteiro, 

permanecessem em suas casas afim de conter a propagação da doença. Entretanto, os 
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profissionais de saúde não podem ficar em suas casas, e assim eles pertencem ao grupo de 

indivíduos vulneráveis para a contaminação. 

Deste modo, o uso de máscaras faciais foi implicado como uma das medidas preventivas, 

tornando-se onipresente no mundo. Entretanto, inicialmente houve uma inconsistência nas 

recomendações sobre o uso de máscaras faciais entre os profissionais de saúde e o público em 

geral, sendo que o uso era preconizado somente para os indivíduos sintomáticos e para os 

profissionais da saúde (FENG et al., 2020). 

Partindo deste pressuposto, e considerando a alta transmissibilidade e letalidade do 

SARS-CoV-2, este estudo busca investigar o uso das máscaras faciais entre os profissionais da 

saúde e suas nuances, uma vez que estes dispositivos constituem um dos elementos essenciais 

no processo de prevenção contra a doença em questão. 

 
2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão narrativa da literatura sobre as questões inerentes 

quanto ao uso de máscaras faciais no período de pandemia do SARS-CoV-2 e, segundo Marconi 

e Lakatos (2017) a revisão narrativa consiste em estabelecer relações com produções anteriores, 

identificando temáticas recorrentes para o apontamento de novas perspectivas, consolidando uma 

área de conhecimento e constituindo-se orientações práticas pedagógicas para a definição dos 

parâmetros de formações. Deste modo, para a realização da revisão de literatura seguiu-se os 

passos descritos na sequência. 

O primeiro passo consistiu na definição das estratégias de busca e, neste quesito utilizou- 

se as bases de dado PubMed e Cochrane para obter as produções científicas. Assim, realizou-se 

a busca durante todo o mês de junho de 2020 e, para tal, utilizou-se a combinação de descritores 

em saúde (DeCs): masks; SARS-CoV-2; health personnal; security measures com direcionamento 

para localizar estes termos nos títulos e resumos das publicações. Considerou-se o período 

correspondente ao ano corrente (2020) para a busca dos artigos científicos publicados em bancos 

de dados. 

No segundo passo realizou-se uma criteriosa análise em relação aos artigos encontrados, 

excluindo os que encontraram-se duplicados nas bases de dados utilizadas. 

O terceiro passo versou-se sobre os critérios de inclusão e exclusão. Neste sentido, para 

a inclusão considerou-se a relação do tema proposto nos títulos e resumos constatada por meio 

de uma minuciosa leitura e, no que tange à exclusão, foram excluídos os artigos que não se 

apresentavam na íntegra, não apresentavam relação direta com o tema proposto, bem como, as 

publicações diferentes dos idiomas português, inglês e espanhol. 

O último passo procedeu-se com a interpretação das informações sobre o tema em 

questão, sobretudo, com uma descrição narrativa das informações obtidas para melhor 

compreensão e análise das mesmas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A busca em bancos de dados resultou em 163 artigos publicados, dos quais após 

minuciosa análise foram extraídos um total de 103 (foram excluídos por não apresentarem os 

critérios pré-estabelecidos na metodologia) e, os demais foram escolhidos para a realização de 

leitura na íntegra e, subsequentemente, selecionou-se um total de 19 publicações que atenderam 

os pré-requisitos discriminados na metodologia para utilização no presente estudo. 

Neste sentido, segundo Liu e Zhang (2020) as máscaras faciais são um tipo de 

equipamento de proteção individual usadas para evitar a disseminação de infecções respiratórias, 

podendo ser eficazes no impedimento das infecções por bactérias e vírus, neste caso o SARS- 

CoV-2. Adicionalmente, Liang et al. (2020) descreveram que a barreira física fornecida pelas 

máscaras faciais pode efetivamente impedir que o vírus entre em contato com o sistema 

respiratório, reduzindo o risco de infecções. 

Goh et al. (2020) destacaram que a primeira máscara facial produzida tinha como objetivo 

deter o odor ruim e, somente a partir do ano de 1700 a humanidade reconheceu seu uso para fins 

médicos. Na época existia uma crença de que a causa para as doenças era de origem 

miasmática, onde a inalação de um “miasma” (ar infectado) permitia o desenvolvimento da 

doença. A partir desta teoria, houve a popularização do uso das máscaras de bico, com nariz de um 

metro e meio de comprimento, contendo ervas aromáticas (cravo, canela) além de líquidos e dois 

orifícios próximos às narinas para respiração, as quais eram utilizadas por médicos na ocasião da 

peste negra ou peste bubônica. Com o desenvolvimento no campo da biologia houve a desmistificação 

da teoria miasmática e as máscaras faciais passaram por importantes mudanças estruturais para 

atender as necessidades de saúde. 

No entanto, vale a pena destacar que Matuschek et al. (2020) salientaram que não há 

provas suficientes de que esses médicos da peste negra com máscaras de bico realmente 

existiram. Em museus alemães há duas máscaras faciais exibidas, as quais são suspeitas de 

falsificações, indicando que os médicos de bico receberam retrospectivamente um significado que 

na realidade não tinham. 

A justificativa para o uso de equipamentos que protegem a face – máscaras faciais, 

baseia-se na contenção das secreções contaminadas de indivíduos assintomáticos ou pré- 

sintomáticos (GUNNER; HASANOGLU; AKTAS, 2020). 

No aspecto referente aos tipos de máscaras faciais estas podem ser médicas e as de 

respiradores, sendo que a primeira é voltada para as situações de baixo risco, enquanto a 

segunda condiz com situações de alto risco (GOH et al., 2020). Atualmente, há uma variedade 

delas (máscaras médicas ou máscaras cirúrgicas simples, respiradores como N95, máscaras não 

médicas, como as de pano), sendo que cada uma têm suas características inerentes e 

especificidades quanto ao uso, de acordo com a população em geral ou profissionais da saúde 

(HAMOR; SANDHU; SINGH, 2020; SMEREKA et al., 2020). 

Segundo Ippolito et al. (2020) e Rubiro-Romero (2020) as máscaras faciais para uso entre 

profissionais da saúde incluem as máscaras médicas e respiradores, os quais são amplamente 

utilizadas para proteger o usuário contra gotículas e partículas emitidas no ar e também em 

relação aos fluídos corporais que podem contaminar o rosto. Além disso, também acrescentaram 
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que as máscaras faciais do tipo respiradores correspondem aos meios filtrante, geralmente na 

forma de máscaras de meia-face ou que cobre completamente o rosto. 

Para Godoy et al. (2020) e Rubiro-Romero et al. (2020) os tipos de proteção facial de nível 

médico correspondem: 1) Respirador N95 – o qual é um dispositivo projetado para obter um ajuste 

facial próximo e uma filtragem eficiente de partículas dispersas no ar, que caracteristicamente 

evita a inalação de 95% das nanopartículas e bioaerossóis com tamanho acima de 03, m; 2) 

Máscara facial cirúrgica – trata-se de um artefato descartável e flexível que cria uma barreira física 

entre a boca e o nariz do usuário e possíveis contaminantes no ambiente que se encontra e, 3) 

Máscara face shield – condiz com escudo facial que fornece proteção de barreira física para a 

área facial e membranas mucosas dos olhos, lábios e nariz. As três tem em comum a vantagem 

de reduzir a transferência de gotículas respiratórias de pessoa para pessoa; impedir que o sangue 

e demais fluidos corporais atinjam a boca e nariz do usuário e são utilizados em ambiente 

hospitalar. 

Há uma variedade de máscaras faciais do tipo respiradores destinados para o uso entre 

os profissionais de saúde, incluindo os tipos de máscara facial completa e meia máscara, sendo 

que os mais comuns são os respiradores faciais com filtro (FFR = Filtering Facepiece Respirator)  

e respiradores purificadores de ar (PAPRs = Powered Air Purifying Respirator). Além disso, os 

respiradores faciais apresentam vários tipos de formas, por exemplo: forma de xícara 1860, dobra 

plana 1870 e bico de pato, as quais permitem melhor ajuste e conforto para os diferentes rostos e, 

também alguns deles têm válvulas expiratórias que tendem a manter o rosto do indivíduo mais frio 

impedindo o acúmulo de umidade. Entretanto, o uso deste tipo de respirador não é permitido em 

ambientes estéreis (UMER; HAJI, ZAFAR, 2020). 

Cada país possui um padrão próprio para a classificação de cada tipo de respirador facial, 

por exemplo: a União Europeia os classifica em FFP1; FFP2 e FFP3 (FFP = Filtering Face Piece), 

as quais também são denominadas P1, P2 e P3, respectivamente. A N95 utilizada no Brasil é 

aproximadamente equivalente à FFP2, enquanto a N99 é equivalente às máscaras FFP3 (GOH et 

al., 2020). 

Por definição, as máscaras faciais do tipo respiradores N95 são elaboradas com o intuito 

de reduzir a entrada oral de pequenas partículas presentes no ar com requis itos de filtragem 

(WANG; YU, 2020) e, adicionalmente estão disponíveis sem e com válvula, sendo que as com 

válvulas não são recomendadas para os profissionais de saúde (GOH et al., 2020). 

Os prefixos N, R e P dos respiradores faciais condizem com a descrição do material do 

filtro, sendo que N = óleo não resistente; R = alguma resistência ao óleo e P = é fortemente à 

prova de óleo e, referente aos sufixos 95, 99 e 100, estes descrevem as propriedades de 

proteção, assim, 95 filtra 95% de partículas, enquanto 99 filtra 99% de partículas, sucessivamente 

(GOH et al., 2020; RUBIRO-ROMERO et al., 2020; UMER; HAJI; ZAFAR, 2020). Goh et al. (2020) 

ainda acrescentaram que o filtro é composto por milhões de microfibras de camadas de polipropileno 

carregadas eletrostaticamente e, essa carga mantém a capacidade filtragem dos microorganismos. 
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De acordo com Godoy et al. (2020) os respiradores N95 têm melhor desempenho, quando 

comparados às máscaras cirúrgicas nos testes de laboratório e, podem fornecer proteção superior 

em ambientes hospitalares e ambulatoriais, especialmente quando o profissional estiver 

executando procedimentos de geração de aerossóis. Embora, Bartoszko et al. (2020) e Hamoor, 

Sandhu e Singh (2020) destacaram que não há evidências científicas suficientes que comprovem 

a superioridade dos respiradores N95 comparado com as máscaras faciais cirúrgicas. Além disso, 

Smereka et al. (2020) mencionaram que o respirador N95 aumenta a resistência à inalação, sendo 

que quanto maior o tempo de uso, mais difícil a respiração se torna em virtude da poeira 

absorvida. 

Wang e Yu (2020) descreveram que em um estudo onde observaram dois grupos, sendo 

um constituído por 213 equipes médicas que não fizeram o uso de máscaras faciais, 10 foram 

infectadas pelo SARS-CoV-2, o outro grupo, contendo 278 equipes médicas, todos utilizando os 

respiradores N95, não houve infecção. 

Segundo Umer, Haji e Zafar (2020) o desempenho dos respiradores N95 para a 

contenção dos aerossóis é 30 vezes maior que as máscaras faciais cirúrgicas. Em contrapartida, 

Esposito et al. (2020) relataram que o uso de máscaras faciais cirúrgicas se demonstra capaz para 

a interceptar outros tipos de coronavírus. 

Por outro lado, Hamoor; Sandhu e Singh (2020); Rubiro-Romero et al. (2020) e Smereka 

et al. (2020) descreveram que as máscaras faciais cirúrgicas, também denominadas máscara 

facial médica ou máscara de procedimentos, são dispositivos utilizados para cobrir a boca, nariz e 

queixo e podem ser usadas tanto pela população quanto pelos profissionais de saúde e, são 

projetadas afim de proteger o usuário contra partículas maiores de 100 m e, portanto, não são 

eficazes para impedir a inalação do SARS-CoV-2 uma vez que este apresenta diâmetro cerca de 

100 vezes menor que o do poro da máscara facial cirúrgica, embora ela proteja o usuário contra 

grandes gotas e sprays. 

A máscara facial cirúrgica é constituída por três camadas, sendo que a mais interna 

absorve a umidade da respiração dos usuários, a intermediária é de material fundido e atua como 

filtro, enquanto a camada externa repele água e outros fluídos. Porém, embora este dispositivo 

tenha natureza hidrofóbica na sua camada externa, as gotas d´agua contendo vírus altamente letais 

podem permanecer nela (GOH et al., 2020). 

Bartoszko et al. (2020) e Cheng (2020) afirmaram que, notavelmente, a eficácia do uso 

das máscaras faciais cirúrgicas na filtragem de SARS-CoV-2 é amplamente questionada e não 

sabe-se, ao certo, se há vantagens ou não do uso desses dispositivos por pessoas infectadas. De 

acordo com Goh et al. (2020) as máscaras faciais cirúrgicas funcionam eficientemente por 3 à 8 

horas, dependendo da temperatura e umidade do ambiente e, devem ser descartadas com segurança 

após um único uso. 

Em suma, perante o aparecimento de uma doença altamente virulenta como a COVID-19, 

é importante que os profissionais da saúde façam uso de uma máscara facial do tipo respirador ao 

invés da máscara facial cirúrgica, pois a mesma oferece maior resistência à penetração de fluidos 
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e, sobretudo, forma uma vedação entorno da boca e nariz diferente da máscara facial cirúrgica, 

que forma uma barreira apenas contra gotículas, sendo estas grandes partículas respiratórias e 

não possui vedação facial adequada permitindo o vazamento de ar ao redor da máscara (UMER; 

HAJI, ZAFAR, 2020). 

Liang et al. (2020) afirmaram que o vírus SARS-CoV-2 pode viajar até 4 metros de 

distância do paciente e ser amplamente distribuído nos objetos de uso diário (pisos, mouses de 

computador, latas de lixo, outros) (Figura 1). 

 

FIGURA 1. Demonstração da trajetória das gotículas e aerossóis de um paciente infectado em diferentes eventos. 
FONTE: Jayaweera et al. (2020). p. 9. 

 

Adicionalmente, o uso da máscara face shield ou máscaras de proteção facial na equipe 

médico-hospitalar foi empregado durante a pandemia de COVID-19. Estes protetores fornecem 

uma barreira contra a contaminação por respingos, bem como aerossóis expulsos agudos (tosse, 

espirro) gerados durante procedimentos como broncoscopia, sucção das vias aéreas e intubação 

(GODOY et al., 2020). 

Usando simulação de tosse, pesquisadores demonstraram que as máscaras face shield 

reduziram o risco de exposição à inalação em até 95% imediatamente após a produção do 

aerossol. No entanto, a proteção diminuiu com partículas menores de aerossol após 30 minutos 

da simulação da tosse, devido à persistência de partículas transportadas pelo ar e fluxo de 

partículas ao redor da máscara. Uma vez que estas máscaras face shield não possuem vedação 

periférica, não devem ser usados como proteção primária para impedir a transmissão de doenças 

respiratórias, mas podem ser utilizadas como adjuvantes de outras proteções faciais (GODOY et 

al., 2020). 
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Ressalta-se que para a utilização das máscaras faciais é de fundamental importância 

empregar o teste de ajuste individual para determinar o tamanho e o modelo específico que 

fornece um ajuste aceitável e adequado, uma vez que o tamanho destes dispositivos, 

especialmente os respiradores não apresentam um tamanho universal (UMER; HAJI, ZAFAR, 

2020). O uso inadequado das máscaras faciais aumenta a probabilidade de contaminação pelo 

SARS-CoV-2 (GUNER; HASANOGLU, AKTAS, 2020). 

Enfatiza-se que os respiradores são para uso único, entretanto, a reutilização pode ser 

permitida em uma situação de crise afim de economizar recursos (GOH et al., 2020; UMER; HAJI, 

ZAFAR, 2020). Esses dispositivos mantêm a função por 8 horas de uso contínuo ou intermitente e, 

os fabricantes recomendam o descarte dos respiradores N95 após contato próximo com um 

paciente infectado, após o uso durante um procedimento de geração de aerossol ou contaminação 

com fluidos corporais (GODOY et al., 2020). 

De um modo geral, os métodos ideais de descontaminação do respirador N95 devem 

preservar as propriedades de integridade e filtragem, além de desinfetar adequadamente e não 

prejudicar o usuário e, para tal finalidade, podem ser utilizados diferentes métodos: irradiação por 

micro-ondas, uso de alvejante; uso de plasma de gás peróxido de hidrogênio (autoclave); álcool 

isopropílico a 70%; irradiação germicida ultravioleta (GODOY et al., 2020; GOH et al., 2020; 

POLKINGHORNE; BRANLEY, 2020; UMER; HAJI; ZAFAR, 2020). 

De acordo com Rubiro-Romero et al. (2020) em uma análise de 22 estudos centrados na 

questão da reutilização das máscaras faciais, foi observado que o coronavírus permanece em 

superfícies inanimadas (metal, madeira, papel, vidro, plástico) por até 9 dias, porém, podem ser 

inativados eficientemente após desinfecção com etanol (62-71%), peróxido de hidrogênio (0,5%) 

ou hipoclorito de sódio (0,1%) no prazo de 1 minuto de exposição. 

Contudo, não é apenas o uso das máscaras faciais e/ou respiradores que conferem 

proteção ao indivíduo contra o contágio, mas também os procedimentos adequados de colocação 

e retirada destes dispositivos faciais. Não há uma sequência de colocação e retirada que seja 

aceita universalmente, a Figura 2 demonstra uma sequência de instruções que são úteis para 

colocação e remoção da máscara (UMER; HAJI; ZAFARI, 2020). 
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FIGURA 2. Instruções para a colocação e retirada das máscaras e respiradores faciais. 
FONTE: UMER; HAJI, ZAFAR (2020), p. 3. 

 

Umer, Haji e Zafar (2020) descreveram que o vírus SARS-CoV-2 é capaz de sobreviver 

em materiais de plástico, aço inoxidável e papelão por 72 horas e, portanto existe a possibilidade 

de uma superfície externa das máscaras faciais ficar contaminada com aerossol e, isto promove a 

transferência subsequente para o usuário durante os procedimentos de colocação e retirada dos 

dispositivos. 

Curiosamente, o uso de máscaras faciais cirúrgicas é mais difícil no verão, uma vez que a 

umidade do suor faz com que o artefato crie um ambiente propício ao vírus (CHENG, 2020). Além 

disso, Lazzarino et al. (2020) descreveram ainda que o uso de máscaras faciais prejudica o 

volume e a qualidade da fala entre as pessoas e, com isso elas podem, inconscientemente, se 

aproximar predispondo ao maior risco de contaminação. Adicionalmente, o uso da máscara facial 

faz com que o indivíduo tenha uma respiração mais difícil e o ar expirado pode atingir os olhos 

através da parte superior da máscara e, num gesto reflexo o indivíduo toca os olhos e, se suas 

mãos estiverem contaminadas, ele pode se contaminar. 

Compete também enfatizar a questão das lesões por pressão na pele provenientes do uso 

das máscaras faciais por tempo prolongado ou uso inadequado, sendo que recomenda-se como 

prevenção a aplicação de pomada protetora nos locais vulneráveis ou colocação prévia de um 

filme protetor (filme de hidrogel, curativo, adesivo para infusão, outros). Recomenda-se, 

adicionalmente, a escolha de equipamento com superfície de contato macia e larga (apertado 

demais existe a susceptibilidade de compressão da pele e, frouxo acarreta em danos por atrito) (LI 

et al., 2020). 
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CONCLUSÃO 

 

A necessidade do uso da máscara facial entre os profissionais de saúde é uma importante 

medida não farmacológico de proteção e, nunca foi tão crítica quanto durante esse período de 

pandemia de SARS-CoV-2 em andamento. O uso de máscaras faciais pode e deve constar como 

a primeira medida de proteção contra a transmissão desse vírus, muitas vezes letal, entre 

profissionais de saúde. 

Salienta-se que embora haja discrepâncias na literatura sobre a eficácia de uma máscara 

facial em relação à outra, usar qualquer máscara facial é melhor do que não usar, tanto em termos 

de transmissão quanto de proteção. 

Quanto aos aspectos de reutilizar as máscaras faciais, a literatura é bem clara neste 

sentido, que enfatiza o uso apenas uma vez, porém, neste período crítico de pandemia, onde se 

tem uma quantidade restrita dos dispositivos, é importante proceder com medidas de 

descontaminação desde que não haja interferência na qualidade da função das máscaras faciais. 

Assim, as pesquisas que investigam a duração da vida útil das máscaras faciais e a invenção das 

máscaras reutilizáveis devem ser incentivadas. 
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RESUMO: A pandemia causada pelo Covid-19 (SARS- CoV-2) resultou em diversos impactos no 
mundo, como isolamento social e alteração nos hábitos de vida da população. Em virtude disso, o 
objetivo da pesquisa foi avaliar a opinião pública sobre as mudanças dos hábitos de vida que 
ocorreram em virtude do isolamento social, especificamente, no âmbito da alimentação, prática de 
atividade física, jornada de trabalho, renda familiar, saúde mental e hábitos voltados para a 
espiritualidade. A pesquisa de opinião foi realizada através de uma plataforma de formulários do 
Google (Google Forms), seguindo a resolução n° 466/12, do Conselho Nacional de Saúde e não 
sendo registrados pelo CEP/CONEP conforme Resolução n° 510 do Conselho Nacional de 
Saúde, de 2016. Conclui-se que a maior parte dos participantes da pesquisa concordam que a 
pandemia trouxe à tona diversas mudanças na rotina da população, sem distinção de sexo, 
ocupação ou se cumpriu ou não o isolamento social. 
Palavras-chaves: Covid-19; Isolamento social; Hábitos. 

 

ABSTRACT: The Covid-19 pandemic (SARS-CoV-2) resulted in several impacts in the world, such 
as social isolation and changes in the population's lifestyle. As a result, the objective of the 
research was to evaluate the public opinion about the changes in lifestyle habits that occurred due 
to social isolation, specifically in the context of food, practice of physical activity, working hours, 
family income, mental health and habits focused on spirituality.. The opinion poll was carried out 
through a Google forms platform (Google Forms), following Resolution n° 466/12, of the National 
Health Council and are not registered by CEP / CONEP according to Resolution n° 510 of the 
National Health Council, 2016. It is concluded that most of the research participants agree that the 
pandemic brought about several changes in the population's routine, without distinction of sex, 
occupation or whether or not social isolation was fulfilled. 
Keywords: Covid-19, Social isolation; Habits. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Coronavírus são RNA vírus causadores de infecções respiratórias em uma variedade de 

animais, incluindo aves e mamíferos. Sete coronavírus são reconhecidos como patógenos em 

humanos. Os coronavírus sazonais estão em geral associados a síndromes gripais. Nos últimos 

20 anos, dois deles foram responsáveis por epidemias mais virulentas de síndrome respiratória 

aguda grave (SRAG). A epidemia de SARS que emergiu em Hong Kong (China), em 2003, com 
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letalidade de aproximadamente 10% e a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) que 

emergiu na Arábia Saudita em 2012 com letalidade de cerca de 30%. Ambos fazem parte da lista 

de doenças prioritárias para pesquisa e desenvolvimento no contexto de emergência 20. 

O novo coronavírus (SARS-CoV-2), também denominado COVID-19, foi detectado pela 

primeira vez em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Esse vírus causa uma doença 

cujo quadro clínico pode variar de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves - 

Síndrome da Dificuldade Respiratória Aguda (SDRA)14. Em 16 de janeiro de 2020 foi notificada a 

primeira importação em território japonês. No dia 21 de janeiro, os Estados Unidos reportaram seu 

primeiro caso importado. Em 30 de janeiro, a OMS declarou a epidemia uma emergência 

internacional (PHEIC), ao final do mês de janeiro, diversos países já haviam confirmado 

importações de caso, incluindo Estados Unidos, Canadá e Austrália. No Brasil, em 7 de fevereiro, 

havia 9 casos em investigação, embora não houvessem registros de casos confirmados 20, tendo 

o primeiro caso notificado apenas no dia 21 de fevereiro do ano vigente 12. 

No dia 11 de março de 2020, o surto foi declarado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) uma pandemia 12, tendo o primeiro caso notificado no Amazonas em 13 de março, paciente 

do sexo feminino, 39 anos, com histórico de viagem recente para Londres (Inglaterra)27. 

Um dos setores mais afetados durante a pandemia foi o setor trabalhista. De acordo com 

o IBGE, desemprego classifica-se como “pessoas com idade para trabalhar (acima de 14 anos) 

que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho.”(IBGE, 2020), e 

taxa de desemprego é a “taxa de desocupação, é a porcentagem de pessoas na força de trabalho 

que estão desempregadas”(IBGE,2020).17 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 1 milhão de pessoas no 

Brasil perderam o emprego no mês de maio por conta da pandemia do novo coronavírus. 

Fechando o primeiro trimestre de 2020 com 12,9 milhões de desempregados no Brasil (IBGE, 

2020)17, com a taxa de desocupação passando de 11,2% para 12,6% no trimestre terminado em 

abril, resultando em 898 mil pessoas a mais a procura de empregos no Brasil (PNAD Contínua, 

2020) 18 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (ILO), seis em cada 10 

trabalhadores vivem da economia informal, totalizando em 2 bilhões de pessoas, sendo que a 

renda média na economia informal reduziu 60%. “Entre 71 e 100 milhões de pessoas serão 

empurradas para a pobreza extrema” (ILO,2020, p.3) 19, gerando um impacto social e econômico 

muito grande, e revertendo anos de progresso. 

A relação entre atividade física e promoção em saúde já vem sendo estudadas há 

algumas décadas, onde cada vez mais as pesquisas nos mostram como os exercícios afetam 

nosso cérebro e o nosso sistema imunológico. 

A resposta que o nosso organismo tem a qualquer prática de exercício físico interfere em 

vários componentes da nossa imunidade, isso se dá porque ao praticarmos atividade física há um 

dano muscular ou lesão muscular e consequentemente resulta em um processo inflamatório e 

esse processo inflamatório pode ativar ou inibir o nosso sistema imune, dependendo da 
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intensidade do exercício. A atividade física moderada e regular está diretamente relacionada ao 

aumento da resposta imune, enquanto que atividades mais intensas e prolongadas ou em excesso 

tendem a enfraquecê-la.11 Partindo desse pressuposto, o exercício moderado aumenta o número 

de células de defesas no organismo como leucócitos, neutrófilos polimorfonucleares e macrófagos 

devido às respostas inflamatórias devido às lesões do tecido muscular que têm funções de 

sinalizar e destruir células invasoras.22 

Além disso, os músculos também vão liberar miocinas que auxiliam na diminuição de 

inflamações nas artérias e consequentemente de infarto e aterosclerose.13 Outro dos principais 

benefícios que a prática do exercício físico traz, é o aumento do nível da substância chamada 

BDNF (Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro), liberada pelos músculos, células adiposas e 

fígado na corrente sanguínea, onde esta substância está diretamente ligada a plasticidade 

sináptica melhorando a memória e o aprendizado.28 

É importante ressaltar que exercícios de alta intensidade promovem a diminuição da 

resposta imune e um dos motivos se dá porque durante a prática de exercício físico liberamos 

alguns hormônios em excesso como adrenalina, cortisol, dopamina, entre outros, altos níveis de 

cortisol podem inibir sinalizadores químicos que funcionam como sinal de alerta contra infecções  

e também o número e a função de células de defesa.22 

Desta maneira, o exercício moderado, além de melhorar o sistema imunológico influencia 

também na criatividade, na melhora de humor, auxilia na diminuição da ansiedade e melhora a 

concentração. 7 

Em detrimento do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2), o vírus causador da doença 

Covid-19, o anseio por informações sobre comportamentos relacionados à prevenção e promoção 

de saúde durante a pandemia gera muitas dúvidas entre a população 21. A diretora do Serviço 

Técnico de Nutrição e Dietética (STND) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Botucatu (HCFMB), Marina Nogueira Berbel Bufarah acredita ser importante destacar que não 

existe um hábito saudável milagroso, mas que a combinação deles- alimentação balanceada, 

prática de exercícios etc é eficaz no fortalecimento do sistema imunológico 24. 

Os processos orgânicos envolvidos na resposta imune envolvem reações complexas 3, 

sendo essencialmente realizadas por marcadores fisiológicos, Co- enzimas e anticorpos, proteínas 

especializadas em reconhecimento de padrões moleculares- Seja ele um sinal de inflamação 

externo PAMPS, relacionado ao patógeno, ou sinalizadores endógenos DAMPS, relacionados ao 

que chamamos de inflamação estéril1. Contudo, ponto de vista funcional, para que haja eficácia na 

resposta imune, é necessário que nutrientes apropriados (como glicose, aminoácidos e ácidos 

graxos) estejam disponíveis para as células, ou seja, haver ingesta na quantidade e qualidade 

corretas pelo indivíduo 2. 
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A influência do estado nutricional do organismo e os bons hábitos alimentares sobre o 

sistema imunológico é evidente 24, a interrelação entre processos imunológicos e metabólicos é 

convencionalmente chamada de Imunometabolismo, conceito esse que surgiu partir da epidemia 

de obesidade na idade moderna 2. Uma alimentação com base em alimentos in natura, tais como 

as frutas, verduras e legumes, é rica em nutrientes bioativos - possuem ação metabólica ou 

fisiológica específica no organismo humano, como por exemplo, os, carotenóides, flavonóides, as 

fibras, entre outros, que por sua vez atuam na prevenção de determinadas comorbidades, 

auxiliando a eficiência do sistema imunológico 21; os alimentos minimamente processados 

possuem nutrientes e fitoquímicos com atributos protetores, antioxidantes e antinflamatórias, que 

assistem ao sistema imune 3. 

A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) é a maior emergência de saúde pública que 

a população internacional enfrenta em décadas.29 Além das preocupações quanto à saúde física, 

há preocupações quanto ao sofrimento psicológico que pode ser experienciado pela comunidade 

em geral e pelos profissionais da saúde envolvidos. 

A rápida disseminação do novo coronavírus por todo o mundo, as incertezas sobre como 

controlar a doença e sobre a seriedade da COVID-19, além da imprevisibilidade acerca do tempo 

de duração da pandemia e dos seus desdobramentos, caracterizam-se como fatores de risco à 

saúde mental da população geral 32. 

Junto a pandemia do novo coronavírus, surge um estado de pânico social global e a 

sensação de isolamento desperta angústia, insegurança, medo que podem se prolongar até 

mesmo após o controle do vírus 16. Videoclipes e mensagens alarmantes sobre a COVID-19 têm 

circulado em mídias sociais, por meio de smartphones e computadores, frequentemente 

provocando pânico 15. 

Estudos têm sugerido que o medo de ser infectado por um vírus potencialmente fatal, de 

rápida disseminação, cujas origens, natureza e curso ainda são pouco conhecidos, acaba por 

afetar o bem-estar psicológico de muitas pessoas4. 

Sobre a COVID-19, em particular, os desafios enfrentados pelos profissionais da saúde 

podem ser um gatilho para o desencadeamento ou a intensificação de sintomas de ansiedade, 

depressão e estresse 5. 

O fornecimento de primeiros socorros psicológicos é um componente de assistência 

essencial para populações vítimas de emergências e desastres, mas não existem protocolos ou 

diretrizes universais eficazes para as práticas de apoio psicossocial25. Schmidt, B. et al., (2020), 

em trabalho de revisão de literaturas analisaram que autoridades sanitárias, organizações ligadas 

à saúde e cientistas em diferentes países têm divulgado orientações para práticas alinhadas às 

demandas do atual contexto. 

No Brasil, há baixos níveis de educação e cultura humanitária-cooperativa, não existem 

parâmetros para estimar o impacto desse fenômeno na saúde mental ou no comportamento da 

população25. Porém, em 26 de março de 2020, foi publicada a Resolução CFP nº 4/2020, que 

permite a prestação de serviços psicológicos por meios de tecnologia da informação e da 
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comunicação após realização do “Cadastro e-Psi”, embora não seja necessário aguardar a 

emissão de parecer para iniciar o trabalho remoto. A Resolução CFP nº 4/2020 suspende, durante 

o período de pandemia do novo coronavírus, os Art. 3º, 4º, 6º, 7º e 8º da Resolução CFP nº 

11/2018. Sendo assim, a prestação de serviços psicológicos por meios de tecnologia da 

informação e da comunicação a pessoas e grupos em situação de urgência, emergência e 

desastre, bem como de violação de direitos ou violência passa ser autorizada, buscando minimizar 

as implicações psicológicas diante da COVID-19 (CFP, 2020a). 

A humanidade sempre buscou na espiritualidade uma resposta ou um conforto para aquilo 

que não compreende totalmente. Desde os tempos imemoráveis, o ser humano possui a 

capacidade de abstrair inúmeras aflições usando os olhos da fé ou usando o sagrado para 

solucionar dificuldades em tempos difíceis 6. 

Diversas religiões ao redor do mundo tratam do corpo como matéria divina, portanto, o 

mesmo necessita ser preservado e mantido integro, fato este que colabora diretamente para o 

campo da saúde. Ademais, os hábitos espirituais tendem a manter uma maior coletividade entre 

as pessoas, proporcionando um encontro de semelhantes que compartilhem de suas crenças e 

pensamentos, além de manter uma maior rede de apoio. Em tempos de estresse e 

desorganização social, algumas religiões utilizam de rituais e técnicas para provocarem estados 

alterados de consciência, suavizando assim, problemas e sofrimentos24. 

Após o início da pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2), parte da 

sociedade se viu impedida de realizar as costumeiras atividades religiosas e espirituais 

presencialmente com o intuito de evitar uma maior proliferação do vírus. Entretanto, a 

necessidade fez com que esta atividade migrasse para o campo virtual e se adaptasse, sendo 

praticada desde então no isolamento. 

No atual momento de pandemia, a espiritualidade torna-se uma fonte de esperança e 

resiliência mediante uma testagem positiva e a percepção da fragilidade coletiva e pessoal na qual 

o ser humano se encontra 31. 

 
METODOLOGIA 

 

O objetivo da pesquisa foi avaliar a opinião pública sobre as mudanças nos hábitos de 

vida que ocorreram em virtude do isolamento social. Especificamente, no âmbito da alimentação, 

prática de atividade física, jornada de trabalho, renda familiar, saúde mental e hábitos voltados 

para a espiritualidade. Foram incluídos na pesquisa aqueles que concordaram em participar e que 

possua mais de 18 anos. E excluso todo e qualquer convidado que não concordou em participar e 

que possua idade inferior a 18 anos. A pesquisa de opinião foi realizada através de uma 

plataforma de formulários do Google (Googleforms), na qual a mesma, seguindo a resolução n° 

466/12, do Conselho Nacional de Saúde, prezou pelo anonimato de seus participantes e redução 

dos riscos de exposições, sendo assim, excluídas as identificações, e assim, não sendo 

registrados pelo CEP/CONEP conforme Resolução n° 510 do Conselho Nacional de Saúde, de 
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2016. Foi utilizado o Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCLE) no formulário para 

assegurar o participante sobre a confidencialmente dos seus dados nessa pesquisa. A amostra da 

pesquisa é de 260 indivíduos que responderam o questionário no período de 20 de julho de 2020 

a 27 de julho de 2020. 

RESULTADOS 

 

A população amostral da pesquisa foi de 260 pessoas, que por sua vez foram 

categorizadas quanto: ao sexo, ao cumprimento do isolamento social e sua ocupação profissional. 

Ao analisar a coleta quantitativa de dados, observou-se que 70,8% da amostra é do sexo  

feminino, sendo os 29,2% remanescentes do sexo masculino. Além disso, 91,9% da população 

absoluta alegou ter cumprido o isolamento social, e 8,1% não; 46,9% dessas pessoas declarou 

apenas estudar, 26,5% estudam e trabalham e os 22,7% restante apenas trabalha. 

Segundo a pesquisa de opinião realizada a respeito das mudanças dos hábitos de vida 

em tempos de pandemia, é possível concluir que 87% das pessoas concordam totalmente ou 

parcialmente que a jornada de trabalho tenha sido afetada negativamente no período de 

isolamento social (gráfico 1), assim como 97% concordam totalmente ou parcialmente que houve 

diminuição da renda familiar brasileira (gráfico 1). Além do setor trabalhisco, os participantes da 

pesquisa acreditam que houve mudança dos seus hábitos alimentares, concordando que houve 

piora (gráfico 2), e diminuição da pratica de atividades físicas (gráfico 3), assim como 96% 

concordam totalmente ou parcialmente a alimentação e a prática de atividades físicas possuem 

influência positiva no sistema imunológico humano contra o COVID-19 (gráfico 4). 

Não obstante, pode-se concluir também, que 95,3% dos participantes acreditam 

totalmente ou parcialmente que os hábitos voltados a espiritualidade podem beneficiar a 

manutenção da saúde mental durante o período de isolamento social (gráfico 5), tal como 99,2% 

acreditam totalmente ou parcialmente que o emocional da população foi afetado 
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Gráfico 1- Jornada de trabalho e renda familiar 
 
 

Fonte: O autor (2020) 

 

 
Gráfico 2- Hábitos alimentares no isolamento social 

 

 

Fonte: O autor (2020) 
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Gráfico 3- Prática de atividades físicas durante o isolamento social 

 

Fonte: O autor (2020) 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4- Influência da atividade física e alimentação na imunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor (2020) 
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Gráfico 5 - Hábitos voltados para a espiritualidade. 
 
 

Fonte: O autor (2020) 

 

 
DISCUSSÃO 

 

Coronavírus assim conhecido popularmente, o vírus Sars-Cov-2, causa a doença Covid- 

19, que têm como manifestações da síndrome respiratória aguda grave, com a possibilidade de 

morte. Foi detectado pela primeira vez em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. 

Espalhou-se por vários países, desta forma, sendo caracterizada uma pandemia. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) apresenta inúmeras recomendações para evitar 

a propagação da doença. As mais importantes e adotadas por governantes de cada região foi o 

distanciamento social e o uso de máscara. As medidas adotadas pelas gestões acarretaram em 

fechamento de estabelecimentos não essenciais à sociedade. 

A pandemia trouxe à tona vários problemas relacionados a questões financeiras e de 

saúde. Um dos problemas de imediato segundo o IBGE, foi o desemprego em massa, que 

acarretou em vários problemas, desde o alimentício até o psicológico. 

A população mais afetada durante a pandemia não há, pelo motivo que todas as faixas 

etárias foram afetadas acarretando na mudança das rotinas, na vida espiritual, na alimentação, na 

saúde física e na saúde mental. 

Segundo Tavares, CQ (2020), a espiritualidade entendida na sua essência como uma 

dimensão fundamental do ser humano, encontra nos cenários da saúde cada vez mais um lugar 

inquestionável. Diante disto, foi notório na pesquisa de opinião que maioria das pessoas que 

participaram da mesma, concordam totalmente que hábitos voltados para espiritualidade podem 

possibilitar a manutenção da saúde mental. 

Concordo 
Parcialmente 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo Totalmente 

Você acredita que hábitos voltados para a 
espiritualidade podem beneficiar para a manutenção da 

saúde mental durante esse período de isolamento 
social? 

 
4% 1% 

 

Concordo Totalmente 
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A saúde mental requer mais cuidado, pois pode levar ao sofrimento psíquico. Silva, I.L e 

Filho, E.L.L(2020), ressaltam que a pandemia pode trazer consequências ainda não mensuradas 

na saúde mental da população. Na pesquisa observou-se que a maioria concorda totalmente que 

a pandemia e o isolamento social afetaram na saúde mental da população. 

A pesquisa de opinião também abordou temas relacionados a alimentação e as atividades 

físicas. Segundo Paixão, C. (2020), o isolamento social teve como consequência a possibilidade 

de diminuição da atividade física habitual bem como a alteração de hábitos alimentares, que 

poderá levar a um aumento do peso corporal e, consequentemente, contribuir para incrementar a 

prevalência de excesso de peso e obesidade. Diante disso, notou-se na pesquisa que a maioria 

da população participante concorda com a diminuição de atividades físicas e uma má alimentação 

durante a pandemia. 

 
CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a pesquisa de opinião apresenta indicies citados nas revisões literárias. 

Tendo em vista que no contexto nacional não há estudos os quais apontam possíveis 

consequências em relação à pandemia do novo coronavírus. Foram observados altos índices 

referente às problemáticas sobre a saúde mental, atividades físicas, alimentação, espiritualidade e 

as taxas de desemprego. Nota-se que é de grande importância o planejamento para ajudar as 

pessoas afetadas pela pandemia mediante aos programas de inclusão e capacitação dos 

profissionais atuantes em cada setor a fim de obter êxito no processo de recuperação pós- 

pandemia. 
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PANDEMIA DO COVID-19, ISOLAMENTO SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE 

MENTAL DOS ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

COVID-19 PANDEMIC, SOCIAL ISOLATION AND THEIR RELATIONSHIP WITH MENTAL HEALTH OF 
HEALTHCARE ACADEMICS: A SYSTEMATIC REVIEW 
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RESUMO: Devido ao atual momento de pandemia causada pelo novo coronavírus, constatou-se a 
importância de analisar como o contexto atual e o isolamento social afetam a saúde mental da 
população. Esta revisão objetiva reunir dados e retratar o impacto da pandemia e do isolamento 
na saúde mental de acadêmicos da área da saúde, contribuindo para a elaboração de novos 
estudos. Realizou-se uma busca em bases de dados eletrônicas, resultando em 255 artigos 
relevantes. Posterior à análise dos resumos, 15 artigos foram elegíveis para a construção da 
pesquisa. Após a leitura dos artigos, houve síntese dos tópicos principais para a discussão dos 
resultados. Constatou-se impactos psicológicos como o aumento nos índices de ansiedade, 
depressão e comprometimento do bem-estar mental e foram abordados os fatores de risco e 
reflexões  que  esses  acadêmicos  passam  a  ter   acerca   de   suas   carreiras.  Palavras-
chave: Novo Coronavírus. 2019-nCoV. Coronavírus de Wuhan. Universitários. 

 
ABSTRACT: Due to the current moment of the pandemic caused by the new coronavirus, the 
importance of analyzing how the current context and social isolation affect the mental health of the 
population was found. This review aims to gather data and portray the impact of the pandemic and 
isolation on the mental health of academics in the health field, contributing to the development of 
new studies. A search was conducted in electronic databases, resulting in 255 relevant articles. 
After analyzing the abstracts, 15 articles were eligible for the construction of the research. After 
reading the articles, the main topics for discussing the results were gathered. Psychological 
impacts were found, such as an increase in the rates of anxiety, depression and impaired mental 
well-being, and the risk factors and reflections that these students now have about their careers 
were addressed. 

 
 

15 Acadêmicos de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); e-mail: alsp.med18@uea.edu.br, 
brsv.med19@uea.edu.br, hcs.med19@uea.edu.br, lcm.med19@uea.edu.br, mcbf.med19@uea.edu.br, 
spsb.med16@uea.edu.br. 
16 Acadêmicos de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); e-mail: alsp.med18@uea.edu.br, 
brsv.med19@uea.edu.br, hcs.med19@uea.edu.br, lcm.med19@uea.edu.br, mcbf.med19@uea.edu.br, 
spsb.med16@uea.edu.br. 
17 Acadêmicos de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); e-mail: alsp.med18@uea.edu.br, 
brsv.med19@uea.edu.br, hcs.med19@uea.edu.br, lcm.med19@uea.edu.br, mcbf.med19@uea.edu.br, 
spsb.med16@uea.edu.br. 
18 Acadêmicos de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); e-mail: alsp.med18@uea.edu.br, 
brsv.med19@uea.edu.br, hcs.med19@uea.edu.br, lcm.med19@uea.edu.br, mcbf.med19@uea.edu.br, 
spsb.med16@uea.edu.br. 
19 Acadêmicos de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); e-mail: alsp.med18@uea.edu.br, 
brsv.med19@uea.edu.br, hcs.med19@uea.edu.br, lcm.med19@uea.edu.br, mcbf.med19@uea.edu.br, 
spsb.med16@uea.edu.br. 
20 Acadêmicos de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); e-mail: alsp.med18@uea.edu.br, 
brsv.med19@uea.edu.br, hcs.med19@uea.edu.br, lcm.med19@uea.edu.br, mcbf.med19@uea.edu.br, 
spsb.med16@uea.edu.br. 
21 Graduada em Psicologia pela Universidade de Passo Fundo (1986), Especialização em Saúde Coletiva pela 
Universidade de Cruz Alta (1999), Especialização em Psicologia Clínica pelo Conselho Federal de Psicologia (2002) 
mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (2009), 
doutorado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social-IMS/UERJ - dinter UERJ/UEA (2019). 

mailto:alsp.med18@uea.edu.br
mailto:brsv.med19@uea.edu.br
mailto:hcs.med19@uea.edu.br
mailto:lcm.med19@uea.edu.br
mailto:mcbf.med19@uea.edu.br
mailto:spsb.med16@uea.edu.br
mailto:alsp.med18@uea.edu.br
mailto:brsv.med19@uea.edu.br
mailto:hcs.med19@uea.edu.br
mailto:lcm.med19@uea.edu.br
mailto:mcbf.med19@uea.edu.br
mailto:spsb.med16@uea.edu.br
mailto:alsp.med18@uea.edu.br
mailto:brsv.med19@uea.edu.br
mailto:hcs.med19@uea.edu.br
mailto:lcm.med19@uea.edu.br
mailto:mcbf.med19@uea.edu.br
mailto:spsb.med16@uea.edu.br
mailto:alsp.med18@uea.edu.br
mailto:brsv.med19@uea.edu.br
mailto:hcs.med19@uea.edu.br
mailto:lcm.med19@uea.edu.br
mailto:mcbf.med19@uea.edu.br
mailto:spsb.med16@uea.edu.br
mailto:alsp.med18@uea.edu.br
mailto:brsv.med19@uea.edu.br
mailto:hcs.med19@uea.edu.br
mailto:lcm.med19@uea.edu.br
mailto:mcbf.med19@uea.edu.br
mailto:spsb.med16@uea.edu.br
mailto:alsp.med18@uea.edu.br
mailto:brsv.med19@uea.edu.br
mailto:hcs.med19@uea.edu.br
mailto:lcm.med19@uea.edu.br
mailto:mcbf.med19@uea.edu.br
mailto:spsb.med16@uea.edu.br


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1624  
 

 

 

Keywords: New Coronavirus. 2019-nCoV. Wuhan coronavirus. College students. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A pandemia da Coronavirus Disease (COVID-19), como se denominou adiante a doença 

respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2, iniciou-se na cidade de Wuhan, capital da província 

da China Central, em dezembro de 2019, e desde então tem se alastrado ao redor do mundo, 

atingindo diversas regiões. Por subsequência da disseminação do vírus, novas regras e os hábitos 

sociais foram criados para população mundial, e também, outras ações que visam o controle da 

epidemia. (Duarte et al., 2020; Faro et al., 2020) 

Umas dessas ações é a prática do distanciamento social, que se popularizou pelos 

cidadãos e pelos meios de comunicação, como isolamento social. Em acadêmicos da área da 

saúde, especificamente, a saúde mental destes indivíduos perante o isolamento traz 

consequências, visto que a construção de uma carreira neste âmbito profissional é muito exigida. 

(Bezerra et al., 2020; Conceição et al., 2019) 

No vigor das pandemias, o combate ao patógeno e a saúde física das pessoas são as 

prioridades de cuidados das instituições, de forma que a saúde mental não seja tratada como 

prioridade, quase sendo desconsiderada. Nesse contexto, é fundamental mencionar que teses 

têm proposto como o bem-estar psicológico das pessoas tem sido afetado pelo medo de ser 

contaminado por um vírus de capacidade mortal, o que atinge, consequentemente, as atividades 

do cotidiano. (SCHMIDT et al., 2020) 

Até o presente, nenhuma revisão sistemática foi conduzida com a finalidade de analisar os 

estudos com saúde mental dos acadêmicos da área da saúde no contexto do COVID-19. Com a 

intenção de preencher esta lacuna do conhecimento, o objetivo deste estudo foi analisar as 

pesquisas com humanos, contendo dados de saúde mental nos acadêmicos da saúde. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A pesquisa foi feita nas plataformas de busca eletrônica PubMed, Capes, Scielo e Lilacs. 

A escolha dos descritores a serem utilizados para a busca dos artigos foi realizada por meio da 

consulta ao DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). Os termos para a pesquisa foram 

digitados em inglês e com a utilização de filtro para as línguas portuguesa, inglesa e espanhola, 

dessa forma os descritores utilizados foram: (“Mental Health” AND “Students” AND “COVID-19 OR 

Coronavirus”). Utilizando os operadores lógicos ´´OR`` e ´´AND`` para a combinação dos termos. 

Após a busca por meio dos descritores, foram selecionadas as publicações que se 

encaixaram aos seguintes critérios de inclusão: (a) publicações dos anos de 2019 e 2020;(b) 

pesquisas realizadas com acadêmicos da área da saúde;(c) artigos escritos em português, inglês 

e espanhol;(d) somente artigos científicos e cartas narrativas foram utilizados. Não foram inclusas 

publicações referentes à estudantes que não são da área da saúde, nem foram incluídas 

dissertações. 
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Após busca inicial com base nos critérios previamente estabelecidos, 255 artigos foram 

selecionados para posterior análise com base no título, sendo encontrados 40 no PubMed, 177 na 

base de periódicos da Capes, 5 no Scielo e 33 na plataforma Lilacs. Destes, 237 foram excluídos 

após a leitura do resumo e eliminação de duplicatas e, após isso, 3 artigos foram excluídos 

caracterizando trabalhos de revisão sistemática ou metanálise. Por fim, 15 foram selecionados 

com base no tipo de estudo e correlação ao tema do trabalho, resultando em 6 artigos advindos 

do Portal de periódicos da Capes e 9 do PubMed/Medline. Houve a inclusão no presente trabalho 

de 4 cartas e 11 artigos originais. Três pesquisadores independentes revisaram cada artigo e 

resumiram seus pontos principais em uma tabela para discussão dos resultados. 

Os aspectos avaliados para a montagem das tabelas foram os seguintes: título; autor; tipo 

de estudo (cartas narrativas, estudos observacionais, estudo experimental, descritivo e editorial); 

população (profissionais e universitários da área da saúde); resultados (as abordagens discorridas 

nas publicações avaliadas); as conclusões de cada artigo; tipo de publicação (cartas, artigos, 

artigo editorial e artigo original); revista na qual o artigo foi publicado e seu nível de evidência 

científica; país de publicação. 

RESULTADOS 

 
Repercussões Psicológicas 

 
Os principais efeitos da pandemia pelo COVID-19 observados nos estudos foram o 

aumento nos índices de ansiedade, depressão, altos níveis de preocupação e comprometimento 

do bem-estar e capacidade mental entre os estudantes da área da saúde. Do total, 7 trabalhos 

destacam algum nível de ansiedade, 6 de comprometimento do bem-estar mental e 6 de 

preocupação excessiva ou angústia. Além destes, foram descritos, ainda, 2 trabalhos destacando 

algum nível de estresse, 2 de depressão e 2 de ideação suicida entre os estudantes, além de 

citações de possíveis transtornos do humor em decorrência da atuação na pandemia. Todavia, 

apenas 2 trabalhos discorreram sobre a presença de ansiedade severa. 

Fatores de Risco 

 
Há alguns pontos discorridos durante os trabalhos que são associados à deterioração da 

mente, entre estes, destacam-se ser do sexo feminino (2), não possuir família com estrutura 

completa ou estudar em outra localidade (2) e fazer uso excessivo de mídias sociais através da 

internet (2). Ademais, apenas 1 artigo citou que os estudantes finalistas possuem maiores níveis 

de ansiedade, em decorrência da estratégia de alguns países em formar médicos precocemente 

para atuarem na linha de frente da pandemia. 

Reflexões 

 
Entre os artigos revisados, nota-se, também, a existência de estudantes que estão 

repensando suas carreiras e a possibilidade continuar na prática médica (2), tendo em vista que, 
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quando muitos escolheram a área saúde, não possuíam a real noção de uma pandemia e os 

impactos desta para o profissional da área. 

Tabela 1. Artigos incluídos na revisão 

 

Primeiro autor Periódico N Local 

Zhaia, Y* Psychiatry Research N/A Estados Unidos 

Pather, N Anatomical Sciences Education 18 Austrália 

O’Byrne, L Journal of Medical Ethics N/A Irlanda 

Kazerooni, AR Medical Education 371 Irã 

Seymour-Walsh, AE Rural and Remote Health N/A Austrália 

Li, Y Psychological Medicine 1442 China 

Leigh, J British Journal of Nursing N/A Reino Unido 

Ferrel, MN The Cureus Journal of Medical Science N/A Estados Unidos 

Cao, W Psychiatry Research 7143 China 

Aker, S Journal of Community Health 1375 Turquia 

Escalon, MX American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation N/A Estados Unidos 

Jenei, K* Canadian Journal of Public Health N/A Canadá 

Watson, A* Medical Education Online N/A Reino Unido 

Komer, L* International Journal of Medical Students N/A Canadá 

Liu, J Frontiers in Psychiatry 217 China 

 

N - Não se aplica Asterisco (*) - Carta 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020 
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DISCUSSÃO 

 
A crise mundial do Novo Coronavírus gerou fortes consequências para a saúde pública. 

De disseminação extremamente rápida, a doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na 

China, em dezembro de 2019 e em junho de 2020 os casos já ultrapassam os 9 milhões e número 

de mortos se aproxima de 500 mil (RODRIGUES, 2020; OPAS Brasil, 2020). Por conta das 

condições ímpares de isolamento social e elevada quantidade de mortes inesperadas, esta 

revisão teve como objetivo fazer um levantamento e descrever o impacto da pandemia para a 

saúde mental dos acadêmicos da área da saúde, servindo como base para estudos futuros. 

De acordo com os resultados, o impacto psicológico nos acadêmicos foi o aumento nos 

índices de ansiedade, depressão, altos níveis de preocupação e comprometimento do bem-estar e 

capacidade mental. O grupo de risco parece ser do sexo feminino, não possui família com 

estrutura completa ou estuda em outra localidade e faz uso excessivo de mídias sociais através da 

internet. Associa-se os impactos negativos a preocupação com qual seria o dever do estudante na 

situação atual e se estariam preparados para viver isso enquanto profissionais. 

A ausência de estudos analíticos observacionais é um ponto importante a ser considerado 

nesta revisão. São necessários, principalmente, estudos com o uso de metodologias quantitativas 

que permitam respostas abertas dos sujeitos, a fim de se conhecer uma possível realidade ainda 

não exposta no mundo da pesquisa. Essas produções, até o momento, são insuficientes. Quando 

existentes, existem divergências metodológicas – como delineamento e instrumentos – que 

comprometem a comparação dos estudos. 

CONCLUSÃO 

 
Um grande desafio para os pesquisadores na temática da saúde mental de acadêmicos 

na pandemia do COVID-19 é a escassez de trabalhos de qualidade como referência, de 

metodologias validadas e a novidade da pandemia. Mesmo com limitações metodológicas e 

dificuldade de comparação entre os estudos, é louvável o esforço dos pesquisadores nacionais, 

que vêm conseguindo aumentar rapidamente a produção científica na área. 

Apesar de toda a informação já existente nas bases de dados eletrônicos, ainda é 

possível observar a dificuldade ou talvez a falta de urgência para se medir com precisão os níveis 

de impacto psicológico dos acadêmicos de saúde. Nota-se a necessidade de estudos analíticos 

observacionais na área, além de um esforço constante para melhoria das condições de saúde 

mental e preparação dos acadêmicos de saúde para lidar com as adversidades geradas pelo 

contexto atual de pandemia. 
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CAPÍTULO 185 

PANDEMIAS NOS TRÊS ÚLTIMOS SÉCULOS: REFLEXÕES SOBRE O COMPORTAMENTO 

SOCIAL1 

PANDEMICS IN THE LAST THREE CENTURIES: REFLECTIONS ABOUT SOCIAL BEHAVIOR 

Fernanda Oliveira Brito dos Reis2 

Maria Sortênia Alves Guimarães3 

Adolpho Dias Chiacchio4 

Neilton Araujo de Oliveira5 

 
RESUMO: O ser humano e a doença sempre caminharam lado a lado durante toda a história da 
humanidade. Na maior parte desta trama, o homem conseguiu prevalecer sobre as infecções 
ocasionadas por agentes patogênicos e não patogênicos, com perdas e ganhos na evolução da 
vida e dos povos, entretanto, algumas epidemias/pandemias desestabilizam a homeostase 
humana e, assim, promovem desequilíbrios. Este artigo, a partir de uma revisão narrativa da 
literatura, traz um panorama de algumas das maiores epidemias mundiais dos três últimos 
séculos, ao tempo em que apresenta e correlaciona a influência do comportamento humano na 
propagação e desenvolvimento delas, especificamente a Cólera, Gripe Espanhola e COVID-19, e 
aponta algumas das muitas lições que foram e que ainda podem ser aprendidas. 
Palavras-chave: cólera; comportamento social; coronavírus; influenza pandêmica 1918-1919; 
pandemias. 

 

ABSTRACT: Human beings and disease have always gone hand in hand throughout human 
history. In most of history, man was able to prevail over infections caused by pathogenic and non- 
pathogenic agents, with losses and results of the evolution of life and peoples, however, some 
epidemics/pandemics destabilize human homeostasis and, therefore, promote imbalances. This 
article, based on a narrative review of the literature, provides an overview of some of the greatest 
global epidemics of the last three centuries, the time when it presents and correlates the activity of 
human behavior in their propagation and development, specified in Cholera, Spanish Flu and 
COVID-19, and points out some of the many editions that can still be learned. 
Keywords: cholera; coronavírus; influenza pandemic, 1918-1919; pandemics; social behavior. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As doenças, parte intrínseca na história da humanidade, constituem terreno fértil para 

problematizar, evocar, representar questões socioculturais (PASCUAL, 2017). Diversos 

historiadores defendem que o contexto no qual as doenças surgem tem papel fundamental para 

entender o seu curso e seu impacto na sociedade (JONES, 2020). 

Para além da dimensão tradicional da doença (a tríade epidemiológica clássica: 

hospedeiro, patógeno e meio ambiente), toda enfermidade é praticamente um iceberg da história, 

visto pelas modernas percepções científicas e biomédicas (SCHRECKER, 2012). Omran, na 

década de 1970, explicava que as mudanças ocorrem em função do binômio -ser humano e 

moléstia-, fato conhecido como teoria das transições epidemiológicas - mudanças complexas nos 
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padrões do processo saúde-doença, além das interações entre esses padrões, com seus 

determinantes sociais, econômicos, socioculturais, políticas e demográficos, assim como suas 

consequências (OMRAN, 2005). 

Alguns componentes influenciam substancialmente o surgimento, curso e desfecho das 

doenças infecciosas, dos quais se destacam os fatores comportamentais e/ou sociais. Estudos 

realizados por Funk et al.(2010) apontam que o comportamento humano, constituído por atitudes, 

crenças, opiniões e conscientização sobre a ameaça infecciosa, pode ter um impacto direito no 

modelo Suscetível–Infectado–Recuperado (SIR). 

A influência do comportamento da sociedade, no contexto de grandes pandemias é pouco 

discutida e, até onde foi possível constatar, poucos estudos tratam de evidências diretas sobre a 

adaptação comportamental em diferentes epidemias, sociedades e contextos geográficos (LODGE 

et al.,2020). Desse modo, é preciso esquadrinhar a história e as características dos países e 

cidades, do trabalho humano, das mudanças socioambientais e comportamentais, das guerras e 

das viagens, pois todas estas variáveis estão associadas entre si (HERZLICH, 2004). 

O presente estudo realiza uma análise crítico-reflexiva das influências do comportamento 

humano/social no surgimento, curso e desfecho de três grandes pandemias dos últimos três 

séculos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um artigo de revisão narrativa de literatura, realizada de fevereiro a abril de 

2020, numa perspectiva ampla do tema para provocar reflexão e debate. Este tipo de revisão 

mapeia o estado da arte em um tópico de pesquisa, permitindo estabelecer relações entre 

produções anteriores, identificar temáticas recorrentes e apontar novas perspectivas 

(VOSGERAU, 2014). Este método é adequado para discutir aspectos teórico-conceituais, bem 

como o contexto de implantação, de modo articulado (GREEN et al.,2006). 

A revisão consistiu em três fases: (i) reconhecimento do contexto histórico do surgimento, 

curso e desfecho de três grandes pandemias nos últimos três séculos, (ii) identificação e síntese 

dos conhecimentos relativos à influência do comportamento humano/social no transcurso de 

doenças epidêmicas, objeto central desse estudo; (iii) análise crítica do comportamento humano 

social no contexto histórico das pandemias. 

As buscas foram feitas nas Bases de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Lilacs 

(Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde), Medline (Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Electronic Library Online), além de livros disponibilizados 

digitalmente e outros sites. Na consulta, utilizou-se a descritora Pandemia conjugado com Cólera, 

Influenza Pandêmica, Coronavírus e Comportamento Social, e seus similares em inglês e 

espanhol. Não foi levado em consideração o tempo de publicação dos achados, face à 

necessidade da coleta de dados históricos sobre os assuntos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A (5ª) PANDEMIA DE CÓLERA - Século XIX (1881 a 1896) 

O século XIX foi um período de inúmeras mudanças e um divisor de águas na produção 

de ideias, por isso considerado por Michael Foucault como “o século da história” (MATTOS, 2009). 

A distância entre os países ficou cada vez menor, devido à intensificação dos contatos 

entre o Velho e o Novo Mundo e instalação de ferrovias na Europa, América do Norte e Índia, 

além do uso do transporte de navios a vapor, avanços usufruídos pelas classes nobres da época, 

em virtude da desigualdade social que imperava (SANTOS, 1994; WHITE, 2006). Enquanto isso, 

população carente vivia em aglomerações e precárias condições de higiene, sem saneamento e 

sem água potável, formando ambiente propício para a instalação de doenças, em especial as 

infectocontagiosas, como a Cólera (WHITE, 2006; WOKAUNN et al., 2012). 

Causada pelo Vibrio cholerae, a doença iniciou em 1817 um ciclo de seis pandemias 

durante todo o século XIX (POLLITZER, 1959). Aqui nos interessa apenas a quinta pandemia, em 

virtude de peculiaridades históricas, como o descobrimento do seu agente etiológico. 

No campo da ciência, esteve presente a emergente consolidação da Teoria dos Germes 

pela qual várias doenças obtiveram a identificação dos seus agentes causais (WHITE, 2006). 

Anterior a isso, predominava a teoria miasmática, limitando as autoridades, médicos e cidadãos de 

alterarem seu comportamento e de promoverem prevenção de doenças transmissíveis. 

Acreditava-se, então, que as mortes com sintomas coléricos -vômitos incoercíveis, dores 

abdominais e diarreias exorbitantes- eram causadas pelo ar contaminado proveniente de 

pântanos, de cadáveres e lixões (SANTOS,1994). 

Embora os achados e teorias de Robert Koch - descobridor do Vibrio cholerae - 

estivessem corretos, não foram amplamente aceitos, pois muitos duvidavam que uma bactéria 

pudesse ser causa suficiente para desenvolver um processo patológico (WHITE, 2006), em 

algumas cidades, médicos eram vistos como exterminadores das comunidades carentes, em 

razão de suas medidas serem salubres (GONZALEZ, 1999). A crença popular dominante 

acreditava que cenários de moléstia eram castigo divino, podendo ser tratado por uma medicina 

doméstica, baseada na religiosidade (SANTOS, 1994; WOKAUNN et al., 2012). 

O conhecimento de dados dessa quinta pandemia é limitado, mas o empirismo dos 

tratamentos oferecidos na época, como enemas, óleos, cloreto de mercúrio (colomel) e sangria, 

possivelmente contribuíram para um maior número de mortes (VICENTINI et al., 2011). Acredita- 

se que um dos fatores preponderantes para a disseminação da Cólera – além das peregrinações 

muçulmanas a Meca, as emigrações por causa da fome, da movimentação nos portos e da 

pobreza –, foi a ineficiente fiscalização dos Estados (PASCUAL, 2017). A Inglaterra, um dos 

poucos países da Europa a não sofrer com a pandemia, estava à frente do seu tempo com 

infraestrutura minimamente eficiente e reconheceu a existência de um microrganismo, naquela 

época nomeado “germe”, aumentando as inspeções e relatórios, enquanto que as medidas mais 

adotadas pelo resto do mundo foram as Neocontagionistas de Peter Baldwin, com desinfecção de 
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bens e pessoas, isolamento de doentes e instalação de hospitais específicos para a Cólera 

(WHITE, 2006). 

Conforme William McNeill, as grandes epidemias da história como é o caso da Cólera, 

desencadearam importantes rupturas históricas e provocaram choques violentos em vários 

âmbitos da sociedade, por vezes, decorrentes da própria rigidez das autoridades políticas, da 

ciência, da medicina e da população. Ademais, a demora em unir forças científico/médicas, para 

uma organização sanitária e uma formulação de protocolos específicos no contingenciamento do 

vibrião, repercutiu na morte de milhares de cidadãos, principalmente os de baixa renda, imigrantes 

e escravos em países colonizados, como o Brasil (SANTOS, 1994). 

A responsabilidade por altos índices de contaminação não deve recair unicamente sobre 

as autoridades da época, a população alimentava fervorosamente preconceitos e estigmas sobre 

determinados grupos sociais, que a impedia de perceber que a Cólera não era exclusiva de 

solteiros, alcoólatras, pobres e pessoas com distúrbios mentais (como se acreditava na época), 

pelo contrário, atingia a todos e necessitava de mudanças de comportamento que 

acompanhassem os feitos do século (RODRÍGUEZ, 1889). 

Num breve apanhado histórico vê-se a influência comportamental, cultural/religiosa numa 

pandemia e, quando as autoridades governamentais e de saúde carecem de credibilidade perante 

a população, torna-se mais trabalhoso empreender esforços para conscientizar e mobilizar a 

sociedade sobre medidas de contingenciamento da doença. Transmitir informações oportunas à 

sociedade, e com clareza, objetividade e simplicidade, pode ser o ponto central no enfrentamento 

e superação de uma pandemia. 

 
A PANDEMIA DE GRIPE ESPANHOLA - Século XX (1918-1919) 

O século XX iniciou com a consolidação de importantes mudanças ocorridas ainda no 

século XIX. Com isso, na primeira década do século XX, conhecida como Belle Époque, pensava- 

se que o progresso havia chegado ao seu ápice. Esses anos dourados podem ser considerados 

presentes, porém, somente entre 1870 a 1914, pois as diversas mudanças exigiram demandas 

por matéria-prima, esgotada na expansão econômica e sociopolítica das grandes potências da 

Europa, como Alemanha e, também, no caso da Inglaterra, pelo medo da perda de mercado 

consumidor e do domínio territorial, derivando uma corrida imperialista, que logo culminou na 

grande guerra de 1914 (CHALTON e MACARFLE, 2017). 

A Primeira Guerra Mundial, cujo fim se deu em novembro de 1918, ocasionou a morte de 

cerca de 15 milhões de pessoas. É claro que a pandemia surgida no decorrer da guerra, e que 

matou duas vezes mais do que o próprio conflito e um terço do que a peste dizimou ao longo de 

600 anos, contribuiu para que o tratado de paz fosse assinado (SEQUEIRA, 2001; CHALTON e 

MACARFLE, 2017). 

Por aproximadamente um ano a moléstia assolou o mundo, num contágio em forma de 

três ondas. Os infectados tinham sintomas inespecíficos e variados, “o que confundia com 

Dengue, Tifo, Cólera e a Peste” (CROSBY, 1999; KOLATA, 2000; TOGNOTTI, 2003). Cerca de 
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um terço da população mundial da época foi atingida e entre 20 a 50 milhões de pessoas foram 

dizimadas, principalmente a população jovem, construindo um padrão dos óbitos em “W” 

(menores de 5 anos, 20-40 anos e maiores de 65 anos), muitos, associados a infecções 

secundárias, como pneumonia (TAUBENBERGER e MORENS, 2006; SHORT et al., 2018). As 

bases teóricas da bacteriologia estremeceram-se, pois não se dispunha de aparatos tecnológicos 

para determinar a presença de um então vírus (o H1N1 sabe-se hoje). Contudo, a teoria de 

Pfeiffer de que a devastadora doença era causada pelo Haemophilus influenza foi aceita na 

época, mesmo com muitas discordâncias (WHITE, 2006). Só a partir de 1931, exatamente em 

1933, com a criação do microscópio eletrônico é identificado o agente etiológico da gripe (MONTO 

e WEBSTER, 2013). 

Seja qual for o caso, o H1N1 aproveitou o espaço criado pelo homem para fazer a 

transição do surto local para uma pandemia global (FLECKNOE et al., 2018). Fatores sociais 

como aglomerações e falta de higiene nas trincheiras da guerra, transporte de soldados em 

navios, déficit nutricional com escassez de alimentos, inexistência dos antibióticos (descobertos 

em 1928, por Alexander Fleming), falta de médicos nas cidades, formaram um ambiente propício à 

sua disseminação (NICKOL e KINDRACHUK, 2019). 

O posicionamento da população, frente à gripe, teve grande influência. O ímpeto 

irresponsável pela guerra levou autoridades, militares e cidadãos a promoverem desfiles para 

arrecadar fundos pra guerra, contrariando medidas de contenção e isolamento, expedidas pelos 

conselhos de saúde (BARRY, 2004; HOLMBERG, 2017), mas, por sua vez, a aceitação 

progressiva da existência de um microrganismo, possibilitou uma democratização dos “culpados” 

da Gripe Espanhola (GURGEL, 2013). A flexibilização da dominação religiosa perante a ciência 

favoreceu a desmistificação da culpabilidade dos feiticeiros e grupos religiosos (BERTUCCI, 2004; 

BERTUCCI, 2009) e, então, uma lenta e gradativa mudança de mentalidade possibilitou a 

compreensão de que todos eram responsáveis pela transmissão da influenza (GURGEL, 2013). 

Com o fim da pandemia, dúvidas e questionamentos foram levantados acerca do futuro e 

sobre como o mundo deve se comportar para afastar nova catástrofe em nível planetário. Com 

lições aprendidas pela sociedade e com novas conquistas, nos 100 anos de pós Gripe Espanhola, 

com novas formas de organização do Estado em diferentes países, esforços consideráveis da 

medicina e da ciência e enormes avanços tecnológicos, uma nova pandemia em 2020, outra vez 

ameaça a humanidade. Cabe, então, uma reflexão a respeito do comportamento da população 

mundial frente aos fatos, dados e aprendizados deixados na história, e fica a pergunta: quando a 

responsabilidade de prevenir pandemias, entendida como sendo de governos, laboratórios de 

pesquisa, vacinas e medicamentos, passará a ser compreendida como primariamente relacionada 

ao comportamento social? 

 
A PANDEMIA COVID-19 - Século XXI (2019- atual) 

A era pós-moderna, marcada pela globalização e importantes avanços na economia, 

trouxe com ela diversas facilitações, seja para o benefício da população, seja para a gênese e/ou 
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desdobramentos de doenças que, no século XXI, se deslocam por meios diversos e facilmente se 

estabelecem em grandes aglomerados urbanos, enquanto via internet tornam-se especulação 

(HARPER e ARMELAGOS, 2010). 

Nesse contexto, em dezembro de 2019 ocorreram os primeiros casos do novo vírus 

Corona, o SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), em Wuhan, capital 

e maior cidade da província de Hubei, na China (WANG, 2020). O vírus, três meses depois, já em 

206 países, havia infectado mais de um milhão de pessoas, com mais de cinquenta mil mortes 

(WHO, 2020) e, ainda agora, em franca expansão com graves perspectivas. 

Devido à alta transmissibilidade, acelerado ritmo de propagação e poucas informações 

sobre o agente infeccioso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou em 31 de janeiro de 

2020 estado de emergência para a saúde global (DHAMA et al., 2020), consequência de uma 

crise tripla, assentada no pilares comportamentais, sanitários e econômicos, num panorama que 

leva a COVID-19 a ser considerada a segunda maior crise do mundo moderno, atrás somente da 

Segunda Guerra Mundial (NETTO, 2020). 

Diante do avanço descontrolado do vírus, a população mundial reavalia suas práticas de 

higiene, em associação com a imposição da quarentena horizontal, fechamento de escolas, 

universidades e parte do comércio e serviços, contenção de casos suspeitos e resguardo dos 

grupos considerados de risco (BROOKS et al., 2020; FERGUSON et al., 2020). Isto tem 

propiciado uma súbita aproximação dos núcleos familiares e um expressivo aumento da utilização 

de redes sociais (BAVEL et al., 2020). 

Esta pandemia se torna, então, diferente de todas as outras, devido à maciça presença 

das mídias sociais e pela infodemia, termo que caracteriza a excessiva quantidade e variedade de 

informações, até duvidosas e muitas vezes falsas, que dificultam orientações confiáveis 

representando riscos para a saúde global (KALIL e SANTINI, 2020). 

Estudo realizado no final de 2019 pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) 

estima que 53,6% da população mundial (equivalente a 4,1 bilhões de pessoas) estão conectadas 

de alguma forma à internet e, em geral, tendem a adquirir informações tendenciosas, ignorar 

informações divergentes da maioria e formam grupos polarizados em torno das narrativas 

compartilhadas (BESSI et al., 2015; VICARIO et al., 2016; ZOLLO et al., 2017; BARONCHELLI, 

2018; BAIL, 2018). Enquanto a presença de novas tecnologias de comunicação e informação 

favorecem a vigilância e o manejo mais rápido e adequado de uma situação pandêmica, essa 

mesma disposição de tecnologias, facilita informações duvidosas e inadequadas, que repercutem 

seriamente no comportamento humano no contexto da pandemia. Isto contribui e/ou desencadeia 

aumento de sintomas de estresse pós-traumático, confusão, raiva (COHEN, 1995; BROOKS et al., 

2020) e a veiculação de informações inadequadas contribui para o medo e insegurança da 

população que, mediante qualquer sintoma, desloca-se para unidades de saúde sobrecarregadas 

e acentua enormemente o risco de maior propagação da infecção. 

De forma dinâmica, esse acontecimento desafia as instituições da saúde mundial, visto 

que notícias falsas e informações imprecisas se espalham mais amplamente do que notícias 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1635  
 

 

 

baseadas em fatos e evidências (VOSOUGHI et al., 2018). Portanto, ferramentas na Internet e 

mídias sociais criam novas perspectivas na vigilância de doenças, capturam dados em tempo real 

e contribuem para melhor resultado na saúde (AIELLO et al., 2020), mas com pautas sócio 

comportamentais exacerbadas provocam reações emocionais, como medo e pânico que se 

instalam na população e facilitam pensamentos de soma zero, como acumular materiais de 

proteção além do necessário, enaltecendo o egoísmo e deixando de pensar nos outros (BAVEL et 

al.,2020). E sendo comuns populações culparem grupos não pertencentes à sua comunidade por 

alguma fatalidade, estar ameaçado por uma doença pode, frequentemente, desencadear reações 

etnocêntricas, como as relatadas em países predominantemente brancos, onde houve ataques a 

pessoas de etnia asiática (SCHALLER e NEUBERG, 2012; GURGEL, 2013; RUSSELL, 2020). 

Outra variável notável é o fator cultural, responsável por diferenças nos números de 

infectados e óbitos, ou até mesmo na disseminação do SARS-CoV-2 entre países distintos. Em 

culturas mais “restritivas”, como Cingapura, Japão e China os indivíduos são mais comprometidos 

com obrigações e deveres, motivando o grupo a permanecer de acordo com as normas sociais 

impostas. Já em países como EUA, Itália e Brasil, de culturas consideradas “liberais”, com normas 

sociais frágeis e permissivas, o egocentrismo, o desrespeito e descumprimento das orientações 

sanitárias são muito maiores (GELFAND et al., 2011; BETSCH, 2017; KITAYAMA et al., 2018; 

KRAUS e KITAYAMA, 2019; GELFAND et al., 2017). 

Embora existam atitudes solidárias, pois cenários pandêmicos tendem a destacar uma 

identidade comum aos indivíduos e um senso de destino compartilhado, por enfrentarem o mesmo 

risco isto não impede tentativas de priorizar e garantir a sobrevivência dos socialmente mais 

valorizados e economicamente mais abastados, ou os mais aptos e mais necessários para a 

economia, esquecendo-se ou negligenciando-se dos cuidados com os mais vulneráveis ((BAVEL 

et al., 2020; SANTOS, 2020). 

Edgar Morin (2020) em recente entrevista ao jornal El País, afirma que esse mercado 

planetário não tem sabido suscitar, nem alimentar a fraternidade entre os povos, enquanto Santos 

(2020) adverte que: 

Os três pilares de regulação das sociedades modernas são o Estado, o mercado e a 
comunidade, mas nos últimos quarenta anos, em detrimento do Estado e da 
comunidade, fora dada prioridade absoluta ao princípio do mercado, e o próprio Estado 
e a comunidade passaram a ser geridos e avaliados pela lógica do mercado. 

 

Portanto, a pandemia mostra de maneira cruel como o projeto neoliberal, com 

aquiescência da sociedade, incapacitou o Estado para responder a emergências. 

Entretanto, considerar somente as posições governamentais como responsáveis pela 

dicotomia é incorreto, esta apenas existe e sobrevive graças ao comportamento social que 

interfere na tomada de decisões e, consequentemente, nos desdobramentos da pandemia, uma 

vez que: 

A sociedade pode executar e executa os próprios mandatos; e, quando ela expede 
mandatos errados no lugar de mandatos certos, ou mandatos relacionados a coisas 
nas quais não se deve intrometer, pratica uma tirania social mais terrível do que muitas 
formas de opressão ou imposição políticas (Mill, 1991) 

. 
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Este estudo – produzido em plena expansão dessa pandemia global, e com escassez de 

informações sobre o assunto, especialmente, sobre o vírus, sua dinâmica e impacto na população 

mundial, bem como na economia e na (re)organização do Estado e da sociedade –,reconhece que 

diversos pontos aqui abordados e discutidos podem se tornar obsoletos ou até equivocados, face 

à grande quantidade e velocidade de novos estudos e pesquisas em curso, no Brasil e mundo 

afora. 

 
CONCLUSÃO 

 

Atravessar períodos difíceis, como nas pandemias descritas, e resgatar suas histórias, 

contextos sociais e as reações da população pode ser uma fonte de inesgotáveis aprendizados 

para o enfrentamento de crises, como também para gerar lições ativas sobre o futuro. 

Com uma visão multicausal para o estudo das doenças, especificamente nestas três 

pandemias abordadas, é evidente a relação dos meios de transporte e de comunicação, na maior 

e mais rápida propagação dos microrganismos, tanto entre os países, quanto dentro deles. 

A globalização, mesmo favorecendo a cooperação e troca de informações e produção de 

pesquisas, de vacinas, de medicamentos e de conhecimento do modus operandi do 

microrganismo, exerce um papel crucial na disseminação de doenças, face à dinâmica 

movimentação/locomoção de pessoas ou de produtos e, especialmente, à resultante precarização 

de condições de vida e trabalho. 

Então, se os conhecimentos científicos e a disponibilidade de recursos são essenciais no 

enfrentamento e superação das pandemias, o conhecimento da influência do comportamento 

humano/social é determinante para abreviar sua solução e, principalmente, para consolidar lições 

aprendidas, sendo uma delas o entendimento do papel importante de políticas de Estado efetivas, 

como medidas de desenvolvimento e protetoras da população. 

Portanto, na prevenção quanto no enfrentamento de pandemias, ressalta-se a importância 

e necessidade do emprego de outras abordagens e compreensões, especialmente no campo das 

ciências sociais, para melhor reconhecer e administrar a influência do comportamento humano e 

social. 
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CAPÍTULO 186 

PERCEPÇÃO DA SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE AO NOVO 

CORONAVÍRUS: REVISÃO NARRATIVA 

MENTAL HEALTH PERCEPTION OF HEALTH PROFESSIONALS AGAINST THE NEW CORONAVIRUS: A REVIEW 
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RESUMO: É cediço que durante uma pandemia, o foco está na doença e não nos transtornos 
mentais que dela possam advir. Entretanto, a Covid-19 trouxe a necessidade de se pensar sobre o 
adoecimento mental, uma vez que se observa crescimento exponencial desta situação na saúde 
psíquica dos profissionais de saúde. O objetivo deste estudo foi analisar artigos originais sobre 
esta temática, no contexto da pandemia de Covid-19. Realizou-se uma busca nas bases 
eletrônicas Pubmed, Medline e Lilacs no mês de junho de 2020, onde foram selecionados seis 
artigos. Observou-se que a maioria dos profissionais apresentou como principais sintomas que 
afetam a sua saúde mental, a ansiedade e a depressão, evidenciando o medo de contaminação 
ao ter contato direto através do tratamento de pacientes infectados e a preocupação com a 
contaminação de familiares do grupo de risco. Conclui-se assinalando a necessidade do 
desenvolvimento de outras pesquisas que averiguem este tema. 
Palavras chave: Saúde mental; Profissionais da área da saúde; Covid-19. 

 
ABSTRACT: It is true that during a pandemic, the focus is on the disease and not on the mental 
disorders that may result from it. However, Covid-19 brought the need to think about mental illness, 
since there is an exponential growth of this situation in the mental health of health professionals. 
The aim of this study was to analyze original articles on this topic, in the context of the Covid-19 
pandemic. A search was performed in the electronic databases Pubmed, Medline and Lilacs in 
June 2020, where six articles were selected. It was observed that most professionals had as main 
symptoms that affect their mental health, anxiety and depression, showing the fear of 
contamination when having direct contact through the treatment of infected patients and the 
concern with the contamination of family members of the group risk. It concludes by pointing out 
the need for further research to investigate this theme. 
Keywords: Mental health; Health professionals; Covid-19. 

 
 

Introdução 

Historicamente, do ponto de vista epidemiológico, as doenças infecciosas têm aumentado 

em ritmo alarmante, devido a diversos aspectos, como a micro adaptação social, o aumento da 

migração da população humana, a urbanização, e as recorrentes modificações no ecossistema. 

Nessa senda, o primeiro aparecimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), causada 
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pelo SARS-CoV, foi identificada na China e permaneceu durante alguns meses no ano de 2003, 

sendo rapidamente erradicada. Tempos depois, outra doença respiratória de importante impacto 

no mundo surgiu: a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), propagada por um novo 

vírus (MERS-Cov) da família dos coronavírus em 2012, inicialmente na Arábia Saudita, bem como 

em outros países do Oriente Médio, especificamente na Europa e na África. Para Hiscott et al., 

(2020) os surtos e as epidemias recorrentes nos últimos anos sinalizaram o que estava por vir. 

Atualmente, o novo coronavírus, causador da Covid-19, é classificado no mais alto nível 

de alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS): “Emergência de Saúde Pública de interesse 

internacional”, já considerada pela mesma como uma pandemia, devido a disseminação de 

enfermidade epidêmica, que pode comprometer a saúde da população de forma global. Sabe-se 

que a enfermidade causada pelo SARS-CoV-2, possui uma alta transmissibilidade e provoca uma 

síndrome respiratória aguda, que varia de casos leves, a casos muito graves com insuficiência 

respiratória e que a maior parte dos casos em que ocorrem óbitos são em pacientes com alguma 

condição clínica de risco pré-existente (doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória 

crônica, hipertensão, câncer) e idosos (BRASIL, 2020). 

Cumpre-se assinalar que o número de casos e óbitos teve aumento considerável, desde o 

surgimento da doença, números estes que expressam a incerteza do futuro, justificada pelo 

desconhecimento de tratamentos eficazes para o enfrentamento da Covid-19. Diante disso, de 

acordo com Miyazaki e Soares (2020) os profissionais da área da saúde, apresentam maior 

vulnerabilidade ao estresse, justificada pelas próprias atividades profissionais e pelos ambientes 

em que estão inseridos. Frente a situação da pandemia de Covid-19, os profissionais estão 

sujeitos ao contato frequente com pessoas adoecidas e com casos recorrentes de terminalidade, o 

que por consequência, geram um maior desgaste físico e emocional. 

Posto isso, é cediço que durante uma pandemia, o foco está na doença em si e não nos 

transtornos mentais que dela possam advir. Entretanto, a Covid-19 trouxe a necessidade de se 

pensar sobre o adoecimento mental, uma vez que se observa crescimento exponencial desta 

situação na saúde psíquica dos profissionais de saúde (HISCOTT et al., 2020). Pretende-se, neste 

trabalho, reunir e analisar artigos originais sobre a saúde mental dos profissionais de saúde no 

contexto da pandemia de Covid-19, favorecendo o desenvolvimento de artigos futuros e 

contribuindo com o cenário de atenção psicológica, assim como outras áreas, para auxiliar os 

profissionais de saúde no enfrentamento da presente situação. 

 
Métodos 

A metodologia empregada consistiu-se em uma revisão narrativa da literatura que 

analisou trabalhos publicados sobre a saúde mental no contexto de Emergência de Saúde Pública 

no mundo. Neste sentido, foram coletados materiais nas bases eletrônicas Pubmed, Medline e 

Lilacs no mês de junho, no ano de 2020. Assim, foram selecionados textos nas áreas de Ciências 

da Saúde, que respondessem a lacuna sobre as considerações científicas acerca da saúde 

mental dos profissionais de saúde no contexto da pandemia de Covid-19. Dentre as definições 
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estabelecidas, utilizaram-se táticas de busca distintas conforme disponibilizadas em cada base de 

dados, fundamentando-se nos seguintes descritores (Dec’s): “Saúde mental” [and] “Profissionais 

de Saúde” [and] “Infecções por corona vírus”. 

Além disso, na coleta de dados usou-se no modo avançado, as palavras no título, resumo 

(abstract), assunto e, ou no artigo, por meio da forma integrada de busca. Para a realização da 

revisão narrativa, fomentou-se uma pesquisa sem contenção de datas totalizando 109 artigos, 

sendo (Pubmed 83, Medline 23 e Lilacs 3). Após a pesquisa inicial foram selecionados apenas 

textos que se encontravam integralmente e gratuitamente disponíveis na versão online, reduzindo 

o montante para o número de 80 artigos (Pubmed 56, Medline 21 e Lilacs 3). Outro critério 

utilizado foi o período de cinco anos para inclusão de pesquisas que foram realizadas sobre o 

mesmo assunto, sucedendo entre os anos de 2015 a 2020 e totalizando 72 artigos (Pubmed 48, 

Medline 21 e Lilacs 3). Em virtude das considerações internacionais importantes e recentes sobre 

o coronavírus, ainda foram incluídos materiais nos idiomas, português, inglês e espanhol, reunindo 

65 publicações (Pubmed 44, Medline 18 e Lilacs 3). Contudo, das 65 produções foram excluídas 

revisões de literatura e artigos que apresentaram considerações incompatíveis com a proposta 

deste estudo, resultando, portanto, em 15 publicações (Pubmed 12, Medline 3, Lilacs 0). Após 

uma cuidadosa leitura desses 15 artigos, considerando o objetivo deste estudo, chegou-se ao 

resultado de 6 artigos apenas voltados a percepção de saúde mental dos profissionais de saúde 

frente ao novo Coronavírus. Os artigos apresentam-se em um quadro (Quadro 1) com 

informações sobre o (s) autor (es), ano, amostra, objetivo e abordagens relevantes. Através da 

análise descritiva dos dados, foi possível estabelecer os assuntos norteadores da discussão, que 

trataram de pesquisas sobre a saúde mental dos profissionais de saúde no contexto da pandemia. 

 
Figura 1 - Diagrama resultante das estratégias de busca realizadas nas bases de dados selecionadas, 

segundo critérios de inclusão e exclusão. 

 

 
Fonte: Compilação do autor do estudo, junho 2020. 
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Resultados 

Poucos artigos originais atenderam aos critérios pré-estabelecidos, revelando escassez 

de pesquisas latino-americanas e propriamente nacionais sobre o assunto. Analisaram-se quinze 

artigos na íntegra e foram incluídos seis na revisão, aos quais encontram-se descritos na Figura 1. 

Até o momento, pode-se observar que as pesquisas apresentaram como principais sintomas em 

profissionais, ansiedade, depressão e estresse, evidenciando o medo de contaminação ao ter 

contato direto através do tratamento de pacientes infectados, bem como a preocupação com a 

contaminação de familiares do grupo de risco. Nota-se, que apesar das publicações analisadas 

percorrem o período de cinco anos, a maioria foi realizada em 2020 devido a pandemia do novo 

Coronavírus. 

 
Quadro 1 - Resultado das estratégias de busca realizadas nas bases de dados selecionadas, segundo 

critérios de inclusão e exclusão. 

 

Artigo Autores Ano Amostra Considerações relevantes 

O ônus da YANG, Seoyon 2020 65 Através de uma pesquisa transversal, teve como objetivo 

saúde mental et al.  fisioterapeuta investigar o estado psicológico e a carga de saúde mental 

da Pandemia   s de três entre fisioterapeutas durante o surto de Covid-19. Os 

COVID-19 em   hospitais resultados revelaram que os fisioterapeutas que moravam 

fisioterapeutas.   universitários com um bebê ou criança menor de 6 anos de idade ou pessoa 

    com 65 anos ou mais apresentaram maior risco de ansiedade, 

    atingindo 6,7 vezes mais do que para aqueles que não tinham 

    a mesma característica. Além disso, os profissionais na faixa 

    dos 30 e dos 50 anos tiveram um aumento significativamente 

    maior para o risco de depressão. em relação aos que estavam 

    na faixa dos 20 anos. 

Fatores 

associados a 

resultados de 

saúde mental 

entre 

trabalhadores 

de saúde 

expostos  à 

doença de 

coronavírus 

2019. 

LAI, Jianbo et 

al. 

2020 1257 

profissionais 

de saúde 

em 34 

hospitais, 

sendo do 

total 764 

(60,8%) 

enfermeiros e 

493 (39,2%) 

médicos 

Estudo transversal realizado em regiões da China que 

objetivou avaliar os fatores associados com resultados de 

saúde mental entre profissionais de saúde que atenderam 

pacientes infectados. A pesquisa resultou em uma 

considerável proporção de profissionais de saúde que 

relataram apresentar sintomas como depressão, ansiedade, 

insônia e angústia. Os graus mais severos de todas as 

medidas de saúde mental surgiram especialmente em 

mulheres, enfermeiras e aquelas que atuaram na linha de 

frente da saúde em Wuhan. 
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Impacto  na 

saúde  mental 

e percepções 

de cuidados 

psicológicos 

entre  equipe 

médica e de 

enfermagem 

em  Wuhan 

durante o novo 

surto   de 

doença por 

coronavírus 

em 2019: Um 

estudo 

transversal. 

KANG, Lijun 

et al. 

2020 994 

profissionais 

de saúde, 

sendo  183 

(18,4%) 

médicos e 

811 (81,6%) 

enfermeiros 

que 

trabalham em 

Wuhan, na 

China. 

Neste estudo objetivou-se explorar as condições de saúde 

mental da equipe médica e de enfermagem e a eficácia, ou a 

falta dela. Além de analisar criticamente as necessidades 

psíquicas dos participantes para receber atendimento 

psicológico. O estudo qualitativo e quantitativo descreveu que 

36,9% dos profissionais apresentaram distúrbios de saúde 

mental subliminares, 34,4% apresentavam distúrbios leves, 

22,4% apresentaram distúrbios moderados e 6,2% 

apresentaram distúrbios graves, logo após a epidemia viral. O 

ônus observado caiu particularmente sobre as mulheres 

jovens. Do total de participantes, 36,3% acessaram materiais 

psicológicos (como livros sobre saúde mental), 50,4% acesso 

a recursos psicológicos disponíveis na mídia (como 

mensagens on-line sobre autoajuda em saúde mental e 

métodos de enfrentamento) e 17,5% participaram de 

aconselhamento ou psicoterapia. Essas descobertas 

enfatizam a importância do atendimento e do cuidado aos 

profissionais que estão na linha de frente em tempos de crise 

generalizada. 

A  prevalência 

e fatores de 

influência em 

ansiedade em 

trabalhadores 

da área 

médica que 

combatem o 

Covid-19 na 

china: Uma 

pesquisa 

transversal. 

LIU, Chen-Yun 

et al. 

2020 512 

funcionários, 

sendo 84% 

do sexo 

feminino. 

Deste  total 

foram 72,07 

% médicos e 

enfermeiros e 

14, 65 % 

administrador 

es. 

O objetivo do estudo transversal qualitativo e quantitativo foi 

identificar os fatores que influenciam a ansiedade do 

trabalhador médico na China durante o surto de COVID-19. 

Um total de 53 entrevistados sofria de ansiedade leve 

(10,35%), 7 de ansiedade moderada sendo (1,36%) e 4 de 

ansiedade severa (0,78%). Nesse estudo constatou-se que a 

prevalência de ansiedade é leve; no entanto, funcionários que 

tiveram contato direto através do tratamento de pacientes 

infectados puderam experimentar um aumento em seus 

escores de ansiedade, diferentemente de trabalhadores que 

não tiveram contato direto com pacientes infectados. 

Impacto 

psicológico do 

COVID-19 em 

oftalmologistas 

em 

treinamento e 

oftalmologistas 

praticantes na 

Índia. 

KHANNA, 

Rohit C. et al. 

2020 2.355 

oftalmologista 

s e 

estagiários de 

oftalmologia 

Neste estudo buscou-se avaliar o impacto psicológico da crise 

do Covid-19 em oftalmologistas em treinamento e 

oftalmologistas  atuantes  durante  o  confinamento  na  Índia. 

1.332 (56,7%) eram do sexo masculino; 475 (20,2%) ainda 

não estavam na prática; 366 (15,5%) eram solteiros; 1.244 

(52,8%) sentiram que o COVID-19 teria impacto em sua 

formação ou trabalho profissional; e 869 (37%) tiveram 

dificuldade em encontrar soluções para as despesas de vida. 

Em termos psicológicos o impacto foi em 768 (32,6%) pois 

apresentaram algum grau de depressão; leve em 504 (21,4%), 

moderada em 163 (6,9%) e grave em 101 (4,3%). A análise 

multivariável mostrou que a depressão era significativamente 

maior em idades mais jovens, oftalmologistas não praticantes, 
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    especialmente aqueles que estavam consideravelmente 

preocupados com sua formação ou crescimento profissional e 

aqueles com dificuldade em atender às despesas de vida. 

Medo e prática AHMED, 2020 669 O presente estudo foi realizado para avaliar a ansiedade e o 

de Muhammad A.  participantes medo de se infectar entre os dentistas enquanto trabalhavam 

modificações et al  de 30 países durante a pandemia. 87% dos participantes tinham medo de 

entre dentistas   diferentes. serem infectados com Covid-19 de um paciente ou um colega 

para combater    de trabalho. Durante o tratamento de uma tosse ou de um 

o novo surto    paciente com suspeita de infecção pelo Covid-19, 90% 

de doença por    estavam ansiosos. Mais de 72% dos participantes ficaram 

coronavírus    nervosos ao conversar com pacientes nas proximidades, 92% 

(COVID-19)    tinham medo de levar a infecção da clínica odontológica para 

    suas famílias e 77% tinham medo de ficar em quarentena se 

    eles fossem infectados. A taxa de ansiedade em relação ao 

    custo do tratamento foi de 73%, enquanto 86% sentiram medo 

    enquanto aprendiam sobre mortalidade por causa do Covid- 

    19. Um número considerável de dentistas (66%) queria 

    encerrar suas práticas odontológicas até que o número de 

    casos de Covid-19 começasse a declinar. 

 

Fonte: Compilação do autor do estudo, junho de 2020. 

 
Discussão 

Consubstanciando-se na pesquisa de Kang et al., 2020, que abordou médicos e 

enfermeiros, onde 22,4% apresentaram distúrbios moderados e 6,2% apresentaram distúrbios 

graves, fica clara a importância dos recursos disponíveis na mídia (como mensagens on-line sobre 

autoajuda em saúde mental e métodos de enfrentamento) que alcançaram 50,4% da amostra, 

visto   que   apenas 17,5% dos profissionais buscaram atividades presenciais como o 

aconselhamento ou psicoterapia. Insta, ainda, observar que ao comparar os grupos analisados, os 

mais afetados eram os que menos acessaram materiais de aconselhamento lógico e orientação 

psicológica divulgada por meio de mídia digital. Assim, pode-se inferir que a exposição frequente 

dos outros grupos ao material observado, de alguma forma, os protegia de atingir níveis mais 

severos de sofrimento. Nessa esteira, entende-se que serviços de saúde mental contínuos, 

destacando aconselhamento e a orientação psicológica são necessários durante a pandemia, para 

atenuar a possibilidade de complicações crescentes nas reações psicológicas (KANG et al., 2020). 

Atrelado a este contexto, os profissionais da saúde estão expostos a um maior risco de 

infecção, justificado pelo contato próximo com pacientes infectados. Diante disso, na lista de 

profissões de alto risco, os dentistas também são citados pela vulnerabilidade no desenvolvimento 

da ansiedade devido à pandemia. Nota-se, na pesquisa de Ahmed et al., 2020 que abordou 

profissionais de saúde bucal, que 87% tinham medo de serem infectados com Covid-19 de um 
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paciente ou um colega de trabalho. Durante o tratamento de um paciente com suspeita de 

infecção pelo Covid-19, 90% relataram sentirem-se ansiosos e mais de 72% dos participantes 

ficaram nervosos ao conversar com pacientes nas proximidades. Além disso, 92% tinham medo 

de levar a infecção da clínica para suas famílias e 77% tinham medo de ficar em quarentena caso 

fossem infectados, pois pensavam em como o resto dos membros familiares provavelmente 

sofreriam. A taxa de ansiedade em relação ao custo do tratamento se eles fossem infectados foi 

de 73%, enquanto 86% sentiram medo quando aprendiam sobre a mortalidade causada pela 

Covid-19, e um número considerável de dentistas (66%) queria encerrar suas práticas 

odontológicas até que o número de casos de Covid-19 começasse a declinar. 

Em observância aos efeitos da Covid-19 na formação ou trabalho profissional de 

oftalmologistas, 52,8% declararam que a pandemia teria um efeito considerável ou sério sobre seu 

treinamento ou profissão. Em relação às implicações financeiras, 37% tiveram dificuldade em 

pagar o custo de vida nos últimos meses. Ao todo 32,6% apresentavam algum grau de depressão; 

leve em 21,4%, moderado em 6,9% e grave em 4,3% que pode ser devido ao clima generalizado 

de incerteza entre a classe, desencadeados pelas limitações de treinamento e segurança no 

trabalho. Não raro, o alto nível de depressão identificado é um fator de alerta, já que mais de 11% 

sofrem de depressão moderada ou grave, o que exige consulta clínica com um psicólogo 

especialista em saúde (KHANNA et al., 2020). 

Por conseguinte, uma proporção considerável de médicos e enfermeiros apresentaram 

sintomas de depressão (50,4%), ansiedade (44,6%), insônia (34,0%) e angústia (71,5%), sendo 

que, ao compará-los, os enfermeiros mostraram níveis mais graves dos sintomas destacados do 

que os médicos (LAI et al., 2020). 

Vale salientar que o tratamento direto a pacientes infectados foi associado ao aumento da 

ansiedade, visto que os médicos que acompanharam pacientes confirmados de Covid-19 

apresentaram um escore médio de ansiedade significativamente maior do que aqueles que não 

acompanharam e encontravam-se mais estressados e impactados psicologicamente (LIU et al., 

2020). 

Outro fato digno de nota é que 32,3% dos 79 fisioterapeutas da amostra de Yang et al., 

2020, apresentaram escores totais indicativos de ansiedade, enquanto 18,5% apresentaram 

escores indicando a presença de depressão. Dentre eles, os que moravam com um bebê ou uma 

criança com 6 anos ou menos, ou com pessoas com 65 anos ou mais, apresentaram um risco 

significativamente maior de ansiedade. À vista disso, mesmo sendo relativamente raro em 

crianças e os sintomas se apresentarem com menor gravidade em comparação com os adultos, a 

infecção por Covid-19 pode ocorrer por transmissão intrafamiliar através de adultos infectados 

(CAO et al., 2020), compreensivelmente, as famílias estão ansiosas e preocupadas com a 

transmissão para os pequeninos, assim como aquela que possui idosos. 
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Constata-se ainda, que a depressão estava presente em 18,5% dos fisioterapeutas 

estudados por Yang et al., 2020, sendo que os fisioterapeutas na faixa etária de 30 e 50 anos 

tiveram um risco significativamente maior de depressão em comparação aos que estavam na faixa 

dos 20 anos. Curiosamente, de acordo com a faixa etária, não houve alteração linear no risco de 

depressão para aqueles que estavam na casa dos 40 anos. Isso se correlacionou com o achado 

de um estudo anterior, que descobriu que os anos 40 apresentam os níveis mais baixos de 

depressão (LEE et al., 2020). 

Sublinhe-se que em diversos estudos, as mulheres obtiveram pontuações mais altas nas 

escalas de depressão, ansiedade, insônia e angústia quando comparado às pontuações dos 

homens, o que sugere maior vulnerabilidade (LAI et al., 2020; KHANNA et al., 2020), fato já 

evidenciado pela literatura independentemente da profissão (SENICATO et al., 2018) e que pode 

estar relacionada ao fato de que, muitas vezes, cabe a ela o cuidar dos filhos, quando presentes, 

ou cuidar dos pais, se são idosos (DIAS et al., 2019; NASCIMENTO, 2019). Assim, o medo de 

contágio pode gerar mais angustia e danos à saúde mental. 

Desta feita, observa-se através dos estudos analisados, que a maioria dos profissionais 

apresentou como principais sintomas que afetam a sua saúde mental a ansiedade e a depressão, 

evidenciando o medo de contaminação ao ter contato direto através do tratamento de pacientes 

infectados e a preocupação com a disseminação do vírus para familiares pertencentes ao grupo 

de risco. 

 
 

Conclusão 

 
Tal como observado nos estudos analisados, onde evidencia-se o crescimento de 

problemas psíquicos em profissionais da saúde em virtude do cenário epidemiológico atual, 

compreende-se a grande importância da atenção psicológica e de ações que promovam o 

acompanhamento contínuo, prevenindo o adoecimento mental desses profissionais. Cumpre-nos 

assinalar, a importância da criação de estratégias e programas institucionais que gerem condições 

dignas de trabalho, a fim de proteger a saúde mental e física a curto e longo prazo dessas equipes 

que se encontram em status de perigo na linha de frente do combate à doença. Salientando ainda, 

a precisão de que os gestores das instituições as quais os profissionais laboram, reconheçam as 

necessidades de saúde mental de sua equipe como um componente indispensável para o 

processo de trabalho, contribuindo com a segurança do profissional e, consequentemente com a 

do paciente. 
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CAPÍTULO 187 

PERDA E LUTO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 

LOSS AND GRIEF IN PANDEMIC CONTEXT OF COVID-19 
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RESUMO: A pandemia da COVID-19 configura-se como uma ameaça à saúde mundial, uma vez 
que se tornou uma das principais causas de morte da atualidade. O objetivo deste estudo é 
descrever de maneira sistematizada os conhecimentos sobre os processos de enlutamento no 
contexto da pandemia de COVID-19. Através de uma revisão narrativa de literatura os resultados 
encontrados foram sumarizados em quatro categorias: i) Rituais de despedida em tempos de 
pandemia, ii) O processo de perda no contexto da COVID-19, iii) O luto e a pandemia de COVID- 
19 e iv) Recomendações e estratégias de suporte emocional durante o luto. Em contextos 
pandêmicos temos o processo de luto sofrendo transformações, com desdobramentos que 
intensificam o risco de acentuar os sofrimentos psíquicos individuais e coletivos trazidos pela 
doença. Sugere-se a criação/adesão de maneiras inovadoras de promover a conexão entre 
enfermos e familiares e adaptar os rituais de despedida para os tempos de pandemia. 
Palavras-chave: Covid-19. Luto. Pandemia. Saúde Mental 

 
ABSTRACT: The COVID-19 pandemic is a threat to global health, since it has become one of the 
main causes of death today. The aim of this study is to systematically describe the knowledge 
about bereavement processes in the context of the COVID-19 pandemic. Through a narrative 
literature review, the results found were summarized in four categories: i) Farewell rituals in times 
of pandemic, ii) The loss process in the context of COVID-19, iii) Grief and pandemic of COVID-19 
and iv) Recommendations and strategies for emotional support during grief. In pandemic contexts, 
we have the process of grief undergoing transformations, with developments that intensify the risk 
of accentuating the individual and collective psychological suffering caused by the disease. It is 
suggested to create/ adhere to innovative ways to promote the connection between the sick and 
family members and to adapt the farewell rituals for times of pandemic. 
Keywords: Covid-19. Grief. Pandemic. Mental Health 

 

INTRODUÇÃO 
 

Em 31 de dezembro de 2019, hospitais de Wuhan, cidade localizada na província de 

Hubei-China reportaram diversos casos de pneumonia idiopática (WANG et al., 2020). O mercado 

de peixes da cidade foi então identificado como sendo o ponto de partida da infecção, sendo 

posteriormente fechado. No entanto um grande fluxo de visitantes ocorrido durante o chamado 

Festival da Primavera resultou numa rápida disseminação da infecção para outras regiões da 

China (ZHU et al., 2020; FANG et al., 2020). 
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Com o uso de RT-PCR (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain reaction), os 

pesquisadores identificaram como causa da infecção um novo tipo de coronavírus, rotulado como 

Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2 (SARS-CoV-2), mais tarde também chamado 

Doença de Coronavírus 2019 (COVID-19) (ZHU et al., 2020; FANG et al., 2020) 

Por conta do rápido crecimento do número de casos, bem como nas mortes em 

decorrência da doença (PAULES; MARSTON; FAUCI, 2020), em 30 de janeiro de 2020, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a COVID-19 uma Emergência de Saúde Pública 

de Interesse Internacional (PHEIC) e, portanto, uma pandemia. Até 18 de junho de 2020, o total de 

casos registrados era de 8.061.549 em todo o mundo, com aproximadamente 440.290 mortes 

(OMS, 2020). 

Ainda que grande parte dos indivíduos acometidos pela doença apresentem apenas um 

quadro de sintomas que varia de leve a moderado, um importante número de casos demanda 

internação hospitalar, podendo evoluir para a necessidade de cuidados em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) (JUAN; SIORDIA JR, 2020). 

Diante dessa situação a preocupação com a capacidade do sistema de saúde em atender 

a demanda elevada de pacientes levou à necessidade de medidas para conter o espalhamento da 

doença (MORRIS; MOMENT; THOMAS, 2020), tais como o distanciamento social, fechamento de 

instituições de ensino e estabelecimentos comerciais restrições no deslocamento de viajantes e 

isolamento de casos suspeitos (WANG et al., 2020). 

Ainda que essas medidas causem repercussões sociais e econômicas Walker et al 

(2020), ressaltam a importância da adesão às restrições em diversos graus até que se 

desenvolvam vacinas ou algum tratamento efetivo esteja disponível. 

Estudos realizados desde o início da pandemia demonstraram que tanto a doença 

propriamente dita, quanto as recomendações adotadas para contê-la causam impactos na saúde 

mental, potencializando o risco de ansiedade, depressão e estresse tanto na população geral 

quanto em profissionais de saúde que atuam no enfrentamento da pandemia (WANG et al., 2020; 

ZHANG et al., 2020). Assim, Weir (2020) caracteriza a COVID-19 não somente como uma crise 

sanitária, mas também psicológica, devido às diversas repercussões emocionais causadas pela 

doença. 

Em um contexto de pandemia Scanlon & McMahon (2011), descrevem a associação de 

diversas perdas, tanto de vidas humanas, quanto das rotinas diárias e conexões sociais. Além 

disso, a perspectiva da morte se torna mais próxima e súbita. Morte repentina, inesperada e 

precoce é preditora considerada complicadora para elaboração do processo natural de luto e pode 

gerar transtornos psicológicos importantes nos indivíduos que vivenciam suas perdas com esse 

perfil. Sendo assim, em contextos pandêmicos temos o processo de luto sofrendo transformações, 

com desdobramentos que intensificam o risco de acentuar os sofrimentos psíquicos individuais e 

coletivos. 

Luto é um processo natural de resposta a um rompimento de vínculo, ou seja, quando 

perdemos alguém ou algo significativo em nossa vida. O significado, as explicações, os rituais de 
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passagem entre a vida e a morte e o processo de enlutamento variam conforme cada sociedade e 

suas diferenças culturais, cosmológicas e religiosas, bem como as circunstâncias em que ocorre a 

morte. Cada sociedade estabelece os códigos culturais aceitáveis para o estabelecimento de 

rituais fúnebres de seus entes queridos, que envolvem desde cerimônias de despedidas, 

homenagens, até modos diversos de tratamento dos corpos, como o enterro ou a cremação 

(FIOCRUZ, 2020). 

Ainda que nem todos experimentem perdas concretas devido à pandemia, como a morte 

de familiares ou amigos, as pessoas podem ainda desenvolver episódios de sofrimento intenso 

devido à empatia por aqueles diretamente afetados (WEIR, 2020). Dessa forma, compreende-se 

que as consequências emocionais desencadeadas pela COVID-19 podem continuar presentes 

mesmo após a passagem dos sintomas físicos causados pela doença. 

Tais questões sugerem a importância de se conhecer o processo de luto e seu significado 

durante a ocorrência de um evento pandêmico como a COVID-19 (WEIR, 2020). Diante do 

exposto, o objetivo do estudo é descrever de maneira sistematizada os conhecimentos sobre o 

processo de luto no contexto da pandemia de COVID-19. 

 
MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa da literatura, apropriada para 

discutir o estado da arte de um determinado assunto. É constituída por uma análise ampla da 

literatura, sem estabelecer no entanto, uma metodologia rigorosa e replicável em nível de 

reprodução de dados e respostas quantitativas para questões específicas, como explicitam 

Vosgerau e Romanowsk (2014). 

A revisão narrativa da literatura também permite a inserção de estudos sobre um mesmo 

tema desenvolvidos com base em diversas abordagens metodológicas (PAUTASSO, 2020), o que 

acaba enriquecendo o processo de reflexão sobre temáticas cujos estudos são recentes e com 

diferentes delineamentos, como é o caso da COVID-19. 

Foi realizado o levantamento de periódicos científicos indexados na base de dados 

PubMed/MEDLINE sobre a COVID-19 e aspectos relacionados ao processo de luto. Também 

foram acessados diversos sites de organizações nacionais e internacionais consolidadas ligadas à 

área da saúde, em busca dos desenvolvimentos mais recentes sobre os processos de luto no 

contexto da pandemia de COVID-19. Utilizou-se também a estratégia de busca manual em listas 

de referências dos artigos selecionados pela base de dados, com o objetivo de identificar artigos 

elegíveis e que poderiam não ter sido recuperados pela estratégia de busca. Os seguintes 

descritores, em língua inglesa, foram considerados para a busca: “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, 

“grief” e bereavement”. 

Os artigos incluídos no estudo foram publicados entre abril e junho  de  2020, 

selecionados de acordo com seu nível de relevância junto a proposta da presente revisão. Como 

critério de exclusão, optou-se por artigos que não estivessem disponíveis na íntegra, não 
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disponibilizados gratuitamente, estudos com modelo animal, além de periódicos que não 

abordassem a temática proposta na revisão. Em seguida, os dados doram sistematizados em 

quatro categorias: i) Rituais de despedida em tempos de pandemia, ii) O processo de perda no 

contexto da COVID-19, iii) O luto e a pandemia de COVID-19 e iv) Recomendações e estratégias 

de suporte emocional durante o luto. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Rituais de despedida em tempos de pandemia 

A morte é um momento geralmente difícil de ser enfrentado, tanto para a pessoa que está 

morrendo, quanto para seus familiares. Dependendo do nível de aceitação da morte, do padrão de 

relacionamento existente entre a pessoa que está morrendo e sua família, do seu papel na 

mesma, das crenças sobre a morte e do tipo de morte (se é súbita ou prolongada), o seu 

enfrentamento pode se dar de maneiras diferentes (LISBOA; CREPALDI, 2003). 

No atual contexto mundial, foi possível avaliar como as nações estão estabelecendo 

padrões para funerais, enterros e rituas de despedidas. Diversas instituições religiosas também 

definiram condutas quanto a esses processos, com a intenção de oferecer amparo ao processo de 

enlutamento de seus seguidores (FIOCRUZ, 2020). 

No entanto, muitas das recomendações técnicas e científicas para o enfrentamento da 

COVID-19, incluindo o isolamento dos infectados e cuidado/ preparo dos corpos após a morte, 

cuja função é diminuir os riscos sanitários e de contaminação acabam por afetar os rituais de 

despedidas, muitas vezes necessários durante o processo de luto (FIOCRUZ, 2020). 

Nos países asiáticos, sobretudo na China, todos os rituais de despedidas foram proibidos, 

como forma de minimizar o risco de contaminação. Já em paises eurpeus, como a Italia e 

Espanha (fortemente afetadas pelo cononavírus), os ritos funerários de velório, sepultamento ou 

cremação foram restritos a uma quantidade limitada de indivíduos (FIOCRUZ, 2020). 

No Brasil, as recomendação para os rituais fúnebres é que ocorram velórios com poucas 

pessoas, ou seja, apenas as pessoas mais próximas ao falecido; que o sepultamento seja feito 

com caixão lacrado, que não haja procedimento de tanatopraxia (limpeza, tratamento e 

maquiagem do corpo para o velório) e que, após o velório de, no máximo 1 hora de duração, o 

corpo seja cremado (BRASIL, 2020). 

Outro elemento importante que constitui o processo de despedida entre familiares e 

enfermos é a comunicação (LISBOA; CREPALDI, 2003). Estar junto, acompanhar e cuidar do 

paciente até o momento da morte, é uma questão fundamental e uma maneira dos familiares se 

despedirem aos poucos do seu parente. No caso de pacientes de COVID-19 essa relação fica 

comprometida, uma vez que os doentes necessitam ficar em isolamento, sem a possibilidade de 

acompanhantes durante o processo de internação, que costuma ser prolongada (OMS, 2020) e, 

quando o desfecho da mesma é fatal, toda essa interação fica comprometida, dificultando o 

processo de aceitação da morte e vivência do luto. 
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A impossibilidade de acompanhar esse momento através dos rituais de despedida, pode 

desencadear efeitos individuais/sociais devastadores no curto e longo prazo. Cabe aos serviços e 

profissionais de saúde no âmbito da saúde mental, o desenvolvimento de ferramentas que 

auxiliem os enlutados a encontrarem novas formas de ritualizar e significar as complexidades do 

sofrimento causado pela pandemia (FIOCRUZ, 2020). 

 
O processo de perda no contexto da COVID-19 

De acordo com Walsh (2005) a morte na família implica em múltiplas perdas, incluindo 

papéis, relacionamentos e perda da esperança. 

A chamada perda primária está associada a eventos significativos, como óbitos ou 

grandes mudanças na vida, já a perda secundária, costuma aparecer como consequência da 

perda primária e costuma ser negligenciada porque parece encoberta desde o início, mas 

emergirá como problemáticas importantes posteriormente (ZHANG et al., 2020). 

Indivíduos que sofreram perdas de entes queridos podem enfrentar perdas secundárias, 

como a perda de companhia, intimidade sexual e papel familiar. Aqueles recuperados de 

pneumonia grave causada por SARS-CoV-2 podem estar em maior risco de dano cardiovascular 

crônico (ZHANG et al., 2020) que, como perda primária, traz perdas secundárias, como perda de 

habilidades e identidade. 

Ademais, muitas cidades estão passando por processo de confinamento ou lockdown. A 

perda da liberdade pode levar a perdas secundárias, como perdas de relacionamento, recreação e 

apoio social. O distanciamento social minimiza a intimidade emocional e física, o que resulta na 

dissolução de relacionamentos íntimos envolvendo parceiros, familiares e amigos. Além disso, 

mais de 16 milhões da população dos EUA entraram em desemprego dentro de três semanas em 

março de 2020 durante a pandemia (DOL, 2020). A perda de emprego, como perda primária, traz 

prejuízos de segurança financeira, independência, assistência médica e senso de futuro. 

Podemos inferir que o panorama mundial frente à pandemia de COVID-19 apresenta 

múltiplas perdas, colocando não só a população em geral, mas também os profissionais de saúde 

em risco de apresentarem sobrecarga de luto. Os indivíduos sofrem com perdas sociais como 

relacionamentos, liberdades individuais e emprego, dentro de um curto espaço de tempo, já os 

profissionais de saúde, por outro lado, vivenciam um aumento no número de mortes causadas 

pela COVID-19 e a sobrecarga de luto prejudicará sua saúde (ALLIE et al., 2018). 

A pandemia também proporciona perdas ambíguas para os indivíduos. Exemplo disso são 

os profissionais de saúde e pacientes em isolamento que podem experimentar separação física 

com a família, apesar de permanecerem emocional e psicologicamente conectados. Além disso, 

alguns indivíduos com COVID-19 sofrem perda estigmatizada, pois são responsabilizados pela 

própria infecção e possível propagação do SARS-CoV-2. Consequentemente, a perda 

estigmatizada leva à alienação, o que prejudica a rede de suporte dessas pessoas (ZHAI; DU, 

2020). 
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O luto e a pandemia de COVID-19 

Parkes (1998) e Bromberg (2000) explicam que o luto é uma reação normal em resposta a 

um estresse devido ao rompimento de uma relação significativa. Segundo Parkes (1998), o luto é 

a expressão do descontentamento para a privação e perda de alguma pessoa, ou objeto, 

considerado essencial e que fora anteriormente oferecido. 

Nesta representação, estão envolvidas duas personagens: uma que é perdida e a outra 

que lamenta esta falta. De acordo com Bromberg (1996), “só existe luto quando tiver existido um 

vínculo que tenha sido rompido (p.101)”. Embora o luto seja uma reação normal a uma perda, o 

uso deste termo se vê, geralmente, reservado para a perda de uma pessoa, em especial, uma 

pessoa amada. 

Uma importante questão a ser considerada é que as mortes em decorrência da COVID-19 

possuem características peculiares que, assim como em outros cenários de crise, podem afetar o 

luto das pessoas envolvidas. Devido ao contexto de pandemia e suas particularidades de 

infecção, os óbitos podem ser mais frequentes do que aqueles com os quais estamos 

acostumados a lidar, podendo ocorrer abruptamente e demandando rituais diferentes do que 

aqueles com os quais as culturas estão habituadas (FIOCRUZ, 2020). 

O processo de luto reflete uma convergência única de respostas para aqueles que o 

vivenciam (ajustes afetivos, cognitivos, comportamentais, físicos, espirituais). Indivíduos com 

amigos ou familiares com complicações graves de COVID-19 podem sofrer o luto antecipatório já 

para os profissionais de saúde da linha de frente, o enorme aumento nas mortes é angustiante 

(ZHAI; DU, 2020). Eles experimentam tristeza antecipada pelo agravamento do quadro de seus 

pacientes, mas com pouco tempo para lamentar devido à intensificação da demanda de cuidado. 

Outra implicação importante é que, devido ao isolamento, a presença junto ao familiar 

infectado e até mesmo os ritos de despedida, ações que integram o processo de luto não podem 

ser realizadas por seus entes queridos como habitualmente o fazem (FIOCRUZ, 2020). Algumas 

famílias também podem experimentar o adoecimento e morte de vários membros dentro de um 

curto espaço de tempo ou ainda ter de enfrentar dificuldades financeiras, sendo incapazes de 

prover os recursos para os cuidados de saúde necessários ao processo de cura de seus entes 

queridos (MORRIS; MOMENT; THOMAS, 2020). 

Como resultado do luto incomum prolongado e incapacitante, mais indivíduos correm 

maior risco de transtorno do luto prolongado (PGD) nessa pandemia. Especialistas prevêem 

aumento das taxas de transtorno de luto prolongado e estresse pós-traumático nos meses 

posteriores ao pico da pandemia (MORRIS; MOMENT; THOMAS, 2020). O PGD compromete o 

bem-estar físico e mental, devido ao distúrbio que causa prejuízo significativo em áreas essenciais 

para o bom funcionamento físico e afetivo (ZHAI; DU, 2020). 

A pandemia COVID-19 traz impactos para a saúde mental, que pode envolver perdas e 

dores profundas. Diante disso, faz-se necessário pensar em alternativas que possam ajudar a lidar 

com aspectos novos das perdas na era do coronavírus, uma vez que os rituais em torno da morte, 

tão importantes para o luto, precisam ser redesenhados e ressignificados nesse contexto. 
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Recomendações e estratégias de suporte emocional durante o luto 

O aumento do conhecimento sobre a natureza particular da perda e do luto é essencial 

para o desenvolvimento de estratégias personalizadas que auxiliem os enlutados a se adaptarem 

à situação neste momento desafiador. 

Especialistas sugerem o desenvolvimento de estratégias remotas de despedida em casos 

onde o paciente se encontra gravemente acometido pela doença. Um exemplo é estimular os 

familiares e amigos a expressarem seu luto com o uso de tecnologias, como ligações por vídeo ou 

mensagens de voz, além das cartas, e-mails ou mensagens de despedida. Além disso, é 

importante o preparo das equipes de saúde para o contato com os familiares, seguindo 

orientações claras de atenção e cuidado na comunicação dos óbitos. Este preparo deve 

considerar o provável quantitativo elevado de mortes por COVID-19 e a atenção também aos 

profissionais responsáveis por esta comunicação, com indicação de que haja um rodízio dentre 

eles para evitar a sobrecarga (FIOCRUZ, 2020). 

Outra recomedação de suporte emocional seria o desenvolvimento de rituais funerários 

alternativos, tais como missas e cultos virtuais, bem como contato virtual com líderes religiosos 

importantes para a família e que sejam significativos para auxiliá-los nesse momento; 

homenagens musicais e fotográficas, que ajudem no processo de despedida, em especial nos 

casos onde as mortes acontecem de maneira repentina. 

Salienta-se também a criação de memoriais online, em que familiares, amigos e outras 

pessoas manifestam suas condolências e compartilham pensamentos sobre o falecido 

(CREPALDI et al., 2020). É importante ressaltar que as recomendações técnico-científicas para 

mitigação da COVID-19 precisam seragregadas às estratégias de cuidado das equipes de 

cuidados em saúde mental, objetivando garantir a biossegurança dos profissionais de saúde 

(OMS, 2020) e, ao mesmo tempo, potencializar formas alternativas e respeitosas de ritualizar os 

processos vividos (FIOCRUZ, 2020). 

Cada indivíduo vivencia o luto a sua própria maneira, não existindo formas melhores ou 

piores, muito menos a aplicação de uma sequência ou protocolo que normatize o processo. O luto 

é uma experiência individual e pessoal, necessitando ser respeitado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É certo que a pandemia de COVID-19 continuará afetando a vida de muita gente ao redor 

do mundo, incluindo a vivência do luto, seja pela significação da morte de um ente querido, seja 

pela impossibilidade de vivenciar questões particulares como a liberdade, devido à necessidade 

de confinamento, a perda de vínculos afetivos ou até mesmo o emprego. 

O reconhecimento da singularidade da perda e do sofrimento de cada indivíduo fornecerá 

oportunidades para que os serviços de saúde mental desenvolvam estratégias personalizadas que 

facilitem a adaptação funcional à perda e promovam a saúde mental e o bem-estar durante e após 

o pico da crise. 
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Faz-se necessário que outras pesquisas sejam realizadas na tentativa de que se busque 

entender o impacto psicológico longitudinal dos surtos de doenças, bem como as diferenças nas 

respostas psicossociais, a fim de nos preparar psicologicamente para enfrentamentos de surtos 

futuros. 
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RESUMO: Introdução: A infecção por SARS-CoV-2O ou COVID-19 como ficou conhecida é uma 
patologia que acomete o sistema respiratório, atualmente é considerada como uma pandemia. 
Objetivo: analisar o perfil epidemiológico de todos os casos confirmados de COVID-19 em 
Teresina no estado do Piauí. Metodologia: Estudo descritivo e epidemiológico, a população do 
estudo foram os dados relativos aos casos da COVID-19 em Teresina. Resultados: os casos de 
COVID-19 são predominantes em adultos com faixa etária de 30-39 anos, do sexo feminino, os 
óbitos pela a doença tem maior concentração em pessoas idosas com comorbidades associadas, 
e em idosos do sexo masculino. O vírus do SARS-CoV-2 é mais devastador em idosos, pois 
apresentam diversas alterações metabólicas. Conclusão: Os dados sobre COVID-19 são 
alarmantes. É necessário que sociedade adote as medidas de prevenção. As estratégias adotadas 
pela a FMS são crucias na assistência a saúde. 

Palavras-chave: Coronavirus; Infecções por Coronavirus; Pandemias; Epidemiologia; Saúde 
Pública. 

 

ABSTRACT: Introduction: The infection by SARS-CoV-2O or COVID-19 as it became known is a 
pathology that affects the respiratory system, it is currently considered as a pandemic. Objective: 
to analyze the epidemiological profile of all confirmed cases of COVID-19 in Teresina in the state of 
Piauí. Methodology: Descriptive and epidemiological study, the study population was the data 
related to the cases of COVID-19 in teresina. Results: cases of COVID-19 are predominant in 
adults aged 30-39 years, female, deaths from the disease are more concentrated in elderly people 
with associated comorbidities, and in elderly men. The SARS-CoV-2 virus is more devastating in 
the elderly as it has several metabolic changes Conclusion: The data on COVID-19 is alarming. It 
is necessary for society to adopt preventive measures. The strategies adopted by the FMS are 
crucial in health care. 
Keywords: Coronavirus; Coronavirus infections; Pandemics; Epidemiology; Public Health. 
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Introdução 

 
O Corona vírus disease (Doença do Corona vírus) ou COVID-19 como ficou mundialmente 

conhecido é uma patologia que instala no sistema respiratório, o surto da doença começou na 

China na cidade de Whuan no final de 2019, posteriormente foi reconhecida em janeiro de 2020 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) sendo considerada uma Pandemia (WHO, 2020). 

A doença se espalhou rapidamente em vários países, o mundo está em alerta, as 

autoridades de saúde estão receosas pela a sua alta transmissibilidade o período de incubação da 

doença é de 1 a 14 dias após a exposição, porem algumas pessoas são assintomáticas, os sinais 

e sintomas das doenças podem ser leves como tosse, espirro, o que pode confundir com sintomas 

gripais, pode evoluir com febre, e outras complicações no sistema respiratório na sua forma grave 

pode levar a óbito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

O diagnóstico da COVID-19 é a partir da coleta de materiais respiratórios podendo ter 

diagnóstico laboratorial o teste do Swab, e/ou exames sorológicos, por método de 

imunocromatografia para detecção de anticorpos IGM, e IGG. No Brasil o primeiro caso 

confirmado da doença foi no final do mês de fevereiro, logo foram tomadas todas as medidas de 

prevenção da doença (BRASIL, 2020). 

 
 

Objetivo 

 
Analisar o perfil epidemiológico de todos os casos confirmados de COVID-19 em 

Teresina-Piauí. 

 
Metodologia 

 
Tratou-se de um estudo transversal, descritivo, retrospectivo e quantitativo, com coleta de 

dados secundários por meio do compilado de dados realizado pela a Fundação Municipal de 

Saúde (FMS), disponibilizado no Painel COVID-19 Teresina-PI com dados até o dia 20 de junho 

de 2020, o acesso é online e gratuito. 

A população do estudo foram os dados relativos às confirmações de casos da COVID-19 

em Teresina, Foram incluídos todos os dados de casos confirmados, e óbitos da doença desde o 

aparecimento até o dia 20 de junho de 2020. A coleta de dados foi realizada no dia 21 de junho de 

2020. Para obtenção do perfil epidemiológico dos casos no Piauí, foram analisadas as seguintes 

variáveis: total de casos, sexo (masculino e feminino) e faixa etária, comorbidades associadas aos 

óbitos de pessoas por COVID-19, os dados estão disponíveis no endereço eletrônico 

A organização e análise dos dados ocorreu no dia 21 de junho 2020, através do programa 

Microsoft Excel para realização de análise estatística por meio de números absolutos e 

percentuais e posteriormente a construção de gráficos. Não houve necessidade de submissão ao 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP por se tratar de dados disponibilizados publicamente pela 

FMS, no Painel COVID-19 Teresina-PI, contudo, todos os aspectos éticos conforme a Resolução 

nº. 466 de 12 de dezembro de 2012, foram devidamente respeitados 
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Resultados 

 
Na tabela 01 temos um breve perfil dos casos confirmados de COVID-19 em Teresina- 

Piauí, a faixa etária de 30-39 anos concentra maior numero de casos somando 1.365 casos, 

seguida da faixa etária de 40-49 anos, a faixa etária com menor índice de infecção é 90 anos a 

mais totalizando 36 dos casos, o gênero feminino apresenta 56,3% de casos confirmados de 

infecção por COVID-19. 

 
Tabela 01- Casos confirmados de COVID-19 em Teresina por faixa etária, sexo. PIAUÍ, 

Brasil, 2020. 

 

Variável  Numero de casos 

Faixa etária  
0 a 9 Anos 

 
183 

 10 a 19 Anos 231 

  

20 a 29 Anos 

 

789 

  

30 a 39 Anos 

 

1.365 

  

40 a 49 Anos 

 

1.016 

  

50 a 59 Anos 
 

830 

  

60 a 69 Anos 
 

510 

  

70 a 79 Anos 
 

335 

  

80 a 89 anos 

 

169 

  
90 anos a mais 

 
36 

Sexo Masculino 45,7% 

 Feminino 56,3% 

TOTAL DE CASOS  5.464 

Fonte: Painel COVID-19 Teresina, FMS, 2020. 

 
 

Na tabela 02 é demonstrado os óbitos por COVID-19 em Teresina-Piauí, a faixa etária de 

70-79 concentra maior numero de casos somando 82 óbitos, seguida da faixa etária de 80-89 

anos com 78 óbitos, a faixa etária com menor numero de óbitos é de 0 -9 anos com 1 óbito 
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confirmado por COVID-19, o gênero masculino apresenta 57,57% de óbitos confirmados por 

COVID-19. 

Tabela 02- Casos de óbitos confirmados de COVID-19 Teresina por faixa etária, sexo. PIAUÍ, 

Brasil, 2020. (n=337) 

 

Variável  Numero de óbitos 

Faixa etária  
0 a 9 Anos 

 
1 

 10 a 19 Anos 2 

  

20 a 29 Anos 

 

11 

  

30 a 39 Anos 

 

12 

  

40 a 49 Anos 
 

25 

  

50 a 59 Anos 
 

39 

  
60 a 69 Anos 

 
65 

  

70 a 79 Anos 

 

82 

  

80 a 89 anos 
 

 
78 

 90 Anos e mais 22 

 

Sexo 

 

Masculino 

 

57,57% 

 Feminino 42,43% 

TOTAL DE CASOS  337 

Fonte: Painel COVID-19 Teresina,FMS,2020. 

 
No gráfico 01 temos a distribuição dos casos de óbitos confirmados de COVID-19 em 

pacientes que possuíam comorbidades e fatores de risco, 78,64% dos óbitos ocorreram em 

pessoas que tinham patologias confirmadas, 18,99% não possuíam comorbidades, e 2,37% dos 

óbitos não foi confirmado se a pessoa tinha alguma doença associada. 
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Gráfico 01- Casos de óbitos confirmados de COVID-19 de pacientes relacionado a 

existência de comorbidades em Teresina . PIAUÍ, Brasil, 2020. (n=393) 

 

 

Fonte: Painel COVID-19 Teresina,FMS,2020. 

 
 

Discussão 

 
O maior número de casos de COVID-19 confirmados em Teresina-Piauí é em adultos da 

faixa etária de 30-39 anos, são pessoas economicamente ativas, um dos grandes desafios para o 

enfrentamento da doença é que alguns indivíduos são assintomáticos, o rastreamento da doença 

então se torna mias difícil, a pessoa infectada continua transmitindo o vírus mesmo sem 

apresentar sinais e sintomas da COVID-19, essa situação preocupa as autoridades de saúde do 

estado, podendo existir outro problema relacionado a uma possível demora na confirmação de 

casos, pois é orientado que seja realizado teste em pessoas a partir de 5-7 dias que seja 

apresentado algum mal estar (CRODA, J. H. R; GARCIA, L. P, 2020; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2020). 

A partir da analise nos dados percebemos que embora os números de casos sejam 

maiores em adultos jovens e menores em idosos, quando se fala em mortalidade é diferente já 

que a doença é mais letal em idosos, isso pode estar relacionado a presença de comorbidades 

associadas, já que os idosos tem uma possibilidade maior de ter complicações durante o 

tratamento da doença, em Teresina a expectativa de vida é alta gerando uma preocupação nas 

autoridades de saúde (ARAÚJO, A.A.C ET AL, 2020; BRASIL,2020). 

O vírus do SARS-CoV-2 é mais devastador em idosos pois apresentam diversas 

alterações metabólicas que geram uma grande redução na imunidade, segundo estudos as 

células T e B em pessoas idosas se mostram fisiologicamente diferentes já não são muito 

eficientes, a produção de citocinas do tipo 2 em idosos é bem maior, todo esse processo é algo 

fisiológico da idade avançada, contudo se o idoso já tiver comorbidades associadas, a 

probabilidade de complicação maior (ARAÚJO, A.A.C ET AL, 2020; OPAL, S.M; GIRARD, T.D; 

ELY, E.W, 2020; NICOL ,G.E. ET AL, 2020). 

78.64% 

Confirmado 
comorbidades 

Não possuem 
comorbidades 

Não informado 

18.99%    

2.37% 
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No estado do Piauí houve uma completa reformulação das redes de urgência para 

atender a demanda de casos, foram criados hospitais de campanha tanto pele o governo quanto 

pela a prefeitura, unidades básicas de saúde de cada região foram equipadas para atendimento 

especifico de COVID-19, todas as equipes de saúde receberam diversos treinamentos para 

manejo da doença, o numero de leitos de UTI foi duplicado no estado, e respiradores artificiais 

foram triplicados, a capital do estado esta sendo bem resolutiva no combate ao corona vírus 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Foi implantado pelas a autoridades de saúde do Piauí, o “lockdown ” adotaram uma 

medida de isolamento social que se mostra eficiente na redução de novos casos da doença, em 

todo o estado a medida funciona aos finais de semana ela visa incentivar o confinamento das 

pessoas em casa, a medida proíbe a circulação de pessoas na cidade, quando esta em vigor só 

funciona no estado os serviços considerados essências ( BRASIL,2020). 

 
Conclusão 

 

Os dados sobre COVID-19 são alarmantes. É necessário que sociedade de forma geral 

adote as medidas de prevenção da doença, é importante o rastreamento de casos novos visando 

o tratamento mais rápido, e a redução de propagação de contaminação. 

As estratégias que estão sendo adotadas pela a fundação municipal de saúde são 

crucias na assistência a saúde, o isolamento em saúde ainda é uma forma de contenção eficaz do 

vírus. 
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RESUMO: Introdução: O novo coronavírus causa a doença que ficou conhecida como COVID- 
19, foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia, a doença 
causa alterações no trato respiratório. Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico de todos os casos 
confirmados de COVID-19 no estado do Ceará. Metodologia: Estudo descritivo e epidemiológico, 
a população do estudo foram os dados relativos aos casos da COVID-19 no estado do Ceará. 
Resultados: Os casos de COVID-19 são predominantes em adultos economicamente ativos, os 
óbitos pela a doença tem maior concentração em pessoas idosas de ambos os sexos, 73% dos 
leitos de UTI estão ocupados por pacientes confirmados com a doença. Conclusão: É muito 
preocupante os casos da doença, destaca-se a importância do respeito às medidas de proteção 
que devem ser adotadas por toda a população. 
Palavras-chave: Coronavirus; Infecções por Coronavirus; Pandemias; Epidemiologia; Saúde 
Pública. 

 

ABSTRACT: Introduction: The new coronavirus causes the disease that became known as 
COVID-19, was recognized by the World Health Organization (WHO) as a pandemic, the disease 
causes changes in the respiratory tract. Objective: to analyze the epidemiological profile of all 
confirmed cases of COVID-19 in the state of Ceará. Methodology: Descriptive and 
epidemiological study, the study population was the data related to the cases of COVID-19 in the 
state of Ceará. Results: COVID-19 cases are predominant in economically active adults, deaths 
from the disease are more concentrated in elderly people of both sexes, 73% of ICU beds are 
occupied by patients confirmed with the disease. Conclusion: the cases of the disease are very 
worrying, the importance of respecting the protection measures stands out, they must be adopted 
by the entire population. 
Keywords: Coronavirus; Coronavirus infections; Pandemics; Epidemiology; Public Health. 

 
 

Introdução 

 
O Corona vírus disease ou COVID-19 é uma patologia que causa inúmeras alterações no 

sistema respiratório, a doença é considerada como uma Pandemia pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) o surto da COVID-19 teve inicio na China na cidade de Whuan no final do mês 
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dezembro de 2019 desde então o mundo em alerta, pois o vírus tem alto potencial de 

transmissibilidade, e na sua forma grave pode causar diversas complicações levando o indivíduo a 

óbito (WHO, 2020). 

O período de incubação da COVID-19 varia de 1 a 14 dias dependendo do sistema 

imunológico do indivíduo, a doença se inicia com uma infecção no trato respiratório, os sinais e 

sintomas iniciam de forma leves podem surgir: tosse, dor de cabeça, febre, pode haver 

complicações do tipo pneumonias, se a pessoa acometida com a doença tiver outras patologias a 

recuperação será mais lenta, tendo maiores possibilidades de apresentar complicações no 

decorrer do tratamento, algumas pessoas podem ser assintomáticas dificultando o rastreamento 

da doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

A doença se espalhou rapidamente em vários países, no Brasil o primeiro caso da 

COVID-19 foi confirmado no mês de fevereiro de 2020, e em menos de 4 meses o país já soma 

mais de 1 milhão de casos da doença, e mais de 50 mil óbitos, foram feitas varias mudanças na 

saúde pública e privada, sendo realizado novas articulações em saúde. O Ceará é considerado 

como um dos estados com mais casos notificados de COVID-19, ficando atrás de estados como 

São Paulo, e Rio de Janeiro (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

O diagnóstico da COVID-19 é realizado mediante coleta de materiais respiratórios o teste 

do Swab, é muito eficiente, porem é mais caro, e gera mais incômodo para o paciente, podem ser 

realizados exames sorológicos, para detecção de anticorpos IGM, e IGG, todos esses teste são 

ofertados de forma gratuita pelo o Sistema único de Saúde (SUS) que é um grande aliado no 

combate da doença no Brasil (BRASIL, 2020). 

 

Objetivo 
 

Analisar o perfil epidemiológico de todos os casos confirmados de COVID-19 no estado do 

Ceará. 
 
 

Metodologia 

 
Tratou-se de um estudo transversal, descritivo, retrospectivo e quantitativo. A coleta de 

dados secundários foi feita por meio do compilado de dados realizado pela a secretaria de saúde 

do estado do Ceará, disponibilizado no boletim epidemiológico n°31 com dados da doença ate o 

dia 22 de junho de 2020, o acesso é online e gratuito. 

A população do estudo foram os dados relativos às confirmações de casos da COVID-19 

no estado do Ceará, Foram incluídos todos os dados de casos confirmados, e óbitos da doença 

desde o aparecimento até o dia 22 de junho de 2020. A coleta de dados foi realizada no dia 29 de 

junho de 2020. Para obtenção do perfil epidemiológico dos casos foram analisadas as seguintes 

variáveis: total de casos, sexo (masculino e feminino) faixa etária dos casos de COVID-19 e taxa 

de ocupação dos leitos no estado do Ceará. 
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A organização e análise dos dados ocorreu no dia 29 de junho 2020, através do programa 

Microsoft Excel para realização de análise estatística por meio de números absolutos e 

percentuais e posteriormente a construção de gráficos. Não houve necessidade de submissão ao 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP por se tratar de dados disponibilizados publicamente no 

boletim epidemiológico do estado do Ceará. 

 
Resultados 

 
Ao todo no estado do Ceará são 91.697 casos confirmados de COVID-19 até o dia 22 de 

junho de 2020, analisando os casos confirmados a maioria dos casos (65,2%) nas faixas etárias 

entre 30 e 69 anos, que são pessoas economicamente ativas, a faixa etária de 50 a 69 anos de 

idade totaliza (25,23%), os casos se concentram mais em pessoas do sexo masculino nas faixas 

etárias acima de 50 anos. 

Tabela 1. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 22 de junho 

de 2020 

 

 Masculino Feminino Total 

Faixa etária    

   

 
N % n % n % 

0 a 9 Anos 301 0,7% 324 0,6% 625 0,7% 

10 a 19 Anos 932 2,2% 905 1,8% 1.837 2% 

20 a 29 Anos 1.698 4,1% 2.057 4,7% 3.755 4,1% 

30 a 39 Anos 6.022 14,4% 7.925 15,9% 13.947 15,2% 

40 a 49 Anos 8.808 21,1% 11.092 22,2% 19.900 21,7% 

50 a 59 Anos 7.473 17,9% 9.215 18,5% 16.688 18,2% 

60 a 69 Anos 10.918 26,1% 12.272 24,6% 23.190 25,3% 

70 anos a mais 5.674 13,6% 6.081 12,2% 11.755 12,8% 

Total 41.826 45,6% 49.871 54,4% 91.697 100% 

Fonte: boletim epidemiológico n°31, Ceará-Brasil, 2020. 

 
Ao todo no estado do Ceará são 5.688 casos confirmados de óbitos por COVID-19 ate o 

dia 22 de junho de 2020, analisando esses dados percebemos que a maioria dos óbitos é na faixa 

etária de 70 anos a mais para ambos os sexos, a faixa etária que apresenta menor incidência de 

óbitos esta concentradas em crianças menores de 1 ano. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19 
 

44% 

56% 

 

 

Tabela 02- Casos de óbitos confirmados de COVID-19,CEARÁ, Brasil, 2020. 

 
 Masculino Feminino 

Faixa etária   

  

 
n % n % 

Menor de 01 ano 4 0,1% 5 0,2% 

10 a 19 Anos 10 0,3% 10 0,4% 

20 a 29 Anos 34 1% 28 1,2% 

30 a 39 Anos 114 3,5% 68 2,8% 

40 a 49 Anos 236 7,2% 119 4,9% 

70 anos a mais 1.764 53,9% 1.482 61,4% 

Total 3.274 57,6% 2.414 42,4% 

Fonte: boletim epidemiológico n°31, Ceará-Brasil, 2020. 

 
O gráfico 01 apresenta a taxa de ocupação dos leitos de enfermarias do estado do Ceará, 

44% dos leitos estão ocupados por pacientes que estão em tratamento por COVID-19. 

Gráfico 01- Taxa Ocupação de Leitos de enfermarias, CEARÁ, Brasil, 2020. 
 

 

Fonte: boletim epidemiológico n°31, Ceará-Brasil, 2020. 

 
O gráfico 02 apresenta a taxa de ocupação dos leitos de UTI do estado 73,90% dos leitos 

tem pacientes internados por COVID-19, essa situação deixa as autoridades de saúde muito 

receosa. 

 
 
 
 

 
Leitos Ocupados 
(enfermarias) 

Leitos Disponiveis 
(enfermarias) 
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73.90% 

 

 

Gráfico 02- Taxa Ocupação de Leitos de UTI CEARÁ, Brasil, 2020. 
 

 

Fonte: boletim epidemiológico n°31, Ceará-Brasil, 2020. 

 
 

Discussão 

 
O maior número de casos confirmados de COVID-19 no Ceará é em adultos 

economicamente ativos da faixa etária de 30-60 anos, muitas pessoas são assintomáticas, 

dificultando o rastreamento da doença, a situação é desafiadora já são muitos casos notificados 

totalizando quase 100 mil casos em todo o estado, inúmeras medidas de prevenção foram 

adotadas, analisando os dados o números de casos é maior em adultos jovens e menores em 

idosos, mas em relação a letalidade o grupo de pessoas da faixa etária superior a 60 anos tem 

mais óbitos confirmados por COVID-19 isso se dá pela a presença de comorbidades associadas  

a pessoas idosas, dentre outros fatores fisiológicos da idade mais avançada (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020). 

Foi realizado estudos associando a COVID-19 em idosos, buscando explicações 

relacionadas à sensibilidade do vírus, e respostas imunológicas em pessoas da terceira idade, foi 

contatado segundo os artigos que devidos as varias alterações no metabolismo de idosos,e as 

mudanças em células T e B, o vírus do SARS-CoV-2 que ocasiona a doença da COVIS-19 pode 

ser mais severo em idoso, possibilitando complicações e levar a óbito, as citocinas tem papel 

crucial nesse processo pois aumentam as respostas infamatórias nos idosos (ARAÚJO, A.A.C ET 

AL, 2020; OPAL, S.M; GIRARD, T.D; ELY, E.W, 2020; NICOL ,G.E. ET AL, 2020). 

Os idosos podem apresentar maiores complicações quando tem diagnostico por COVID-19 principalmente 

do tipo infecção do trato respiratório. Pessoas do grupo de risco apresentam às vezes outras doenças associadas à 

COVID-19 como: pneumonias, falência múltipla de órgãos, edema pulmonar podendo evoluir com óbito (BRASIL, 

2020). 

Cerca de 80% dos casos de Corona Vírus são considerados leves e casos muito graves 

ficam entre 10 a 15% isso é reflexo da reformulação que foi feita no sistema único de saúde para 

atender a demanda de pacientes, foram feitas mudanças em unidades básicas de saúde algumas 

Leitos Ocupados - UTI 

Leitos Disponiveis - UTI 
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ficaram responsáveis pelo o atendimento exclusivo a pacientes confirmados com a doença, 

criação de hospitais de campanha, e foi implantado fluxos nas atendimentos as urgências 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE,2020). 

 
Conclusão 

 
São inúmeros casos notificados de COVID-19, essa situação deixa em alerta as 

autoridades de saúde, É muito preocupante a situação do estado do Ceará, os óbitos são mais 

comuns em pessoas idosas, destaca-se a importância do respeito às medidas de proteção, que 

devem ser adotadas por toda a população, se faz necessário aumentar as formas de prevenção 

da doença visto que as atividades comerciais do estado estão em fase de adaptação para voltar a 

funcionar. 
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RESUMO: Pessoas em situação de rua estão entre os grupos potencialmente mais vulneráveis ao 
COVID-19, devido ao potencial para alojamentos superlotados, a falta de opções de higiene e a 
dificuldade de acessar os cuidados de saúde. Este estudo tem por objetivo identificar na literatura 
como as pessoas em situação de rua em tempos de COVID-19 têm sido assistidas pela sociedade 
e profissionais da saúde. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de 
dados: MEDLINE e LILACS. Foram utilizados os descritores: “COVID-19” e “Pessoas em situação 
de rua”, publicados no período de 2020. Foram encontrados 12 artigos, destes foram selecionados 
5 por se tratarem de artigos relacionados diretamente ao tema proposto. Conclui-se que, as 
medidas de saúde relacionadas a esse grupo, que apresenta intensa e visível vulnerabilidade 
social, ainda precisa ganhar mais destaque na sociedade, aos gestores e profissionais de saúde 
por meio de espaços de discussão científica. 
Palavras-chave: COVID-19. Pessoas em situação de rua. Populações vulneráveis. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
A disseminação do coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) 

tomou proporções pandêmicas inimagináveis, afetando mais de 210 países em poucos meses. 

Pessoas em situação de rua estão entre os grupos potencialmente mais vulneráveis ao COVID-19 

(BARBIERI, 2020). Essas pessoas devem ser consideradas de risco, dado o potencial para 

alojamentos com muita proximidade, a falta de opções de higiene e a dificuldade de acessar os 

cuidados de saúde (DAVIS-SANDFOSS; SWEITZER,2020). 

Essa população apresenta uma condição de saúde precária, indicam taxas mais altas de 

doenças crônicas e contam com sistemas imunológicos comprometidos, que são considerados 

fatores de risco para o desenvolvimento de manifestações mais graves da infecção por 

coronavírus (LIMA et al., 2020). 

São mais suscetíveis a doenças ou morte se expostas, devido as condições físicas e 

mentais subjacentes e à falta de assistência médica acessível. Contudo, na ausência de uma 

solução urgente, estas pessoas que sofrem da falta de moradia permanecerão sem a assistência 

necessária (LIMA et al., 2020). 

É importante entender este cenário para superar as formas tradicionais de atenção à 

saúde da população em situação de rua e para que se viabilizem ações que garantam a qualidade 
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da assistência. Neste sentido, este estudo tem como objetivo identificar na literatura como as 

pessoas em situação de rua em tempos de COVID-19 têm sido assistidas pela sociedade e 

profissionais da saúde. 

A questão que norteou elaboração e execução deste trabalho foi: a visibilidade da 

população em situação de rua que já vive vítima de isolamento social sofreu mudanças em 

tempos de pandemia pelo COVID-19? 

 
METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL). Para a sua realização foram 

adotadas as seguintes etapas: identificação da temática e elaboração das questões de pesquisa, 

busca na literatura, categorização dos estudos, avaliação dos estudos selecionados, interpretação 

dos resultados e exibição da síntese do conhecimento. 

Após a definição do tema foi feita uma busca nas base de dados virtuais: pesquisados 

através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que englobou, a Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysisand Retrieval System Online 

(MEDLINE). 

Para o levantamento das publicações nas bases eletrônicas de dados, foram utilizados 

descritores controlados do vocabulário dos Descritores em Ciência da Saúde (DecS), constantes 

nas línguas portuguesa e inglesa: “pessoas em situação de rua AND COVID-19” e “populações 

vulneráveis AND COVID-19”, mediante o uso do operador booleano AND. 

Para seleção do material empírico foram estabelecidos os critérios de inclusão: que 

respondessem à pergunta de partida, artigos disponíveis integralmente, publicação em português 

e inglês, com indexação nas bases de dados referidas e disponíveis de forma gratuita no período 

de janeiro a junho de 2020. Foram excluídos os estudos duplicados, publicações do tipo 

monografias, dissertações, teses, em formato de editorial, carta ao editor e desvio à temática. 

Para análise e categorização dos artigos foi realizada uma leitura interpretativa dos 

que se enquadravam nos critérios de inclusão/exclusão do estudo e realizada a análise 

descritiva dos resultados de acordo com os objetivos propostos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No que se refere à caracterização dos estudos que abordaram a pessoas em situação de 

rua em tempos de covid-19: isolados no isolamento social e que compuseram a essência desta 

revisão integrativa, destaca-se: dos 12 artigos que fizeram parte da amostra do estudo, foi 

encontrado apenas uma em publicação nacional e quatro publicações internacionais. Quanto ao 

idioma dos artigos que compuseram a amostra, constatou-se a predominância no inglês. 

Foi observado que os 5 estudos desta revisão foram descritivos e estavam disponíveis na 

base de dados MEDLINE. 
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Na ótica da saúde pública, deve estar entre as principais prioridades do governo o ato de 

proteger as pessoas mais vulneráveis da epidemia, sendo imprescindível que o governo trabalhe 

em estreita colaboração com as regiões, municípios e organizações do terceiro setor para garantir 

o apoio necessário durante o período epidêmico (BARBIERI, 2020). Sabemos que trabalhar com 

esse determinado grupo é um serviço que requer apoio e operação conjunta, de modo a criar 

espaços saudáveis e vínculo para desenvolver atividades voltadas à saúde. 

Pessoas em situação de rua enfrentam falta de sono, desnutrição e níveis extremos de 

estresse, desse modo para se atender às suas necessidades diárias torna-se um desafio. Por 

conseguinte, desenvolvem um sistema imunológico enfraquecido. Em paralelo a isso, muitos 

apresentam outros problemas, como doenças mentais e distúrbios de abuso de substâncias 

(álcool, drogas) (NETO et al., 2020). Seria fundamental a garantia de serviços dedicados às 

pessoas com esses problemas a fim de evitar sintomas de abstinência e outros problemas 

relacionados (BARBIERI, 2020). 

Lidar com esses problemas requer da equipe de saúde e gestores o desenvolvimento de 

estratégias voltadas não só focada na pandemia por coronavírus, mas de forma conjunta aos 

problemas já existentes os quais não podem ser desviados e sim entendidos como necessidades 

primárias. 

Para Kirby (2020), seria importante implementar um programa nacional homogêneo, 

articulado em três eixos principais que seriam: vigilância ativa no território, tratamento COVID-19 

para pessoas sintomáticas ou positivas para testes de diagnóstico e proteção COVID-19, para 

pessoas sintomáticas ou que negativaram no teste diagnóstico, mas que têm condições médicas 

pré-existentes como fatores de risco para os quais precisam ser isolados. 

Nesse sentido, seria interessante proteger a população de rua com mais de 50 anos ou 

aqueles que apresentam fatores de risco mais graves para uma alta mortalidade, como os que 

apresentam doenças respiratórias crônicas ou cardíacas. É pertinente destacar que parte da 

primeira a sétima estratégia como máscaras cirúrgicas e géis desinfetantes devem ser distribuídos 

sistematicamente para toda a população em situação de rua (BARBIERI, 2020). Com isso, vimos 

que é necessário empenho dos setores inseridos junto a uma população que não conta com 

território fixo e tampouco hábitos de higiene. 

Pessoas que vivem em situação de rua, se expostas, podem ser mais suscetíveis a 

doenças ou morte devido à prevalência de condições físicas e mentais subjacentes e à falta de 

assistência médica confiável e acessível (LIMA, et al. 2020). É emergente a necessidade de dar 

visibilidade a esta população, uma vez que além de vulneráveis, muitas vezes não são vistos, não 

só pela sociedade de um modo geral, mas pelo poder público e serviços de saúde, o que se torna 

ainda mais grave. 

A população de rua tem menos acesso a prestadores de serviços de saúde que poderiam 

solicitar exames de diagnóstico e, se confirmados, isolá-los de outros em coordenação com os 

departamentos de saúde locais (LIMA, et al. 2020). Faz-se necessário tornar mais acessível a 
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assistência, o cuidado e a atenção a saúde à população de rua, de modo que esses não sintam 

limitação e diferença no modo que são tratados pelo sistema de saúde. 

É preciso minimizar os preconceitos e a restrita relação entre prestadores de serviços de 

saúde e a população de rua em todos os níveis de atenção. Dessa forma é fundamental o 

envolvimento dos elementos que compõe estes espaços, para que os profissionais ajam de 

acordo com as mudanças conquistadas através das políticas públicas inseridas para esse público 

no sistema de saúde ao longo do tempo, bem como as necessidades específicas desta população 

mais vulneráveis, além de compreenderem a importância do cuidado voltado à subjetividade do 

sujeito, levando em consideração suas reais necessidades. 

CONCLUSÃO 
 

Conforme a literatura analisada e discutida frente ao cenário de pandemia por coronavírus 

no mundo, observamos que as medidas de saúde relacionadas à esse grupo, que apresenta 

intensa e invisível vulnerabilidade social, ainda precisa ganhar mais destaque nos espaços de 

discussão científica, uma vez que ficou evidente tal problema frente ao escasso número de 

publicações científicas encontradas. 

Ressaltamos que medidas higiênicas disponíveis a esse grupo também beneficiam a 

população de um modo geral, pois limitaria a propagação do vírus, surgimento de novos surtos, 

bem como na superlotação dos serviços de saúde e consequentemente redução da mortalidade. 

Concluiu-se que ao conseguirmos alcançar um número mais expressivo na sociedade 

acerca da temática, seria possível impactar de fato e tonar políticas públicas já existentes mais 

amplamente difundida, efetivas e igualitárias a esse grupo que já é isolado e principalmente agora 

em tempos de pandemia e isolamento social. 
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CAPÍTULO 191 

PLATAFORMA DIGITAL COMO FERRAMENTA PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA DURANTE 

A PANDEMIA POR COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DIGITAL PLATFORM AS INSTRUMENT FOR CONTINUED EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC: 
EXPERIENCE REPORT 
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RESUMO: A pandemia por COVID-19 instaurou desafios para o sistema de saúde e também à 
expansão do uso das plataforma digitais. O objetivo deste estudo foi relatar a experiência do uso 
de plataforma digital como ferramenta para educação continuada de acadêmicos e profissionais 
de saúde durante o período de pandemia por COVID-19. Trata-se de relato vivenciado como 
participante em plataforma digital. A atividade educativa abordou aspectos clínicos e 
epidemiológicos referentes à pandemia e discussão das medidas de contingenciamento 
recomendadas. Debateram a importância da prevenção e promoção da saúde aos trabalhadores 
que estão expostos ao risco de contaminação pela doença. Discutiram a importância, uso e 
disponibilidade dos Equipamentos de Proteção Individual para a saúde e segurança dos 
trabalhadores, clientes e comunidade. A utilização de plataforma digital é uma ferramenta 
importante para a educação continuada para acadêmicos e profissionais de saúde durante o 
período de pandemia por COVID-19. 
Palavras-chave: Educação Continuada; Infecção por Coronavírus; Plataformas Digitais. 

 
ABSTRACT: The COVID-19 pandemic created challenges for the health system and also for 
expanding the use of digital platforms. The aim of this study was to report the experience of using a 
digital platform as instrument for continuing education of academics and health professionals 
during the COVID-19 pandemic period. It is a report experienced as a participant in a digital 
platform. The educational activity addressed clinical and epidemiological aspects related to the 
pandemic and discussed the recommended contingency measures. They discussed the 
importance of prevention and health promotion for workers who are exposed to the risk of 
contamination by the disease. They discussed the importance, use and availability of Personal 
Protective Equipment for the health and safety of workers, customers and the community. The use 
of a digital platform is an important instrument for continuing education for academics and health 
professionals during the COVID-19 pandemic period. 
Keywords: Education Continuing; Coronavirus Infections Digital Platforms. 

 
INTRODUÇÃO 

Os coronavirus, normalmente, são considerados patógenos não letais para seres 

humanos, causando resfriados comuns que variam entre leves e moderados. Contudo, em 2019, 

foi identificado um novo tipo de coronavírus, SARS-CoV-2, na cidade de Wuhan, na China. A 

doença então ficou conhecida no mundo como CoV Doença-19 (COVID-19), sendo então 

responsável pelo terceiro surto de CoV na história da humanidade (LIMA; SOUSA; LIMA, 2020). 
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Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o COVID- 

19 como uma pandemia. Até o momento, estudo aponta que pesquisas relacionadas a etiologia do 

vírus precisam ser ampliadas, mas os seres humanos não são seus hospedeiros naturais. Em 

média, de 2 a 4 semanas o vírus é eliminado pelo corpo humano e a doença parece conferir 

imunidade. Contudo, ainda não existem evidências científicas, até o momento, que indiquem por 

quanto tempo a imunidade continue no organismo após a eliminação do COVID-19 

(HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020). 

Com a instalação da pandemia, um novo desafio para o sistema mundial de saúde, foi 

aflorado. Isto porque há dificuldades expressivas devido ao número de infectados e às demandas 

de recursos humanos. Nesse cenário, destacam-se os profissionais de saúde que estão atuando 

na atenção em saúde aos clientes acometidos com a doença COVID-19 (MIRANDA et al, 2020). 

Devido ao risco de contaminação da doença, os profissionais precisam atentar-se às medidas de 

segurança e prevenção em saúde. 

No Brasil, existe a Norma Regulamentadora 32 (NR 32), que tem por finalidade 

estabelecer e regulamentar as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção, 

segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, especialmente sobre os agentes 

biológicos (CAVALHEIRO et al, 2019). 

Assim, há necessidade de compartilhar conhecimentos que se referem a importância da 

adoção destas medidas de saúde e segurança para os trabalhadores. Neste sentido, as 

plataformas e mídias sociais tem despontado em tempos de pandemia por COVID-19. No contexto 

da saúde, por exemplo, essas estratégias são utilizadas cada vez mais para a educação na 

saúde, pois são Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) que proporcionam o 

desenvolvimento de iniciativas pedagógicas de saúde criativas, inovadoras e ousadas, que 

fortalece a interconexão entre comunicação, ciência e sociedade (FRANÇA; RABELLO; 

MAGNAGO, 2019). 

Ressalta-se ainda que, o isolamento social foi uma estratégia recomendada com a 

finalidade de diminuir o risco de contágio da doença. Assim, a utilização de plataformas digitais 

despontaram como dispositivos importantes para a promoção da saúde dos sujeitos. Neste 

sentido, o objetivo deste estudo é relatar a experiência do uso de plataforma digital como 

ferramenta para educação continuada de acadêmicos e profissionais de saúde durante o período 

de pandemia por COVID-19. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

Trata-se de relato vivenciado por meio de expectativa como participante em plataforma 

digital, por meio de videoconferência, em que foi proposta a discussão sobre a temática. 

A divulgação da atividade educativa ocorreu por meio da mídia social do Instagram. A 

postagem convidava para a discussão acerca da saúde e segurança dos profissionais de saúde 

em tempos da pandemia por COVID-19. Assim, o participante era convidado a acessar uma 

plataforma digital que oportunizada o ingresso à sala digital com os expositores. Havia a opção de 
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chat entre participantes e expositores onde podiam ser expostos questionamentos, dúvidas e 

sugestões tanto de forma restrita ou coletivamente. 

O acesso à plataforma digital foi disponibilizado por meio de e-mail. O público-alvo eram 

acadêmicos e profissionais da saúde. O período de realização da atividade educativa foi no mês 

de junho de 2020. Participaram aproximadamente, 23 pessoas. Havia dois debatedores sobre a 

temática. O momento foi organizado de modo a contemplar exposição dialogada, interação entre 

participantes e espaço para sugestões, dúvidas ou discussão coletiva. 

 

Resultados e Discussão 

 
A atividade educativa durou aproximadamente uma hora e meia. Durante o momento, os 

apresentadores acolheram os participantes e iniciou-se a exposição dialogada. Inicialmente, foi 

abordado aspectos clínicos e epidemiológicos referentes à pandemia por COVID-19 e discussão 

das medidas de contingenciamento adotadas. Debateu-se a evolução da atenção ao trabalhador 

da saúde. Seguiu-se com a discussão sobre a importância da prevenção e promoção da saúde 

aos trabalhadores que estão expostos ao risco de contaminação pela doença em curso. A seguir, 

enfocou-se a necessidade de atenção aos profissionais de saúde que estão atuando diretamente 

com indivíduos suspeitos ou confirmados da doença. 

Reconhece-se que, a educação em saúde para a educação continuada é um campo do 

saber que busca promover a saúde e prevenir determinados agravos em diversos níveis de 

complexidade do processo saúde-doença. Sendo assim, a educação em saúde deve ser 

entendida como um processo de aprendizagem teórico-prático que visa integrar conhecimentos e 

habilidades possibilitando que os indivíduos desenvolvam uma visão crítica acerca da produção 

do cuidado em saúde. Logo, a atividade educativa oferece elementos para a adoção de novos 

hábitos e condutas de saúde na prevenção de agravos (RAMOS et al, 2018). 

Assim, atividades educativas para a educação continuada devem ser centradas na 

promoção da saúde e, impactarem na qualidade de vida dos sujeitos. 

A atividade educativa foi seguida do debate sobre a importância do conhecimento e 

atenção à NR 32. Discutiram a importância, uso e disponibilidade de oferta dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) para prevenção da saúde dos trabalhadores, indivíduos e sua 

comunidade. Inclusive, alguns EPI foram mostrados durante a exposição dialogada e discutidos 

sobre seu uso para cada procedimento de saúde. 

A importância de discussão da NR 32 é justificada pelo fato dos profissionais de saúde 

estarem expostos a diversos riscos ao desempenharem suas funções, a saber: biológicos, físicos, 

químicos, ergonômicos e psicossociais. Esta exposição pode gerar acidentes de trabalho e 

afastamentos das atividades laborais. Logo, a compreensão dos riscos do ambiente de trabalho e 

dos fatores correlacionados à prática profissional, é fundamental na adoção de medidas de 

biossegurança e da NR 32 (SANTOS JUNIOR et al, 2015). 

Outro aspecto debatido, que trata da segurança e saúde dos profissionais que atuem 

frente à pandemia, foi a necessidade de atenção à sua saúde física e mental. Isto porque, devida 
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a sobrecarga de trabalho, dos desafios frente à uma doença emergente e grave; estes 

profissionais podem adoecer com implicações físicas e psicossociais. 

Schmidt et al (2020) apontam que o atual cenário da pandemia, com foco ao combate do 

vírus e reestabelecimento da saúde dos acometidos pela doença; os profissionais de saúde 

precisam de acolhida. Recorda-se que a saúde mental e física não devem ser negligenciadas ou 

subestimadas. Pois, a pandemia em curso, parece ter gerado desdobramentos negativos 

associados à doença, que podem ocasionar implicações psicológicas, tornando-se cada vez mais 

evidentes os índices de profissionais de saúde, com sintomas de depressão e adoecimento devido 

a pandemia pela COVID-19. 

Neste sentido, percebe-se que a discussão de conteúdos educativos, com foco na 

atenção à promoção da saúde ao trabalhador, foi um importante dispositivo de educação em 

saúde continuada. A experiência proporcionou a discussão de temáticas inerentes da saúde do 

trabalhador, especialmente frente à pandemia por COVID-19. 

Assim, reconhece-se que as plataforma digitais são ferramentas de tecnologias de 

informação e comunicação importantes, no processo de educação, sobre a segurança dos 

profissionais de saúde. Estas ferramentas possuem como facilidades o acesso remoto, 

possibilidade de comunicação e interação entre os participantes, dentre outras. 

É importante ressaltar que a internet vem se tornando uma aliada no engajamento em 

temas relacionados à ciência e saúde. As plataformas digitais então, demostram seu potencial 

para agregar indivíduos e aumentar a participação do público sobre determinando tema. Assim, 

estas tecnologias estão em ascensão como ferramentas de educação continuada e são 

importantes para a promoção da saúde. Ademais, o acesso à diversidade de dados e ferramentas 

auxiliam na aquisição de novas informações (BARRETO et al, 2020). 

As plataformas digitais proporcionam a comunicação entre as pessoas em tempo real em 

pontos geográficos distintos, mas com acesso à internet, esse fenômeno no qual alguns autores 

nomeiam de “sociedade em rede”, possibilita uma nova forma de interação e facilita o encontro 

entre indivíduos nas mais distintas regiões. O uso dessas plataformas possibilita que pessoas, 

com interesses comuns, encontrem-se e criem Redes de interação (PRYCHODCO; 

BITTENCOURT, 2019). 

Ao final da exposição, os debatedores esclarecem dúvidas dos participantes que foram 

feitas via chat e por comunicação interativa. Os debatedores oportunizaram o diálogo entre os 

participantes que relataram que o momento educativo foi importante para a promoção da saúde e 

segurança dos trabalhadores da saúde. Os participantes apontaram que a discussão proporcionou 

reflexões sobre o reconhecimento e valorização da atuação dos profissionais de saúde, na lógica 

da articulação intersetorial. 

A limitação deste estudo foi o fato de narrar uma experiência de uma atividade educativa, 

sem avaliar as implicações desta para aquisição de novos conhecimentos. Embora, o objetivo do 

estudo foi alcançado o estudo, este fato aponta a perspectiva de novas pesquisas nesta temática . 
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CONCLUSÃO 

 
 

A utilização de plataforma digital é uma ferramenta importante para educação continuada 

de acadêmicos e profissionais de saúde durante o período de pandemia por COVID-19. Este 

recurso eletrônico proporciona interação entre os participantes, possibilidade de discussão e 

acesso remoto. Assim, sugere-se que o tema possa ser ampliado, inclusive com estudos acerca 

das dificuldades no manuseio das plataformas digitais pelos indivíduos. 
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CAPÍTULO 192 

PNEUMONIA POR SARS-COV-2 E OS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO ENVOLVIDOS 

 
SARS-COV-2 PNEUMONIA AND THE MAIN RISK FACTORS INVOLVED 
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RESUMO : Covid-19 é o nome pelo qual foi denominada a infecção pelo vírus SARS-CoV-2. É 
uma patologia recente que teve início em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, que se 
alastrou ao mundo, ganhando o caráter de pandemia. Caracteriza-se nos casos mais leves por 
uma síndrome gripal, contudo, nos casos mais graves é responsável por complicações como 
pneumonia, síndrome do desconforto respiratório e óbito. A propensão a essas complicações, 
todavia, deve-se a fatores de risco como: idade avançada, sexo, obesidade, tabagismo, doenças 
crônicas cardiovasculares e respiratórias e câncer. Tendo isso em vista, a presente revisão de 
literatura fez uma busca ativa na biblioteca virtual Pubmed-Medline e Scielo. O objetivo desse 
trabalho foi relacionar os fatores de risco com possíveis complicações da covid-19. Concluiu-se 
que a gravidade e forma de manifestação da doença está intimamente relacionada aos fatores de 
risco apresentados. 
Palavras-chave: Pneumonia, fatores de risco, covid-19. 

 

ABSTRACT: Covid-19 is the name by which the SARS-CoV-2 virus infection was called. It is a 
recent pathology that started in Wuhan, China, in December 2019, which spread to the world, 
gaining the character of a pandemic. It is characterized in the mildest cases by a flu-like syndrome, 
however, in the most severe cases it is responsible for complications such as pneumonia, 
respiratory distress syndrome and death. The propensity to these complications, however, is due to 
risk factors such as old age, sex, obesity, smoking, chronic cardiovascular and respiratory 
diseases and cancer. Bearing this in mind, the present literature review made an active search in 
the Pubmed-Medline and Scielo virtual library, the objective of this work was to relate the risk 
factors with possible complications of covid-19. It was concluded that the severity and form of 
manifestation of the disease is closely related to the risk factors presented. 
Keywords: Pneumonia, risk factors, covid-19. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Em dezembro de 2019 um surto de casos de pneumonia, em Wuhan, China, causou 

efervescência em todo o mundo. Em virtude do impacto crescente na região algumas hispotéses 

foram levantadas a cerca da etiologia dos quadros de pneumonia (ZHANGYP, 2020). Foi quando, 

análises genéticas, identificaram que o mecanismo desencadeador dessas infecções pulmonares 

é um vírus, especificamente um betacoronavírus, que engloba o grupo dos coronavírus humanos, 
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sendo, portanto, denominado SARS-CoV-2, agente etiológico da doença intitulada covid-19 

(ZHOU et al., 2020). 

Os coronavírus humanos são patógenos virais de material genético RNA de fita simples 

(CHAN et al., 2020). Raramente os vírus desse grupo causam repercussões clínicas de grande 

relevância, contudo, entre esses agentes etiológicos, dois já foram responsáveis por epidemias 

em todo o mundo, com grande impacto em índices como a morbidade e a mortalidade: o SARS- 

CoV e o MERS-CoV (PAULES, et al., 2020). Em 2002, na China, em Guangdong, SARS-CoV foi 

responsável pela morte de várias pessoas em decorrência das complicações da SARA (Síndrome 

do desconforto respiratório aguda). Acredita-se que o reservatório da doença tenha sido os civetas 

após o contato com morcegos contaminados. Já em 2012, na Arábia Saudita, houveram novos 

relatos de SARA, agora, pelo MERS-CoV. Especula-se que o reservatório desse vírus se deu em 

camelos dromedários após o contato com morcegos infectados (SONG et al., 2019). 

Alguns fatores foram considerados de risco para complicações, principalmente no que se 

refere ao principal alvo de ataque do vírus, o tecido pulmonar. As disfunções orgânicas, como 

choque síndrome do desconforto respiratório, lesão pulmonar, cardíaca ou renal estão 

intimamente relacionadas, conforme observações clínicas, com idade avançada, sexo, doenças 

crônicas prévias, sobretudo as cardiovasculares e pulmonares (WANG et al., 2020). 

A revista médica The Lancet por intermeio de um levantamento de dados com uma coorte 

de pacientes portadores de coronavírus indicou que a maioria deles teve pneumonia grave com 

consequente síndrome do desconforto respiratória aguda, necessitando de oxigenoterapia e 

internação em unidade de terapia intensiva. Em tomografia computadorizada do pulmão o achado 

de opacidade bilateral com vidro fosco foi frequente, tornando-se um indicador da doença 

(HUANG et al., 2020). 

Logo, tendo em vista que as repercussões clínicas de cunho grave, principalmente os 

quadros de pneumonia associados à síndrome do desconforto respiratória aguda, vitimam 

milhares de pessoas em todo o mundo, o presente artigo julga necessário compreender o 

processo fisiopatológico dessa injúria no sistema pulmonar e relacioná-lo a seus principais fatores 

de risco, haja visto a promoção de uma profilaxia adequada e mais abrangente nesse público alvo. 

Além de que, medidas de proteção pertinentes a esses indivíduos diminui os potenciais de 

contaminação, o que uma vez presente, congestiona o sistema público de saúde e compromete o 

atendimento e o tratamento a toda a população. Assim, o objetivo desse trabalho foi relacionar os 

fatores de risco com possíveis complicações da covid-19. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, através de uma revisão 

integrativa da literatura. Logo, a fim de que se pudesse criar um parâmetro de pesquisa alguns 

objetivos foram propostos, são eles: qual a principal complicação sistemática induzida pelo SARS- 

CoV-2? Existe algum padrão de maior suscetibilidade, entre os infectados, ao desenvolvimento 

dessa complicação? Caso exista, quais são os principais fatores de risco? 
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A busca de dados foi realizada na biblioteca virtual Pubmed-Medline (Biblioteca Nacional 

de Medicina do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unido) e Scielo (Scientific Eletronic 

Library Online). Para tanto, alguns critérios de inclusão foram estipulados: 1) artigos publicados 

em inglês e português; e 2) artigos que foram publicados desde 2019. O pequeno recorte 

temporário deve-se ao fato de que estamos em busca de um processo patológico recente em toda 

a história médica e, portanto, os trabalhos científicos são escassos e pouco conclusivos. Foram 

excluídos artigos que não satisfaziam os critérios de inclusão e os objetivos estipulados. 

Foram pesquisados nas plataformas bibliográficas, acima citadas, as palavras-chave: 

“pneumonia”, “fatores de risco”, e “covid-19”. Assim, os artigos foram selecionados a partir de uma 

triagem nos resumos que traziam consigo, e aqueles cujo objetivos correspondiam com a presente 

pesquisa foram selecionados e lidos na integra. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo a WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019, os sinais e sintomas 

desenvolvidos perante a infecção do SARS-Cov-2 são variadas, desde um quadro leve, 

caracterizado por um quadro gripal, até casos mais graves com pneumonia, consequente 

síndrome do desconforto respiratória aguda e óbito. A maioria das pessoas, contudo, 

desenvolvem quadros clínicos mais brandos, apresentando, em sua maioria, febre, tosse seca, 

fadiga, dores osteomusculares e escarro. Em contrapartida, uma pequena parcela dos infectados 

cursam com quadros graves, portando-se clinicamente com dispneia, taquipneia (≥ 30 irpm), 

saturação de oxigênio baixa (≤ 93%) infiltrado pulmonar, insuficiência respiratória, choque séptico 

e disfunção sistêmica em vários órgãos (WHO-China, 2020). 

O mecanismo fisiopatológico até o presente momento não é bem definido, mas especula- 

se que o SARS-CoV-2 utiliza da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) para entrar no 

organismo do indivíduo, por meio de uma glicoproteína do envelope viral que possui a capacidade 

de ligar-se expressivamente à superfície do ECA2 na superfície alveolar. Esse contato estimula a 

endocitose do vírus e sua fusão na membrana celular. Dentro das células alveolares o vírus 

assume o caráter transcricional endógeno celular e é capaz de fazer várias cópias e se espalhar 

pelo aparelho pulmonar. Nos alvéolos esse patógeno “inativa” a função ciliar dessas células, 

impedindo-as de retirar estímulos agressivos ao tecido pulmonar; o que gera o acúmulo destes e 

consequentemente infiltrado pulmonar, podendo resultar em pneumonia e síndrome do 

desconforto respiratório aguda (SARA) (CESPEDES; SOUZA, 2020). 

Na fase inicial da pandemia, um estudo com 1099 pacientes em Wuhan, identificou que a 

doença em sua forma grave ocorreu em cerca de 15,7% dos pacientes infectados, de forma que 

os achados de imagens tomográficas mais específicos para o diagnóstico foram a opacidade em 

vidro fosco e o sombreamento bilateral irregular. Todavia, é importante salientar que, na admissão 

imediata, tal alteração não ocorreu em todos os pacientes (GUAN et al., 2020). 
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Um estudo feito nos EUA com dados para 7162 pessoas infectadas pelo COVID-19, 

mostra que a taxa de hospitalização entre pessoas com pré-condições reportadas é quase 25% 

maior se comparado com pessoas sem nenhuma pré-condição. Algumas doenças levam a uma 

taxa de hospitalização ainda mais alta. Infectados que possuem diabetes ou doença renal crônica 

apresentam taxas de internação 8,5 e 11 vezes maiores, respectivamente, do que os que não 

estão no grupo de risco. Doenças pulmonares também aumentam as taxas de internações em 

quase 4 vezes. Além disso, pacientes hospitalizados acima de 65 anos de idade, mesmo sem 

nenhuma condição médica reportada, apresentam o dobro do total da população estudada 

(PIRES; CARVALHO; XAVIER, 2020). 

Á medida que a pandemia toma proporções gigantescas, os indivíduos com fatores de 

risco para o agravamento da doença devem redobrar os cuidados com a higiene e isolamento 

social, haja visto que esse público está mais propenso a tratamentos invasivos, como a ventilação 

mecânica, e à morte (a taxa de mortalidade não está bem definida, mas especula-se que seja a 

cerca de 1%). Um estudo realizado pelo China Center for Disease Control and Prevention’s com 

44.000 pessoas confirmadas laboratorialmente para coronavírus apontou que idade avançada, 

doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas, hipertensão e câncer estão 

diretamente associados a um maior risco de desenvolver complicações e vir a óbito. Outros 

estudos apontam ainda que a obesidade, tabagismo e sexo masculino são fatores críticos para o 

curso grave da doença (JORDAN; CHENG, 2020). 

 
 

Fatores de risco 

Atualmente, a comunidade científica concorda que adultos idosos (60 anos ou mais) e 

pessoas com presença de comorbidades são os mais susceptíveis ao desenvolvimento de 

complicações ao se infectarem com o coronavírus, especialmente aqueles que apresentam 

hipertensão e/ou diabetes. (DA COSTA, et al., 2020, p.87). Uma pesquisa realizada em 2020, com 

1099 pacientes exibiu que 23,7% dos internados por COVID-19 apresentavam hipertensão, 16,2% 

diabetes e 5,8% doenças coronarianas. Em um outro estudo, de 140 pacientes internados, 30% 

tinham hipertensão e 12% diabetes (FANG; KARAKIULAKIS E ROTH, 2020 citado por DA 

COSTA, et al., 2020). 

 
Idade e sexo 

A doença em seu caso mais grave é rara em crianças, de modo que, estima-se que a taxa 

de mortalidade no grupo de indivíduos com menos de 60 anos é inferior a 0,2%. Em idosos com 

idade superior a 80 anos a taxa de mortalidade é estimada em 9,3%, evidenciando que a idade é 

preponderante no prognóstico do paciente. Consoante a esse fator, alguns países, como a Itália, 

tem reportado um risco de complicação mais elevado nos homens, o que pode se dar devido a 

esse gênero estar mais exposto ao tabagismo e desatenção com comorbidades crônicas 

(JORDAN; CHENG, 2020). 
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Obesidade 

A obesidade está relacionada com a diminuição dos seguintes parâmetros: volume de 

reserva respiratório, capacidade funcional e complacência do sistema respiratório. Aliado a esses 

fatores a obesidade é precursora de citocinas inflamatórias que podem contribuir na morbidade de 

pacientes obesos infectados pelo SARS-CoV-2. Levando-se esses processos fisiopatológicos em 

consideração há uma grande preocupação, haja visto que a incidência de adultos obesos (42%) e 

obesidade grave (9%) em todo o mundo cresce gradativamente. Contudo, ainda não existem 

narrativas concretas sobre o real impacto da obesidade na covid-19, todavia, as observações 

sugerem que pacientes obesos, uma vez infectados, possuem maior risco de cursar com quadros 

graves e terapias mais agressivas (DIETZ; BURGOA, 2020). 

 
Tabagismo 

O tabagismo é um importante problema de saúde pública, e uma de suas complicações é 

a diminuição da capacidade respiratória do paciente, além de aumentar o risco de infecções e de 

desenvolvimento de DPOC e cânceres de pulmão. O tabagismo também está associado a outras 

doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, cardiopatias e hipertensão (DA SILVA et 

al., 2020). 

É plausível inferir que há um aumento do risco de contaminação pelo SARS-CoV-2 desse 

grupo, na medida que os fumantes levam os produtos de tabaco à boca sem a adequada 

higienização. Além disso, os narguilés, muito comuns entre a população jovem, que geralmente 

compartilha os bocais, facilitam a transmissão do COVID-19 (DA SILVA et al., 2020). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstrou preocupação com o potencial de 

disseminação da doença por intermédio do uso de tabaco e dispositivos eletrônicos para fumar. 

Por suas características que possibilitam seu compartilhamento, estes devem ser inclusos como 

produtos que contribuem para a disseminação e contaminação pelo novo coronavírus (OMS, 

2020). 

Estudos realizados em animais e células humanas indicam que o tabaco aumenta a 

gravidade de doenças respiratórias, aumentando a replicação viral pela supressão dos 

mecanismos antivirais e alterações nos padrões de citocinas em células que possuem o papel de 

imunidade inata da mucosa. Além disso, o tabagismo também aumenta a expressão da enzima 

conversora de angiotensina 2, conhecida, até então, como receptor do SARS-CoV-2. O uso de 

cigarros eletrônicos também relata alterações no perfil de proteínas ligadas à defesa imunológica 

inata nas secreções das vias aéreas, induzindo alterações semelhantes às observadas nos 

fumantes tradicionais (DA SILVA et al., 2020). 

 
Hipertensão 

A pressão arterial corporal é resultante da resistência vascular periférica e do débito 

cardíaco. Os mecanismos que influenciam esses fatores contribuíram para a construção da 

explicação da fisiopatologia da hipertensão arterial (LIMA; HATAGIMA; SILVA, 2007). O sistema 
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renina-angiotensina (SRA) é o de maior relevância para a elucidação de como indivíduos 

hipertensos que contraíram o Coronavírus estão mais passíveis a complicações. 

O SRA é um mecanismo regulador da homeostasia da pressão arterial. Em situações 

normais, esse sistema é iniciado com o angiotensinogênio, substrato da renina, quando há queda 

na pressão sanguínea. A renina atua sobre o angiotensinogênio, liberando a angiotensina I. Após 

sua formação, por meio da enzima conversora de angiotensina (ECA), a angiotensina I é 

convertida no peptídeo ativo angiotensina II, um potente vasoconstritor. Em indivíduos 

hipertensos, esse sistema está em hiperatividade, levando a uma alta na pressão arterial (7ª 

Diretriz Brasileira de Hipertensão, 2017). 

Estudos apontam que as quantidades circulantes de enzima conversora de angiotensina 

estão aumentadas em pacientes hipertensos que fazem uso de diferentes medicamentos, 

incluindo inibidores de enzima de conversão de angiotensina (IECAs) e bloqueadores dos 

receptores da angiotensina (BRA) (BARROS et al., 2020). 

Isabela Costa et al (2020), explica que o Coronavírus contém quatro proteínas estruturais 

principais: envelope proteico, proteína da membrana, proteína nucleocapsídeo e a proteína Spike. 

O vírus se liga a enzima conversora de angiotensina por meio da proteína Spike e assim 

consegue entrar na célula hospedeira, onde ocorre a inativação da ECA. Geralmente, essa 

enzima se encontra elevada no coração de hipertensos, o que pode acarretar lesões graves ao 

sistema cardiovascular (COSTA et al., 2020). 

Além disso, portadores de outras doenças cardiovasculares chamam a atenção dos 

estudiosos, já que, normalmente, o cardiopata apresenta um endurecimento das artérias e outras 

alterações que podem comprometer o fluxo sanguíneo para o pulmão. Assim, uma circulação 

comprometida afeta a chegada de anticorpos aos locais de infecção e prejudica o curso do 

tratamento da doença (MAJID et al., 2020). 

 
Diabetes 

A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente de insulina pelo corpo ou a 

incapacidade de usar a insulina produzida. A insulina é um hormônio essencial para quebrar as 

moléculas de glicose, transformando-as em energia para a manutenção das células do organismo. 

A incompetência que o corpo atinge leva ao aumento do nível de glicose no sangue, causando 

hiperglicemia. Se houver persistência desse quadro por longos períodos, os órgãos, vasos 

sanguíneos e nervos podem começar a ser afetados e, dependendo do tipo de diabetes que o 

indivíduo apresentar, pode haver a instalação do quadro de cetoacidose diabética (falta de insulina 

no organismo) (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019). 

De acordo com Akhtar Hussain et al (2020), infecções como influenza e pneumonia são 

mais comuns e sérias em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. No entanto, os estudos sobre os 

impactos e resultados da infecção por Coronavírus em portadores de diabetes ainda permanecem 

divergentes. Especula-se que a infecção por SARS-COV-2 em pacientes com diabetes 

possivelmente desencadeia condições de estresse mais altas, que levam a maior liberação de 
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hormônios hiperglicêmicos, trazendo como consequência níveis mais altos de glicose no sangue 

(HUSSAIN et al., 2020). 

Pesquisas apontam também que, embora a imunidade humoral pareça relativamente não 

afetada, pessoas com diabetes apresentam fagocitose prejudicada, por neutrófilos, macrófagos e 

monócitos, quimiotaxia de neutrófilos e atividade bactericida prejudicadas. Assim, mesmo que haja 

dúvidas quanto a susceptibilidade de indivíduos diabéticos ao covid-19, é aceito que há um 

aumento geral nas chances de doenças severas (MA; HOLT, 2020). 

 

Câncer 

Os fatores de risco para a evolução da infecção por covid-19 para quadros graves e óbito 

incluem presença de comorbidades e idade avançada, características comumente presentes em 

pacientes com câncer. Além disso, o próprio câncer, em conjunto com seu tratamento, torna os 

pacientes oncológicos ainda mais suscetíveis a infecções respiratórias, devido à resposta 

imunológica deprimida por bactérias e vírus respiratórios, tendo em vista que algumas 

modalidades terapêuticas comprometem o sistema imunológico (THULER; DE MELO, 2020). 

Um relato publicado no The Lancet Oncology, de 1590 casos de covid-19 confirmados, 

onde 18 pacientes tinham histórico de câncer, mostrou, quando comparados a pacientes sem 

câncer, que os pacientes oncológicos eram mais idosos, apresentavam com maior frequência 

história de tabagismo, polipneia e apresentavam manifestação inicial mais grave visualizada na 

tomografia computadorizada de tórax, mas não apresentavam diferenças significantes quanto ao 

gênero, outras comorbidades, sintomas basais e gravidade na radiografia de tórax. Dessa forma, 

concluíram que pacientes com câncer podem apresentar maior risco de infecção por COVID-19 e 

pior prognóstico do que aqueles sem câncer (THULER; DE MELO, 2020). 

Entre os pacientes portadores de câncer, os que apresentaram maiores riscos de 

complicações por infecção pelo novo coronavírus foram os portadores de câncer de pulmão, os 

que passaram por transplante de medula óssea e os que já fizeram tratamento quimioterápico 

(FERREIRA, et al., 2020). 

 
CONCLUSÃO 

 
Tendo em vista as pesquisas realizadas e as informações levantadas, conclui-se que a 

covid-19 é uma doença com quadro clínico variado, com casos mais leves associados a um típico 

quadro gripal, e casos mais graves, em que a principais complicações são pneumonia, síndrome 

de desconforto respiratório aguda e óbito. A prevalência das manifestações clínicas críticas está 

associada intimamente, conforme observações em coorte de pacientes infectados, a fatores de 

risco como a idade, sexo, obesidade, tabagismo, doenças cardiovasculares e respiratórias 

preexistentes e câncer. Pacientes que se enquadram com um ou mais critérios desses fatores 

apresentam risco de intervenção terapêutica agressiva e morbimortalidade substancialmente 

maior que a população em geral. 
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CAPÍTULO 193 

PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE SOBRE ALEITAMENTO MATERNO PELA RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL NO CONTEXTO DA COVID-19 

EDUCATIONAL HEALTH PRACTICES ON BREASTFEEDING BY MULTIPROFESSIONAL RESIDENCE IN THE 
COVID-19 CONTEXT 
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RESUMO: As mães que amamentam devem seguir alguns cuidados, sobretudo, se a mesma 
apresentar quadro sintomatológico de COVID-19. Apesar de não haver evidências que o 
coronavírus seja transmitido pelo leito materno, esse contágio pode acontecer por vias 
respiratórias. O objetivo deste estudo é relatar a vivência de residentes em saúde materno-infantil, 
quanto às práticas de educação em saúde sobre amamentação no contexto da pandemia da 
COVID-19, em uma maternidade pública no Seridó do RN/Brasil e trata-se de um estudo 
descritivo, do tipo relato de experiência. A atuação da equipe de residência tem contribuído na 
promoção à saúde e prevenção de doenças, a partir das recomendações sobre as questões que 
envolvem o universo da amamentação, a partir de uma abordagem biopsicossocial e 
interprofissional. Portanto, a experiência é considerada enriquecedora no processo formativo dos 
residentes, viabilizando ações de educação em saúde no cotidiano do serviço em meio a um 
cenário de pandemia. 

Palavras-chaves: Infecções por Coronavírus. Pandemias. Educação em Saúde. Aleitamento 
Materno. Integralidade em Saúde. 

 
ABSTRACT: Breastfeeding mothers should take some precautions, especially if she has 
symptoms of COVID-19, although there is no evidence that the coronavirus is transmitted by the 
breastmilk, this contagion can happen through the respiratory tract. The aim of this study is to 
report the experience of residents in maternal and child health, regarding health education 
practices about breastfeeding in the context of the COVID-19 pandemic, in a public maternity 
hospital in Seridó of RN/Brazil and it is a descriptive study, an experience report type. The 
performance of the residency team has contributed to health promotion and disease prevention, 
based on recommendations on issues that envolve the universe of breastfeeding, based on a 
biopsychosocial and interprofessional approach. Therefore, the experience is considered to be 
enriching in the residents' training process, enabling health education actions in the daily life of the 
service amid a pandemic scenario. 
Keywords: Coronavirus Infections. Pandemics. Health Education. Breast Feeding. Integrality in 
Health. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A doença de coronavírus 2019 (COVID-19) é uma infecção do trato respiratório causada 

por um coronavírus recém-emergente. Seu primeiro caso relatado em Wuhan, na China, em 
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dezembro de 2019. O sequenciamento genético do vírus sugere que ele é um betacoronavírus 

ligada ao vírus SARS, até então reconhecido localmente como uma zoonose (NCPERE, 2020; 

WHO, 2020). 

Apesar da maioria das pessoas com COVID-19 desenvolverem apenas quadros 

sintomatológicos leves, sem complicações significativas, aproximadamente 14% desenvolvem a 

forma moderada da doença, que requer hospitalização e suporte de oxigênio. A apresentação 

grave da COVID-19 afeta aproximadamente 5% dos infectados e requerem admissão em unidade 

de terapia intensiva (NCPERE, 2020; WHO, 2020). Em casos graves, a COVID-19 pode ser 

complicada pela Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), sepse e choque séptico, 

falência de vários órgãos, incluindo lesão renal aguda, lesão cardíaca e trombose venosa 

profunda, aumentando o risco para embolia pulmonar, infarto agudo do miocárdio e Acidente 

Vascular Encefálico (AVE). A Idade avançada e doenças comórbidas têm sido relatadas como 

fatores de risco e maior gravidade da doença e para morte (WHO, 2020; YANG et al., 2020). 

Até o momento, há poucos dados sobre a apresentação clínica da COVID-19 em 

populações específicas, como crianças e mulheres grávidas. Em crianças com COVID-19, os 

sintomas geralmente são menos graves do que em adultos e apresentam-se principalmente com 

tosse e febre, tendo sido pouco relatado bebês confirmados com COVID-19 e nesses casos a 

doença apresentou-se de forma leve (JIEHAO et al., 2020; WEI et al., 2020; XIA et al., 2020). 

A literatura apresenta dados limitantes sobre a apresentação clínica e os resultados 

perinatais após a COVID-19 durante a gravidez e puerpério. Portanto, não há evidências de que 

as mulheres grávidas apresentem sinais ou sintomas diferentes ou corram um maior risco de 

adquirir a doença (WHO, 2020). Até o momento, também não há evidências sobre a transmissão 

vertical do vírus. Do mesmo modo, evidências de resultados maternos ou neonatais graves 

aumentados são incertos e limitados à infecção no terceiro trimestre, com alguns relatos de 

ruptura prematura de membranas, sofrimento fetal e parto prematuro (CHEN et al., 2020; ZHU et 

al., 2020). 

As amostras de leite materno de mães infectadas pelo coronavírus também foram 

negativas para o vírus (CHEN et al., 2020; ZHU et al., 2020). Nesse sentido, o aleitamento 

materno continua sendo reconhecido como fator de proteção contra a morbimortalidade no 

período neonatal e durante toda a infância. O efeito protetor é particularmente forte contra 

doenças infecciosas impedidas pela transferência direta de anticorpos e outros fatores anti- 

infecciosos e transferência duradoura de competência e memória imunológicas, mesmo durante a 

pandemia em vigor (WHO, 2020). 

Em contrapartida, não há estudos que comprovem que a amamentação possa ter efeito 

protetor contra a COVID-19. A amamentação pode diminuir o impacto clínico da doença infantil, 

como em outras infecções respiratórias (WHO, 2020). Todavia, as recomendações para 

amamentação variam de acordo com as diferentes sociedades ou grupos de especialistas. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) orienta a manutenção da amamentação por falta 

de elementos que comprovem que o leite materno possa disseminar o coronavírus e considera 
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que a amamentação confere proteção contra muitas doenças. Assim, orienta-se que o início e a 

continuidade da amamentação devem ser determinados pela mãe em coordenação com sua 

família e profissionais de saúde (BRASIL, 2020a). 

No entanto, alguns cuidados devem ser seguidos pela mãe que decidir amamentar, 

sobretudo, se a mesma apresentar quadro sintomatológico de COVID-19, pois, apesar de não 

haver evidências que o coronavírus seja transmitido pelo leite materno, o contágio pode acontecer 

por via respiratória. Diante disso, recomenda-se que a mãe lave sempre as mãos antes de tocar o 

bebê, ou de retirar o leite materno, higienizar as mamas antes da amamentação, usar máscara 

facial durante as mamadas, cobrindo integralmente o nariz e a boca e evitar falar ou tossir durante 

a amamentação (em casos de a mãe tossir ou espirrar, haverá a necessidade imediata da troca 

da máscara para as próximas mamadas) (BRASIL, 2020b). 

Nessa perspectiva, o presente trabalho justifica-se pela importância em evidenciar a 

atuação da Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil (RMSMI) da Escola Multicampi 

de Ciências Médicas (EMCM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sobre a 

amamentação no cenário da pandemia da COVID-19, considerando a relevância da melhor 

compreensão sobre as questões maternas e perinatais e necessidade de práticas humanizadas 

relativas à amamentação, bem como a importância de compartilhar informações e recomendações 

para esses grupos populacionais. 

Assim, o objetivo deste estudo é relatar a vivência de residentes do Programa de 

Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil, quanto às práticas de educação em saúde sobre 

amamentação no contexto da pandemia COVID-19. 

 
 

METODOLOGIA 

 
Este estudo é caracterizado como descritivo, do tipo relato de experiência. Foi produzido a 

partir da vivência de residentes dos núcleos profissionais de Nutrição e Serviço Social, da 

Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil (RMSMI) da Escola Multicampi de 

Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMCM/UFRN), baseado na 

atuação no Hospital do Seridó. A maternidade está localizada no Seridó Potiguar, sendo esta 

referência em obstetrícia para 12 municípios do Seridó do Rio Grande do Norte, Brasil 

(SESAP/RN, 2019), campo de prática da residência desde 2018. 

Vale ressaltar que a maternidade supracitada atualmente não é porta de entrada 

obstétrica para casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, no entanto, a Residência 

Multiprofissional tem garantido essas discussões no serviço com os usuários, fortalecendo dessa 

forma, as práticas de promoção de saúde e o direito a informações seguras na conjuntura da 

pandemia. 

A coleta de dados deste trabalho foi feita a partir da observação participante e diário de 

campo das visitas multiprofissionais, que ocorrem diariamente nas enfermarias das puérperas 

internas no Hospital do Seridó, apoiada em diálogos com o intuito de realizar acolhimento, trocar 

saberes, divulgar recomendações do Ministério da Saúde sobre a prática da amamentação no 
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contexto da pandemia COVID-19, bem como em promover autonomia, empoderamento e 

autocuidado às mulheres. 

A visita multiprofissional é o momento em que os residentes aprendem e colaboram juntos 

no fazer com, ou seja, as diversas categorias juntas, através da educação em saúde utilizam os 

espaços das enfermarias para dialogar com os usuários e realizar orientações no que diz respeito 

à saúde materno-infantil e sobre as Redes de Atenção a Saúde (RAS) no momento que antecede 

a alta hospitalar. Isso se faz necessário, pois colabora para que a mãe e a criança possam ter 

uma alta segura, melhorando a continuidade do cuidado no território da Atenção Básica (AB), 

quando retornam para casa. 

As informações aqui contidas estão relacionadas às implicações dos autores nas 

observações e condução das atividades, portanto se insere nas condições previstas pela 

Resolução 510/2016, no que se refere às pesquisas em saúde, como aquela que objetiva o 

aprofundamento de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática 

profissional (BRASIL, 2016). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O protagonismo da residência multiprofissional no contexto da COVID-19: práticas de 

educação em saúde sobre o universo da amamentação a partir de uma abordagem 

interprofissional e biopsicossocial 

As residências multiprofissionais em saúde têm atuado em diversos serviços de saúde no 

Brasil e vem contribuindo em ações de educação em saúde, prevenção de agravos, controle e 

tratamento de doenças no contexto da pandemia da COVID-19. A formação em serviço é uma 

característica dos Programas de Residências em Saúde e proporciona não somente a qualificação 

dos trabalhadores no, para e pelo SUS, mas o fortalecimento do sistema de saúde, atuando de 

acordo com as reais necessidades de saúde da população. As ações levam em consideração 

padrões demográficos, epidemiológicos e culturais, estratégias de equipe, de 

interprofissionalidade e projetos de intervenção imbricadas com a qualidade da atenção, gestão, 

formação e maior participação popular nos processos decisórios em saúde (BRASIL, 2020c). 

A Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil é vinculada a EMCM/UFRN, 

localizada no município de Caicó/RN. Esta instituição sucedeu a partir da necessidade de 

formação e fixação de médicos no interior do Brasil e coaduna com o processo, em curso, de 

interiorização dos campi das Universidades Federais (MELO et al., 2017). 

Observa-se que a EMCM/UFRN tem se destacado pela sua presença no interior do 

estado e efetiva colaboração no processo de desenvolvimento estadual, regional e nacional. 

Nessa perspectiva, a UFRN implantou as Residências Multiprofissionais em Saúde (RMS), que 

consiste em uma ação estratégica para transformar a organização dos serviços, o processo de 

formação, as ações de saúde e as práticas pedagógicas que, por sua vez, implicam em novos 

processos de trabalho articulados com as instituições formadoras e o sistema de saúde 

(CASANOVA; BATISTA; RUIZ-MORENO, 2015; MELO et al., 2017). 
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Nessa perspectiva, as Residências em Saúde se apresentam como uma importante 

estratégia de reorientação da formação em saúde e da busca pela mudança do processo de 

trabalho em saúde tradicional e fragmentado, com o incentivo permanente de práticas 

interprofissionais e colaborativas com os profissionais dos serviços de saúde. 

O processo saúde-doença apresenta-se nas dimensões individuais e coletivas, logo os 

Programas de Residência em Saúde orientam-se por um atendimento ampliado as necessidades 

dos usuários com uma formação integrada no eixo ensino-serviço, perpassando a inter-relação 

entre os diferentes núcleos de saberes das profissões. Desse modo, essa modalidade de 

formação vem se situando enquanto estratégia estimuladora de processos de mudança no modelo 

assistencial na saúde (SILVA et al., 2015). 

No Hospital do Seridó/RN, a Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil, 

desenvolve trabalho em equipe, viabiliza ações conjuntas em prol do usuário em uma relação 

recíproca de mão dupla, entre trabalho e interação. Nesse processo, há o fortalecimento da 

comunicação entre residentes e profissionais no exercício cotidiano de trabalho, permitindo a 

articulação de inúmeras ações executadas no serviço e na tentativa de desenvolver uma melhor 

articulação com a Rede de Atenção à Saúde. 

Considerando o atual cenário, sabe-se que a infecção humana pelo SARS-Cov-2 é uma 

emergência de Saúde Pública, de importância Internacional, cujo espectro clínico é diverso, 

variando de sintomas leves à síndrome respiratória aguda grave (BRASIL, 2020d). A letalidade 

varia conforme o país, porém está evidenciado que idosos e pessoas com comorbidades crônicas 

são as que mais apresentam complicações. No momento não foram desenvolvidas vacinas ou 

medicamentos com comprovada evidência científica para seu tratamento definitivo, e atualmente o 

manejo clínico é voltado para suporte e controle de sintomas (BRASIL, 2020d). 

Por esse motivo, diante da fase de transmissão comunitária em muitas cidades do nosso 

país (BRASIL, 2020d), a residência multiprofissional em saúde materno-infantil tem atuado na 

orientação da população, com enfoque nos cuidados de saúde inerentes ao grupo materno- 

infantil, esclarecendo as recomendações atuais sobre temas que possam gerar dúvidas aos 

usuários de saúde, entre eles a amamentação. 

Até então não há evidência científica robusta publicada que estabeleça nexo causal entre 

a transmissão do coronavírus e amamentação. Pela escassez de evidências científicas, não existe 

consenso em relação à recomendação sobre amamentação, para mães portadoras ou sob 

investigação da COVID-19 (BRASIL, 2020a). O estudo clínico disponível sobre transmissão 

vertical do novo coronavírus, realizado com seis pacientes com pneumonia causada pelo SARS- 

CoV-2, pesquisou a presença do vírus em amostras de líquido amniótico, sangue do cordão 

umbilical, leite materno e swab da orofaringe do recém-nascido demonstrando não haver presença 

do vírus nessas vias (CHEN et al., 2020). 

Nessa perspectiva, no momento das visitas multiprofissionais diárias que acontecem nas 

enfermarias do setor obstétrico do Hospital do Seridó/RN, a Residência Multiprofissional tem 

realizado acolhimento, escuta qualificada e orientações, buscando compreender dúvidas e 
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anseios das puérperas e familiares sobre aspectos da pandemia COVID-19, e a partir disso 

realizado esclarecimentos quanto às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

qual orienta a manutenção da amamentação em casos confirmados ou suspeitos, por falta de 

elementos que comprovem que o leite materno possa disseminar o coronavírus (BRASIL, 2020a). 

Além disso, os profissionais da residência em saúde tem buscado orientar que em caso 

de confirmação de COVID-19 a puérpera e sua rede de apoio deve buscar informações 

detalhadas sobre os riscos e benefícios da amamentação, no entanto, cabe à mãe decidir se 

deseja ou não amamentar, e a equipe de saúde se apresenta disponível para o apoio de possíveis 

demandas e necessidades de saúde que a mãe possa apresentar. 

O Ministério da Saúde recomenda que a amamentação seja mantida em caso de infecção 

pela SARS-CoV-2, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas 

adequadas para fazê-lo. Caso a mulher não se sinta segura em amamentar enquanto estiver com 

coronavírus, recomenda-se que seu leite seja retirado e ofertado à criança (BRASIL, 2020a). 

Tendo em vista que a mãe infectada pode transmitir o vírus através de gotículas 

respiratórias durante o contato com a criança, incluindo a amamentação, tem sido recomendado 

durante as visitas multiprofissionais nas enfermarias as seguintes precauções: lavar as mãos por 

pelo menos 20 segundos antes de tocar o bebê ou de retirar o leite materno (extração manual ou 

na bomba extratora); usar máscara facial (cobrindo completamente nariz e boca) durante as 

mamadas e evitar falar ou tossir durante a amamentação; a máscara deve ser imediatamente 

trocada em caso de tosse ou espirro ou a cada nova mamada, evitar tocar na boca, nariz e olhos 

do bebê, limpar e desinfetar os objetos e superfícies usados frequentemente (BRASIL, 2020a). 

Reforçam-se as orientações que se a mãe optar por extrair o leite com uma bomba 

manual ou elétrica, deve lavar as mãos com água e sabão antes de tocar em qualquer parte da 

bomba e seguir as recomendações para uma limpeza e desinfeção adequadas da bomba após 

cada utilização. Caso a condição clínica da mãe se agrave, há recomendação de extração do leite 

materno ao invés da amamentação direta (PAIXÃO; SEQUEIRA; SOUSA, 2020). 

Além disso, ao seguir rigorosamente as recomendações para limpeza as bombas de 

extração de leite após cada uso, deve-se considerar a possibilidade de solicitar a ajuda de alguém 

que esteja saudável para oferecer o leite materno em copinho, xícara ou colher ao bebê (BRASIL, 

2020a). É necessário que a pessoa que vai oferecer ao bebê, seja orientada com o auxílio de um 

profissional de saúde. Nessa perspectiva, a equipe de residência multiprofissional apresenta-se 

disponível para a mãe e/ou sua família caso venham a necessitar de orientações e apoio para 

essa prática. 

Antes da alta hospitalar, por meio da visita multiprofissional, as puérperas são orientadas 

quanto às medidas de prevenção necessárias contra a COVID-19, com orientação e 

demonstração da lavagem correta de mãos antes das mamadas, bem como o uso de máscaras 

durante a amamentação. Além disso, as puérperas são orientadas sobre os benefícios das 

medidas de distanciamento e isolamento social, bem como a suspensão de visitas quando 
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retornarem para casa como forma de ampliar as medidas de segurança da mãe, bebê e de sua 

família. 

Observa-se que, à medida que a pandemia de coronavírus ocorre, mulheres grávidas e 

puérperas experimentam inseguranças, medos e incertezas quanto ao cuidado de seus filhos. 

Tomar decisões sem uma base robusta de evidências pode influenciar as interações mãe-filho e 

levar a maus resultados. 

Diante de um ciclo de vida tão singular e de transformações biopsicossociais, o puerpério 

é, em muitas vezes, um momento em que se observa alterações de humor, medo e sentimento de 

incapacidade, que tem aumentado sua prevalência no contexto da pandemia atual. Assim, a 

atuação da residência tem sido relevante para compartilhar informações embasadas 

cientificamente e recomendas pelo Ministério da Saúde, além de combater fake news que podem 

circular com informações equivocadas quanto à prática da amamentação em tempos de COVID- 

19. 

Para tanto, ressalta-se como ferramenta primordial nesse cenário, ter um olhar ampliado 

sobre a maternidade e o puerpério, entendendo que a romantização ou mito da maternidade 

contribui para que a centralidade do cuidado seja voltada para o recém-nascido na mesma medida 

em que a atenção para as necessidades de saúde da mulher seja postergado (CORRÊA et al., 

2017). 

Nesse sentido, os profissionais de saúde devem estabelecer um espaço de escuta, a fim 

de orientar, informar e acolher as puérperas, já que estas se encontram em um momento 

vulnerável e de grandes transformações em suas vidas. Além de proporcionar um atendimento de 

qualidade, é importante tornar as usuárias protagonistas do seu cuidado nesse momento, a fim de 

orientá-las não somente sobre as medidas de prevenção da COVID-19 ou os aspectos que 

envolvem a amamentação, mas também conscientizá-las sobre seus direitos, atuando sempre na 

defesa de sua autonomia e protagonismo. 

Assim, a residência multiprofissional tem realizado práticas de humanização no cenário da 

maternidade, buscando compreender os múltiplos universos de significados que envolvem os 

aspectos da amamentação, o contexto em que as puérperas estão inseridas e os desafios 

impostos pela pandemia. 

Diante de um cenário de sucateamento da educação pública e desfinaciamento crônico do 

sistema de saúde, consideramos que o Programa de Residência em Atenção a Saúde Materno 

Infantil vem sendo um importante incentivador de práticas em defesa da vida, ancorado na defesa 

da justiça social, emancipação humana e de um SUS público, estatal, universal, integral e 

humanizado (SILVA; DALBELLO-ARAUJO, 2019). Mesmo diante de inúmeros desafios que a 

conjuntura da COVID-19 apresenta, é possível pensar estratégias que humanizem o cuidado em 

saúde, pois é na dimensão dos processos de trabalho, que se pode reafirmar o compromisso ético 

e político com o Projeto de Reforma Sanitária no, para e pelo SUS. 

Compreende-se que as experiências aqui apresentadas podem servir de base para outros 

cenários de práticas e para a comunidade científica que se veem no mesmo processo. Além de 
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apresentar as práticas de educação em saúde realizadas pela RMSMI da EMCM/UFRN para o 

público materno-infantil no contexto da COVID-19, o que permite avaliar o percurso, redefinir 

planos e redirecionar os caminhos que prezem pelos interesses das reais necessidades de saúde 

da coletividade. 

 
CONCLUSÃO 

 
O puerpério é um período em que ocorrem inúmeras transformações biopiscossociais na 

vida mulher. Associado ao contexto da pandemia da COVID-19 considera-se imprescindível uma 

assistência de qualidade dos profissionais de saúde para realizar apoio à mulher nesse ciclo da 

vida e intensificar as orientações sobre a prática da amamentação embasada cientificamente 

voltadas para as mulheres que manifestem interesse em amamentar. 

Ressaltamos que as evidências científicas sobre amamentação e COVID-19 são escassas 

até o momento e que os órgãos governamentais têm elaborado recomendações conforme o 

progresso da doença. Sabe-se, portanto, que até o momento a amamentação é indicada, em 

suspeita ou confirmação da doença, desde que a puérpera assim deseje fazer e se tenha controle 

da transmissão e rigorosas medidas de higienização. 

Assim, observa-se que a atuação da equipe de Residência Multiprofissional em Saúde 

Materno-Infantil em uma Maternidade Pública do Seridó Potiguar tem contribuído na promoção à 

saúde e prevenção de doenças, a partir das recomendações sobre as questões que envolvem o 

universo da amamentação, minimizando medos e incertezas quanto aos cuidados de seus filhos 

em tempos de pandemia, além do incentivo ao seu autocuidado, ofertando dessa maneira, uma 

atenção à saúde humanizada. 

A RMSMI, enquanto espaço privilegiado de formação de trabalhadores para atuação no 

SUS vem atuando na defesa do movimento de reforma sanitária, integralidade no cuidado e o 

compartilhamento de saberes. Diante disso, destaca-se a relevância dos Programas de 

Residência Multiprofissional na garantia ao acesso à saúde em tempos de pandemia, reafirmando 

esse direito político historicamente conquistado. 

As ações descritas neste estudo colaboram também para desacelerar a disseminação da 

doença e evitar sobrecarga do sistema de saúde, em função da COVID-19. Trata-se, portanto, de 

uma experiência enriquecedora no processo formativo dos residentes, viabilizando ações de 

educação em saúde no cotidiano do serviço em meio a um cenário de pandemia. 
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CAPÍTULO 194 

PREVENÇÃO E CONTROLE DAS INFECÇÕES RELACIONADAS 

À ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM TEMPOS DE COVID-19 

PREVENTION AND CONTROL OF HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS IN COVID-19 TIMES 
 

Bárbara Letícia de Queiroz Xavier1 

Brenda dos Santos Teixeira2 

Guilherme Lages Matias3 

 
RESUMO: As infecções relacionadas à assistência à saúde em tempos de COVID-19 
representam uma preocupação de ordem internacional, devido à alta transmissibilidade, sendo 
uma ameaça para toda a população. O objetivo desse estudo foi analisar a temática de prevenção 
e controle da infecção hospitalar correlacionando a atuação dos profissionais de saúde e os riscos 
de contaminação pelo vírus SARS-CoV-2. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
realizada nas bases de dados: MEDLINE, LILACS, BRISA/RedTESA, IBECS, WHO IRIS,  
PubMed, BDENF e SciELO. Foram utilizados os descritores: "Infecções por Coronavírus" e 
“Infecção Hospitalar”, publicados no período de 2019 a 2020. Dos 224 artigos encontrados, 
apenas 11 foram selecionados por se tratarem de artigos relacionados diretamente ao tema 
proposto. Conclui-se que os profissionais que fazem parte diretamente da equipe de assistência 
ao paciente, precisam desempenhar medidas fundamentais para evitar a disseminação dos 
microrganismos, como o coronavírus, reduzindo na morbimortalidade advinda das unidades 
hospitalares. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavírus. Infecção hospitalar. Equipe de Assistência ao 
Paciente. 

 
ABSTRACT: Healthcare-associated infections in COVID-19 times represent an international 
concern, due to high transmissibility, being a threat to the entire population. The aim of this study 
was to analyze the theme “prevention and control of nosocomial infection by correlating the 
performance of health professionals and the risks of contamination by the SARS-CoV-2 virus”. This 
is an integrative literature review carried out in the databases: MEDLINE, LILACS, BRISA / 
RedTESA, IBECS, WHO IRIS, PubMed, BDENF and SciELO. The following descriptors were used: 
“Coronavirus Infections” and “Cross infection” published from 2019 to 2020. Of the 224 articles 
found, only 11 were selected because they were articles directly related to the proposed theme. It 
is concluded that professionals who are directly part of the patient care team, need to perform 
fundamental measures to avoid the spread of microorganisms, such as the coronavirus, reducing 
the morbimortality resulting from hospital units. 
Keywords: Coronavirus Infections. Cross infection. Patient Care Team. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
As doenças respiratórias infecciosas são altamente transmissíveis e representam uma 

ameaça para toda a população, em especial, para os profissionais de saúde, pacientes e 

acompanhantes, cuja permanência em um ambiente insalubre, como os hospitais, eleva o risco de 
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uma contaminação biológica (HOUGHTON et al., 2020). A partir da deflagração da pandemia da 

COVID-19, em 11 de março de 2020, grande parte dos sistemas de saúde de todo o planeta 

entraram em colapso, enfrentando as dificuldades de proporcionar um atendimento rápido e 

seguro para os pacientes, a escassez de recursos e a contaminação dos profissionais e pacientes 

(MENDES et al., 2020). 

O termo “infecções hospitalares” ou “infecções nosocomiais”, outrora, comumente 

utilizado, foi substituído por “infecções relacionadas à assistência à saúde” (IRAS), sendo essa 

designação uma ampliação conceitual por abranger infecções relacionadas à assistência em 

qualquer ambiente (ARAÚJO; PEREIRA, 2017). As IRAS vêm ganhando destaque a partir da 

década de 70 no Brasil. Desde então, a transmissão de doenças infecciosas no meio hospitalar 

vem sendo registrada e representa uma preocupação para profissionais da área da saúde. 

Técnicas assépticas, infecções no pós-operatório, esterilização e até mesmo a resistência 

microbiana eram assuntos que já faziam parte de publicações na área da medicina e da 

enfermagem da época (GASPAR; BUSATO; SEVERO, 2012). 

A prevenção de infecções e estratégias de controle (IPC) incluem reconhecimento 

precoce, controles administrativos, ambientais e de engenharia, como também, controles de 

equipamentos de proteção individual (EPI). O setor que concentra os principais recursos humanos 

e materiais fundamentais para a manutenção das funções vitais dos pacientes é a Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), sendo composta por equipes especializadas de médicos, enfermeiros e 

outras categorias profissionais de saúde (PAIVA et al., 2015). 

Diante disso, é imprescindível destacar a importância da equipe de saúde na prevenção 

deste tipo de infecção, que apenas soma-se aos inúmeros riscos a que os pacientes internados 

em unidades hospitalares de referência ou não para COVID-19 estão expostos. Nessa 

perspectiva, o presente estudo objetivou analisar, junto às publicações científicas, divulgadas no 

âmbito nacional e internacional, a temática de prevenção e controle da infecção hospitalar 

correlacionando a atuação dos profissionais de saúde e os riscos de infecção pelo vírus 

coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). 

As questões que nortearam a elaboração e execução deste trabalho foram: De que forma 

a equipe de assistência ao paciente pode atuar na prevenção e controle das infecções 

hospitalares a pacientes internados principalmente em tempos de COVID-19? Quais os meios de 

contaminação envolvidos na ocorrência de infecções hospitalares pelo vírus SARS-CoV-2? 

 
METODOLOGIA 

Tipo de estudo 

 
Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL). Este método possibilita sumarizar 

as pesquisas já concluídas e incorporar a aplicabilidade de resultados de estudos significativos na 

prática. Constitui basicamente um instrumento da Prática Baseada em Evidências (PBE) e 

caracteriza-se por uma abordagem voltada ao cuidado clínico e ao ensino fundamentado no 

conhecimento e na qualidade da evidência. (SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010) 
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Para a sua realização foram adotadas as seguintes etapas: identificação da temática e 

elaboração das questões de pesquisa, busca na literatura, categorização dos estudos, avaliação 

dos estudos selecionados, interpretação dos resultados e exibição da síntese do conhecimento. 

 
Coleta dos dados 

 
Após a definição do tema foi feita uma busca nas base de dados virtuais: Portal da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que englobou a Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS); Base Regional de Informes de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

das Américas (BRISA/RedTES); Western Pacific's Institutional Repository for Information Sharing 

(WPRO IRIS); Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) e a Medical Literature 

Analysisand Retrieval System Online (MEDLINE) e o PubMed Central, que englobou a Medical 

Literature Analysisand Retrieval System Online (MEDLINE); Índice Bibliográfico Espanhol de 

Ciências da Saúde (IBECS); Base de Dados de Enfermagem (BDENF), além da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). 

Para o levantamento das publicações nas bases eletrônicas de dados, foram utilizados 

descritores controlados do vocabulário Medical Subject Headings (MeSH) e Descritores em 

Ciência da Saúde (DeCS), constantes nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola: “Infecção 

Hospitalar” - “Cross Infection” – “Infección Hospitalaria” e "Infecções por Coronavirus" – 

“Coronavirus Infections” – “Infecciones por Coronavirus”, mediante o uso do operador booleano 

AND. 

A busca resultou na seleção de 224 estudos, distribuídos quantitativamente seguindo os 

passos realizados nas bases de dados para obtenção dos estudos de interesse para composição 

da amostra MEDLINE (83) LILACS (4) BRISA/RedTESA (2) IBECS (1) WHO IRIS (1) PUBMED 

(106); BDENF (1) e SCIELO (22). 

Para seleção do material empírico foram estabelecidos os critérios de inclusão: que 

respondessem à pergunta de partida, artigos disponíveis integralmente, publicação em português, 

inglês e espanhol, com indexação nas bases de dados referidas e disponíveis de forma gratuita no 

período de 2019 a 2020. Foram excluídos os estudos duplicados, publicações do tipo 

monografias, teses e desvio à temática. 

Dos artigos encontrados, foram excluídos 62, por se apresentarem em duplicidade, nas 

bases de dados que constituiu a primeira fase do levantamento. Em seguida, foi realizada uma 

leitura atentiva dos artigos na íntegra, sendo excluídos 151 deles, por não atenderem a questão 

de pesquisa e os objetivos propostos para este estudo. Por fim, o corpus da revisão integrativa foi 

composto por 11 artigos. 
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Analise dos dados 

 
Para análise e categorização dos artigos foi realizada uma leitura interpretativa dos que se 

enquadravam nos critérios de inclusão/exclusão do estudo e realizada a análise descritiva dos 

dados de acordo com os objetivos propostos. No sentido de viabilizar a análise dos artigos que 

integram esta revisão integrativa foi utilizado um formulário, que continha as questões pertinentes 

à coleta de dados e contemplava os objetivos do estudo, com as seguintes informações: Título, 

Autores, Ano de publicação e periódico, Delineamento, Cidade/Estado e País. 

A análise de dados foi feita através da técnica de análise de conteúdo, que representa um 

método eficaz, podendo ser aplicado nesse tipo de pesquisa, pois produz significados e sentidos 

aos estudos encontrados, direciona as discussões referidas nas publicações e categoriza novas 

ideias sobre a temática discutida (BARDIN, 2014). 

A princípio foi efetivada a análise em pré-análise, codificação, inferência e a interpretação 

dos dados. Em seguida, organizou-se o material em banco de dados em formato de pastas para 

sua leitura na integra, analisando de acordo com as etapas propostas pela revisão integrativa e 

buscando atingir o objeto proposto pelo presente estudo. Posteriormente, foi executada a fase da 

organização de fato, que consistiu na leitura flutuante, escolha dos documentos e a preparação 

deste material. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No que se refere à caracterização dos estudos que abordaram a prevenção e controle 

infecções relacionadas à assistência à saúde em tempos de covid-19 e que compuseram a 

essência desta revisão integrativa, destaca-se: dos 11 artigos que fizeram parte da amostra do 

estudo, foi encontrado apenas uma em publicação de revista nacional e dez em publicações 

internacionais. Quanto ao idioma dos artigos que compuseram a amostra, constatou-se a 

predominância no inglês. 

Foi observado que 6 estudos desta revisão foram descritivos e 10 estavam disponíveis na 

base de dados MEDLINE. A amostra final de 11 artigos foi disposta no quadro sinóptico a seguir: 

 
Quadro 1 – Síntese dos artigos obtidos na Revisão Integrativa (2019 a 2020) 

 
 

Nº 
 

Título 
 

Autores 
Ano de publicação e 

periódico 

 
Delineamento 

Cidade/Estado 
e País 

 
 

1 

Implementing Physical Distancing in 
the Hospital: A Key Strategy to 

Prevent Nosocomial Transmission of 
COVID-19 

 
ARORA, V. 

M. et al. 

 

Journal of Hospital 
Medicine, 2020. 

 
 

 
 

Estados Unidos 

 

2 

Improving Hand Hygiene Adherence 
in Healthcare Workers Before Patient 
Contact: A Multimodal Intervention in 

Four Tertiary Care Hospitals in 
Japan. 

 
SAITOH, M. 

D. et al. 

 

Journal of Hospital 
Medicine, 2020. 

 
Estudo 

descritivo 

 

Niigata, Japão 

 

3 
Infection control measures of a 

Taiwanese hospital to confront the 
COVID-19 pandemic. 

CHANG, Ya- 
Ting et al. 

Kaohsiung J Med Sci, 
2020. 

Estudo 
descritivo 

 

Taiwan 

4 Approach to Endoscopic Procedures: FRANZINI, Clinics, 2020 Estudo São Paulo, 
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 A Routine Protocol from a Quaternary 
University Referral Center Exclusively 

for Coronavirus Disease 2019 
Patients 

T.A.P. et 
al. 

 descritivo Brasil 

 

 
5 

Barriers and facilitators to healthcare 
workers’ adherence with infection 

prevention and control (IPC) 
guidelines for respiratory infectious 

diseases: a rapid qualitative evidence 
synthesis (Review). 

 
 

HOUGHTON 
C, et al. 

 
Cochrane Database of 
Systematic Reviews, 

2020. 

 
Artigo de 
revisão 

sistemática 

 
 

 
 

6 
Covid-19 and mobile phone hygiene 

in healthcare settings. 
PANIGRAHI, 

S. K. et al. 
BMJ Global Health 

2020. 
 

 

 
 

 
 

7 

Coronavirus Disease 2019 (COVID- 
2019) Infection Among Health 

CareWorkers and Implications for 
Prevention Measures in a Tertiary 

Hospital inWuhan, China. 

 
LAI, M. D. X. 

et al. 

 
JAMA Network Open 

2020. 

 
Estudo 

descritivo 

 
 

Wuhan, China 

 
 

8 

Recomendações da Sociedade 
Portuguesa de Cuidados Intensivos e 

Grupo de Infeção e Sépsis para a 
abordagem do COVID-19 em 

medicina intensiva. 

 
MENDES, J. 

J. et al. 

 
Rev Bras Ter 

Intensiva, 2020. 

 
 
 

 

 
 

Portugal 

 
 

9 

Emergency management for 
preventing and controlling nosocomial 

infection of the 2019 novel 
coronavirus: implications for the 

dermatology department. 

 
 

TAO, J. et al. 

 
British Journal of 

Dermatology, 2020. 

 
Estudo 

descritivo 

 
 

Wuhan, China 

10 
Avoiding hospital-related infections 

during the COVID-19 epidemic 
YE, J. et al. 

Critical Care, 2020.    
China 

 
11 

Radiology department strategies to 
protect radiologic technologists 

against COVID19: Experience from 
Wuhan 

 
ZHAO, Y. et 

al. 

European Journal of 
Radiology, 2020. 

 
Estudo 

descritivo 

 
Wuhan, China 

Fonte: própria pesquisa, 2020. 

 
As IRAS e sua relação com as infecções por coronavírus 

 
As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são aquelas adquiridas após a 

admissão do paciente e que se revelam durante a internação, ou após a alta, quando estiverem 

relacionadas com a internação ou com os métodos hospitalares (PADRÃO et al., 2010). Elas 

também são caracterizadas quando o período de incubação do micro-organismo for desconhecido 

e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da admissão 

(PAIVA et al., 2015). Além disso, pode ser considera IRAS toda manifestação clínica de infecção 

que se apresentar a partir das 72 horas após a admissão. Por conseguinte, as infecções 

hospitalares estão associadas ao aumento da mortalidade, à morbidade e ao aumento do período 

de internação (TAMEZ, 2013). 

Durante a pandemia de COVID-19, os hospitais são a linha de frente para a prestação de 

serviços que salvam vidas enquanto a sociedade enfrenta uma grave doença emergente e 

imprevisível. Preservar as funções hospitalares requer estratégias e medidas eficazes de controle 

de infecções, pois sem as devidas normas de controle sanitário, os hospitais serão incapazes de 

prestar uma assistência segura aos pacientes, que poderão se tornar fontes de infecções, dando 

início a um ciclo contínuo de diagnóstico de novas doenças e infecções recém-adquiridas, ambas 

ocorrendo simultaneamente no mesmo hospital (PANIGRAHI et al., 2020). Um surto infeccioso em 

um hospital pode ocasionar morbidades e mortalidades significativas entre profissionais de saúde 

e pacientes, gerando enorme medo e pânico entre os funcionários do hospital e a população em 

geral (CHANG et al., 2020). Por isso, em instalações de saúde, bem como na comunidade, a 
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prevenção das IRAS tornou-se uma das questões mais importantes do mundo (SAITOH et al., 

2020). 

A infecção do paciente poderá ocorrer por várias vias após sua chegada ao hospital, 

incluído a equipe de saúde, o contato direto e indireto, as gotículas e os materiais e equipamentos 

infectados. É indicado que ações de prevenção ao controle de infecções sejam mais rigorosas em 

ambientes como os de Terapia Intensiva, em decorrência do tipo de paciente, do ambiente e da 

intensidade dos procedimentos invasivos. São inúmeras as medidas de prevenção às infecções 

hospitalares, porém as mesmas devem ser conhecidas e praticadas por todos aqueles que irão 

lidar diretamente ou indiretamente ao paciente (PAIVA et al., 2015). 

O vírus SARS-Cov-2 apresenta alto risco de contaminação, pois é transportado em 

pequenas gotículas que emergem do nariz ou da boca quando uma pessoa infectada fala, tosse 

ou espirra. A infecção também pode acontecer quando uma pessoa toca uma superfície ou objeto 

que contenha o vírus, depois toque nos olhos, nariz ou boca. Dependendo do material que o vírus 

esteja e se as condições ambientais forem propícias, ele pode sobreviver por até nove dias. Com 

isso, tornou-se cada vez mais evidente a importância da proteção, por meio de máscaras e/ou 

outros equipamentos de proteção individual (EPIs), como também, a correta higienização, 

sobretudo, das mãos e dos objetos, por parte de toda a população, em especial das equipes de 

saúde (HOUGHTON et al., 2020). 

Acredita-se que o risco de infecção esteja relacionado à gravidade da doença de base, ao 

prolongado tempo de internação, à natureza dos procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, às 

condições nutricionais e imunológicas do paciente (BERALDO, 2008). Nota-se também que alguns 

fatores como, a exposição à procedimentos invasivos, o uso de antibióticos, principalmente os de 

espectro ampliado, que podem favorecer o surgimento de micro-organismos multirresistentes, são 

fatores que contribuem para a alta taxa de infecção, sobretudo, nas UTIs (HALLAL; SILVA, 2003). 

Os profissionais de saúde, em especial os que fazem parte da linha de frente no combate 

ao COVID-19, podem apresentar alto risco de infecção devido ao fato de serem a principal 

conexão entre pacientes infecciosos, em hospitais, e a população em geral, na transmissão de 

doenças (PANIGRAHI et al., 2020). Nesse sentido, os profissionais de saúde que forem 

infectados, principalmente os portadores assintomáticos, podem causar transmissão secundária 

entre pacientes, familiares e comunidade (LAI et al., 2020). Nota-se também que outros fatores 

como a falta de treinamento sobre a infecção específica e como usar o EPI assim como, a falta de 

suprimento adequado destes itens que garantem a segurança dos pacientes e das equipes de 

saúde, contribuem para a má implementação das diretrizes do Prevenção e Controle de Infecções 

(HOUGHTON et al., 2020). 

Ações preventivas contra as IRAS frente às infecções por coronavírus 

 
A principal atitude no controle das IRAS é a lavagem correta das mãos, uma vez que a 

mais importante via de transmissão de microrganismos durante o cuidado prestado aos clientes 

são as mãos dos trabalhadores, sendo a pele um reservatório de diversos patógenos que podem 
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ser transmitidos de uma superfície a outra por meio de contato direto ou indireto (FREIRE et al., 

2012). 

Algumas intervenções em saúde podem ajudar a reduzir ou eliminar o risco de IRAS na 

unidade de saúde, são elas: higienização das mãos, atenção à saúde do trabalhador, uso de luvas 

e aventais limpos não-estéreis, uso de máscara, óculos e protetor facial e cuidados ambientais 

(AMORIM, 2015). Conhecidas como Precauções Padrão e Precauções Baseadas na 

Transmissão, as medidas de prevenção a serem adotadas pelos serviços hospitalares, além das 

citadas acima se acrescenta o manuseio adequado dos materiais perfuro cortantes e cuidado com 

equipamentos e demais materiais (MARTINS, 2001). 

Além disso, outras medidas de prevenção e controle de infecções (IPC) para doenças 

infecciosas respiratórias como a SARS-Cov-2 são importantes, como a higienização e desinfecção 

rigorosa dos equipamentos médicos, aparelhos e o ambiente da enfermaria de pacientes com 

suspeita de infecção, a utilização de luz ultravioleta para a desinfecção do ar, o controle rigoroso 

de acompanhantes, sendo permitido apenas um por paciente, com o uso de máscara e em horário 

fixo, a mudança do descarte do lixo doméstico gerado por esses pacientes, devendo ser tratado 

como lixo infeccioso, com o intuito de diminuir a propagação das contaminações (YE et al., 2020). 

É importante destacar também que outras estratégias para impedir a transmissão 

nosocomial são essenciais para o devido funcionamento das unidades de saúde durante 

pandemia do COVID-19, como a implementação do "distanciamento social", dentro do contexto 

hospitalar (ARORA et al., 2020). Para isso, os hospitais alteraram alguns espaços, separando as 

áreas em níveis de contaminação e diferenciando a passagem dos pacientes com a passagem 

dos profissionais de saúde, para diminuir o risco de infecção cruzada entre estes (ZHAO et al., 

2020). Houve também uma redistribuição dos funcionários em todos os setores (administrativos, 

de enfermagem, médicos e de limpeza) para ficar com o mínimo necessário para assistência e 

apoio ao paciente (FRANZINI et al., 2020). 

Ademais, é visto que ações práticas, como minimizar superlotação dos hospitais, realizar 

o rastreamento precoce de pacientes infectados e restrições de visitantes, são vistas como 

ferramentas importantes para a proteção do paciente e da equipe (HOUGHTON et al., 2020). No 

ambiente de Terapia Intensiva, é indicado que essas ações de prevenção ao controle de 

contaminações sejam mais rigorosas, em decorrência do tipo de paciente, do ambiente e da 

intensidade dos procedimentos invasivos, assegurando, portanto, a redução nas taxas de 

morbimortalidade. (PAIVA, 2015). 

Locais com maior potencial para o desenvolvimento das IRAS 

 

Alguns fatores contribuem para que o controle das IRAS em UTI apresente-se como um 

desafio à equipe de enfermagem e saúde, dentre eles citam-se a alta demanda e rotatividade de 

pacientes, capital humano com extensa jornada laboral, estrutura física inadequada e as 

dificuldades em se manter um Programa de Educação Continuada, além da multirresistência dos 

agentes etiológicos que é cada vez mais recorrente (ARAUJO, 2010). 
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As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) apresentam riscos potenciais para a 

contaminação por COVID-19, pois é um local de cuidados clínicos potencialmente geradores de 

aerossóis (por exemplo: intubação, aspiração de secreções e broncoscopia) ou contato 

prolongado (> 15 minutos) e/ou íntimo (por exemplo: colocação de cateter venoso central, cirurgia 

e manobras de reanimação cardiorrespiratória). Dessa forma, expõe tanto os outros pacientes, 

como os profissionais de saúde a um risco aumentado de infecção (MENDES et al., 2020). 

Além disso, descobriu-se que 78% dos profissionais infectados por COVID-19  

trabalhavam em setores de clínica médica, o que indica a forte transmissibilidade desse vírus e 

sugere o alto risco de transmissão nosocomial em todo hospital. Outro setor que exige atenção é o 

de dermatologia, pois geralmente ocorre a falta a conscientização sobre as medidas de proteção 

nesses locais, como também, a maioria dos pacientes desse setor tem lesões na pele, o que 

facilita a transmissão do vírus por contato indireto (TAO et al., 2020). 

 
CONCLUSÃO 

 
Conforme analisado nos estudos selecionadas para esta revisão integrativa, foi possível 

conhecer os principais meios de desenvolver e disseminar as infecções relacionadas à assistência 

à saúde, além de mostrar como os profissionais de saúde e os gestores em saúde podem atuar no 

controle e prevenção dessas infecções, sobretudo, diante da pandemia gerada pelo novo 

coronavírus. A pandemia da COVID-19 tem exigido esforços de todas as autoridades em saúde 

do planeta, pela sua conformação insólita, exacerbando todas as deficiências dos sistemas de 

saúde da maioria dos países. 

Diante desse contexto, é necessário que haja uma maior conscientização dos 

profissionais de saúde, para que os mesmos possam adotar medidas que reduzam os riscos de 

ocorrência, prevenindo assim a disseminação de microrganismos responsáveis por patologias 

advindas do ambiente hospitalar, contribuindo assim, para uma redução nos índices de morbidade 

e mortalidade. Medidas como, lavagem das mãos, procedimentos hospitalares conforme 

preconizado e preparo dos profissionais, principalmente os que fazem parte da linha de frente 

para o COVID-19, pois são os que prestam cuidados diretos aos pacientes, são fundamentais 

para evitar a disseminação de microrganismos como o coronavírus, durante a assistência 

prestada. 

Diante disso, acredita-se que o presente estudo possa servir de base para mudança nas 

práticas profissionais no controle e prevenção das infecções hospitalares, principalmente, por 

COVID-19. Sendo necessária a realização de mais estudos acerca da temática e divulgação dos 

mesmos, principalmente, entre os profissionais de saúde, a fim de levar mais conhecimento sobre 

esse problema a todas as pessoas que prestam assistência à pacientes e assim possa contribuir 

para a diminuição desse tipo de infecção no âmbito da saúde. 
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CAPÍTULO 195 

PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL SOBRE AUXÍLIO EMERGENCIAL E 

POPULAÇÃO LGBT NO PERÍODO DE PANDEMIA 

PRODUCTION OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY ON EMERGENCY AID AND THE LGBT POPULATION DURING 
THE PANDEMIC PERIOD. 

 

Geovane Santos da Silva1 

Thiago Alberes da Silva Souza2 

Danilo Martins Roque Pereira3 

Jaslene Carlos da Silva4 

 
RESUMO: Tema Geral: A socialização de informações sobre auxílio emergencial a população 
LGBT na Atenção Básica. Problema: Inúmeros questionamentos após a divulgação do auxílio 
emergencial pelo Governo Federal. Objetivo: Relatar a experiência na construção do Manual de 
Orientação sobre Auxílio Emergencial a População LGBT a partir de diálogos em um grupo pelo 
aplicativo WhatsApp®. Métodos: Relato de experiência, entre os assistentes sociais residentes e 
a Coordenação da População LGBT de Jaboatão dos Guararapes-PE. O manual foi estruturado a 
partir de seis tópicos: 1. O que é auxílio emergencial; 2. Para quem se destina; 3. Qual valor?; 4. 
Não tenho cadúnico ou bolsa família: tenho direito?; 5. Não tenho conta bancária, como vou 
receber?; 6. Casos práticos. Conclusão: Os integrantes do grupo em sua maioria, tiveram acesso 
ao benefício após acessar o documento. 
Palavras-chaves: COVID-19; Políticas Públicas; Proteção Social; Minorias Sexuais e de Gênero. 

 
ABSTRACT: General Theme: The socialization of information on emergency assistance to the 
LGBT population in Primary Care. Problem: Numerous questions after the disclosure of 
emergency aid by the Federal Government. Objective: To report the experience in the 
construction of the Guidance Manual on Emergency Assistance to the LGBT Population through 
dialogues in a group through the WhatsApp® application. Methods: Experience report, between 
resident social workers and the LGBT Population Coordination of Jaboatão dos Guararapes-PE. 
The manual was structured around six topics: 1. What is emergency aid; 2. For whom it is 
intended; 3. What value ?; 4. I don't have a cadúnico or family grant: do I have a right ?; 5. I don't 
have a bank account, how will I receive it ?; 6. Practical cases. Conclusion: Most members of the 
group had access to the benefit after accessing the document. 
Keywords COVID-19; Public Police; Social Protection; social minorities and of gender. 

 
Introdução 

 

As doenças infecciosas geram uma demanda no Sistema Único de Saúde (SUS), 

desestabilizando os serviços e afetando os mais vulneráveis. No final do ano de 2019, em Wuhan, 

cidade da China, foi identificado um aumento de casos de pneumonia de origem desconhecida, 

levando à descoberta de um novo tipo de Coronavírus (2019-nCoV), causando a COVID-19 (ZHU, 

et al., 2020). 

A doença alastrou-se por todos os continentes, estando presente em praticamente todos 

os países. Observou-se que classes sociais com menos poder econômico e condições ligadas a 

1 Assistente Social pelo Centro Universitário Estácio do Recife, especializando modalidade residência pelo Programa 
de Residência em Atenção Básica e Saúde da Família de Jaboatão dos Guararapes 
2 Assistente Social pela Universidade Federal de Pernambuco, especializando modalidade residência pelo Programa 
de Residência em Atenção Básica e Saúde da Família de Jaboatão dos Guararapes 
3 Coordenador da Política Municipal de Saúde Integral da População Negra e LGBT de Jaboatão dos Guararapes, 
especialista em saúde pública pela FAVENI e mestrando em enfermagem e educação em saúde pela Universidade 
Federal de Pernambuco 
4 Coordenadora do Programa de Residência multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família de Jaboatão  
dos Guararapes, mestre em saúde pública pela FIOCRUZ-PE e especialista em saúde da família modalidade 
residência pela Universidade de Pernambuco 
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desigualdade social são mais vulneráveis e estão mais propensos a contaminação, risco e 

agravamento da doença. Tal vulnerabilidade, possui uma perspectiva conceitual onde podemos 

refletir sobre seus efeitos tanto no indivíduo quanto no território com relação à pandemia 

(MOATTI, 2020). 

Analisando a vulnerabilidade no contexto dos indivíduos, nota-se que alguns grupos 

sociais apresentam um maior risco para o adoecimento pela COVID-19, tais como: moradores de 

rua, refugiados, idosos e inclusive a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (LGBT) (VIEIRA et al., 2020). Já a vulnerabilidade dos territórios, observamos que os 

casos concentram-se em grandes centros urbanos, estando presente nas favelas, onde a grande 

maioria da população tem dificuldade de acesso aos recursos básicos e de saúde (PESSOA; 

TEIXEIRA, 2020). 

Com a evolução da doença, foi preciso utilizar medidas de isolamento social para conter a 

disseminação do vírus. Entretanto, é preciso destacar as consequências das restrições para 

grande parte da população brasileira, em destaque para o grupo LGBT (IRINEU; BERTOLINI, 

2008). Muitas dessas pessoas encontram-se na informalidade, especialmente a população travesti 

e transexual que tem utilizado a prostituição como principal fonte de renda diante de um contexto 

de violações de direitos. (SILVA, LUPI; VERA, 2020) 

Desta forma, se faz necessário pensar em Políticas Públicas que garantam direitos 

básicos, considerando os marcadores sociais de diferenças, como gênero, raça e classe social. 

Nessa perspectiva, com o objetivo de minimizar os efeitos negativos do avanço do coronavírus em 

populações vulneráveis no Brasil, o Governo Federal criou através da Lei Federal nº 13.982, de 02 

de abril de 2020, o Auxílio emergencial, para ser pago por um período de 3 meses, no valor de 

R$600,00 mensais, destinado a indivíduos que cumpra alguns requisitos, entre estes: ser maior de 

18 anos; não ter emprego formal fixo; Não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial ou 

beneficiário do seguro-desemprego entre outros. (BRASIL, 2020) 

Visto a exigência de modificação de práticas assistenciais presenciais para as virtuais, e 

os inúmeros questionamentos que surgiram após a divulgação do auxílio emergencial pelo 

Governo Federal, verifica-se as dificuldades de acesso a tecnologias de informação digital e nota- 

se o papel fundamental da figura dos assistentes sociais vinculados ao Núcleo de Apoio a Saúde 

da Família (NASF-AB) no diálogo entre a rede de atenção à saúde e a de proteção social, 

contribuindo para um atendimento equânime e consequentemente um aumento na garantia do 

benefício (CARDOSO; FERRO, 2012). 

Considerando as especificidades da população LGBT e pensando em reduzir os seus 

questionamentos sobre o auxílio emergencial, este estudo visa tratar de uma experiência na 

construção de uma tecnologia educacional, intitulada “Manual de Orientação sobre Auxílio 

Emergencial para a População LGBT” no município de Jaboatão dos Guararapes - PE a partir de 

diálogos presentes em um grupo virtual pelo aplicativo WhatsApp®. 
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Objetivos 

Relatar a experiência na construção de uma tecnologia educacional, intitulada Manual de 

Orientação sobre Auxílio Emergencial para a População LGBT no município de Jaboatão dos 

Guararapes - PE. 

 
Procedimentos Metodológicos 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado pelos 

profissionais assistentes sociais do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica 

e Saúde da família em parceria com a Coordenação Municipal de Saúde Integral da População 

LGBT (CMSLGBT) do município de Jaboatão dos Guararapes-PE. 

A partir de um planejamento conjunto da CMSLGBT e Coordenação do Programa 

Municipal de residência multiprofissional em atenção básica e saúde da família do município, foi 

formado um grupo virtual pelo aplicativo WhatsApp®, composto por usuários(as) e profissionais de 

saúde, onde foram identificados diversos questionamentos referente ao direito sobre o auxílio 

emergencial. 

A partir disto, foi construído um manual o qual foi estruturado em linguagem acessível, 

visto o baixo grau de escolaridade de parte dos componentes, considerando seis tópicos: 1. O que 

é auxílio emergencial; 2. Para quem se destina; 3. Qual valor?; 4. Não tenho cadúnico ou bolsa 

família: tenho direito?; 5. Não tenho conta bancária, como vou receber?; 6. Casos práticos. 

Os casos práticos foram pensados a partir de cinco situações hipotéticas, onde foi 

realizado breve descrição pela CMSLGBT e posterior análise dos casos pelos profissionais 

assistentes sociais vinculados ao programa. Como forma de elucidar as dúvidas mais frequentes, 

esta análise considerou as possibilidades de acesso ao auxílio conforme as regras elencadas pelo 

Governo Federal. 

Desta forma, segue abaixo os relatos dos casos: 

Caso 1) Luana Marques, 36 anos, travesti, heterossexual, moradora do bairro de 

Prazeres, Jaboatão dos Guararapes (PE), trabalhadora informal, convive na mesma residência 

com seu companheiro há 8 anos que exerce a função de vendedor ambulante e possui uma renda 

familiar mensal de aproximadamente R$ 750 reais. Ambos estão vinculados ao CadÚnico. 

Caso 2) Igor Santos, 28 anos, homem trans, heterossexual, morador do bairro de 

Engenho Velho, mora com os pais biológicos, desempregado há 5 anos e depende 

financeiramente, junto com sua mãe, chamada Socorro, do salário do pai, chamado Daniel, que 

gera em torno de uma renda familiar mensal de R$ 1.000 reais. Daniel trabalha na empresa F&F 

como eletricista e de carteira assinada. Igor e Socorro não estão vinculados ao CadÚnico. Igor, 

desde o início da transição sofre transfobia, o que impediu, muitas vezes, de obter sucesso em 

uma vaga de emprego formal. 

Caso 3) Eleonora Patrícia, 45 anos, mulher lésbica, mãe solteira de uma garota chamada 

Júlia Geovani de 15 anos, sempre teve dificuldade em se manter financeiramente. Atualmente é 

trabalhadora informal, atuando como design de sobrancelha e não possui uma renda fixa mensal, 
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no entanto, gera em torno de R$ 600 reais por mês e recebe o auxílio bolsa família, além de 

contar com a ajuda de familiares. 

Caso 4) Júlia Pereira, 29 anos, mulher transexual, bissexual, profissional do sexo, 

solteira, moradora do bairro do Curado, Jaboatão dos Guararapes (PE) e contribui individualmente 

com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Realizou o cadastro no CadÚnico no dia 29 de 

março de 2020. 

Caso 5) João Luiz e Alisson Lima, microempreendedores individuais (MEI), trabalham em 

um atelier de corte e costura que nomearam como (J&A). Ambos são casados há mais de 10 

anos, possuem 2 filhos (de 16 e 14 anos) e vivem de uma renda que se aproxima de R$ 2.000 

reais mensal. Ambos não possuem o CadÚnico. 

Por fim, o manual foi editado em arquivo word, realizado formatação gráfica e posterior 

divulgado para o grupo virtual do Whatsapp. 

 
Resultados 

 

Diante das diversas dúvidas e dificuldades encontradas pelos usuários(as) em realizar o 

cadastro nos aplicativos disponibilizados pela União e Caixa Econômica Federal, o manual foi 

amplamente divulgado e um grande número de usuários (as), tiveram seus questionamentos 

respondidos. 

Obteve-se como produto as seguintes análises pelos profissionais assistentes sociais, a 

depender do caso hipotético: 

 
Análise 1) Luana e seu companheiro têm o direito de receber, pois os dois são 

trabalhadores informais. A renda familiar de R$ 750 dividido pelos dois membros inscritos no 

CadÚnico resulta em R$ 350 por pessoa e não ultrapassa R$ 522,50. Já que estão inscritos no 

CadÚnico, mesmo que não tenha feito atualizações neste cadastro recentemente, não precisa 

fazer o cadastro na plataforma digital. Portanto, devem, somente, aguardar que os dados do 

CadÚnico sejam inseridos na folha de pagamento e, assim, uma conta digital para recebimento do 

dinheiro será aberta automaticamente no nome de Luana que é inscrita como responsável familiar 

no sistema. Após a avaliação do governo e considerando que é limitado recebimento de dois 

auxílios por família, então, será recebido o valor R$ 1.200 referente a R$ 600 reais pra cada 

membro. 

 
Análise 2) Igor e Socorro tem direito de receber, pois com uma renda familiar de R$ 1.000 

dividido pelos três membros resulta em R$ 333.33, não ultrapassando o valor considerado de R$ 

522,50 por pessoa ou R$ 3.315,00 por família. Portanto, a dona Socorro e Igor precisa realizar o 

cadastro no auxílio emergencial através do aplicativo ou site (www.auxilio.caixa.gov.br) da Caixa e 

preencher as informações de todos os membros da residência, sendo ela a responsável familiar 
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no sistema. Desta forma, os dois devem receber o auxílio, uma vez que, é concedido para até 

duas pessoas da mesma família. 

 
Análise 3) Eleonora, por receber o auxílio Bolsa Família, só precisa aguardar. As pessoas 

que têm o bolsa família vão receber automaticamente o auxílio. Neste caso, ela tem direito a 

receber R$ 1.200 reais, haja vista que entra como mãe solteira, ou seja, família monoparental. 

 
Análise 4) Embora a Júlia tenha feito o cadastro no CadÚnico após a data limite (20 de 

março), a mesma contribui individualmente com a Previdência Social, por isso possui o direito e 

pode acessar o site (www.auxilio.caixa.gov.br) ou aplicativo Caixa para solicitar por meio do 

cadastro o auxílio emergencial. 

 
Análise 5) João e Alison exercem a função de Microempreendedores Individuais (MEI), 

portanto, pode solicitar o auxílio. Ao acessar o site (www.auxilio.caixa.gov.br) ou o aplicativo da 

Caixa o casal terá que cadastrar todas as pessoas da família (para isso é necessário que todos 

tenham CPF) com as informações solicitadas na plataforma do cadastro. Embora possua renda 

familiar no valor que se aproxima de R$ 2.000 reais mensal, o valor não impede que a solicitação 

seja feita, haja vista que o critério da renda é de 0 até 3.135,00 por família. João e Alisson podem 

fazer o cadastro individualmente, através do aplicativo ou site da Caixa, uma vez que, o benefício 

é concedido até duas pessoas da mesma família. 

 
É importante destacar que as situações hipotéticas, não contempla todas as 

possibilidades de casos e sua complexidade, mas se configura como uma estratégia de prestar 

orientações através de conteúdo indicativo, de fácil consulta e que permite aprofundar-se em 

novos questionamentos. 

Além de propiciar a troca de informações, o manual permitiu o reconhecimento das 

demandas apresentadas pelos usuários(as), fortalecimento do vínculo com o profissional e a 

ampliação de acesso à população LGBT.. Observou-se, também, a importância da atuação dos 

residentes no processo de construção compartilhada do conhecimento, fortalecendo sua formação 

e prática profissional em saúde. 

Nesse sentido, o manual contribuiu com a promoção dos direitos humanos, em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes-PE, e coloca como uma das 

pautas prioritárias da administração municipal, o respeito à diversidade sexual e de gênero, mas 

acima de tudo, a cidadania plena. 

 
Discussão 

 

O silêncio da mídia e da sociedade brasileira sobre as populações LGBT durante a 

pandemia de Covid-19 é uma evidência de sua persistente invisibilidade. Nesse sentido, a 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1715  
 

 

 

elaboração desse material perpassa um atual contexto político e social que tem severas 

consequências para a classe trabalhadora diante da regressão de direitos que vem se forjando ao 

longo de anos como resultado de políticas com ideologia neoliberal (IAMAMOTO, 2007). 

Esta pandemia tem atingido vários segmentos sociais, porém, diante de um contexto 

histórico de desigualdades e vulnerabilidade social, a população LGBT é afetada com as 

consequências conjecturais, tanto da doença quanto das medidas de distanciamento, elevando à 

agudização de disparidades e iniquidades já existentes (CFESS, 2020). 

Nesse sentido, de acordo com Iamamoto (2011) o assistente social precisa ser capaz de 

ler a realidade, compreender seus limites e descobrir suas possibilidades. Partindo das 

contribuições da autora e tentando um elo com as experiências narradas nesse trabalho, 

procuramos caminhar com um olhar analítico-crítico aprofundado nas demandas deste grupo. 

A ideia foi encontrar respostas no meio de contradições entre a elaboração de políticas 

públicas insuficientes, acesso a estas e um cenário de expressões da questão social que 

acometem a população LGBT, posta em reais desvantagens nas formas de proteção social. 

Vale destacar, também, a proteção social como instrumento necessário no enfrentamento 

da pandemia e tendo o auxílio emergencial como um exemplo de estratégia adotada. Nesse 

período, deve-se observar as recomendações de modo a garantir o necessário afastamento social 

indicado pelos órgãos de saúde, assim como assegurar o acesso aos direitos sociais, reafirmando 

um projeto ético e político profissional no enfrentamento das manifestações da questão social. 

A forma de atendimento diante da emergência sanitária que reverberou na captação e 

resolutividade das demandas veio, e também, a emergência de apropriação, por parte da 

população, dos conteúdos trazidos nos dispostos da Lei e Decreto referentes ao auxílio 

emergencial. 

Desta forma, não era possível realizar atendimentos presenciais para a prestação de 

orientações sociais da maneira mais qualificada como forma de prevenir possíveis contaminações. 

Contudo, havia a necessidade de responder a determinados anseios trazidos pelos usuários para 

o rápido acesso aos valores do referido auxílio. 

Por fim, a ferramenta da comunicação se torna uma das principais formas de trabalho do 

assistente social e as ações pretendidas neste trabalho centralizaram-se na socialização de 

informações comprometida com a garantia do direito à informação, como direito fundamental de 

cidadania (MIOTO, 2009), assegurando o acesso ao auxílio a partir do acesso ao conhecimento 

sobre os direitos por esse segmento caracterizado, em sua maioria, pela baixa escolaridade. 

 
Conclusão 

 

A COVID-19 tende a acentuar as iniquidades oriundas da raça/cor, da etnia, do gênero, 

orientação sexual, classe, idade, deficiências, sendo fundamental que essas diferenças sejam 

consideradas nas respostas à pandemia. 
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O papel do assistente social no contexto da COVID-19 na elaboração de estratégias de 

comunicação e educação que ampliem o acesso rápido e organizado a informações qualificadas 

para o público LGBT, contribui para o reconhecimento de suas vulnerabilidades de forma a 

promover estratégias que assegurem o acesso a direitos básicos, promoção da cidadania plena, 

na emancipação dos sujeitos e o fortalecimento de políticas públicas equânimes. 
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RESUMO: A utilização de estratégias de promoção da saúde é fundamental para a saúde da 
sociedade em tempos de pandemia, no qual contribui para prevenção de doenças e agravos. O 
presente estudo objetivou-se analisar, por meio da literatura, as estratégias utilizadas para a 
promoção da saúde em tempos de COVID- 19. A pesquisa foi constituída através de uma revisão 
integrativa da literatura. Mediante a análise dos 07 artigos que abordavam a temática, foi possível 
estabelecer duas categorias, sendo elas: Principais estratégias de promoção da saúde em tempos 
de COVID-19 e Saúde pública e impactos para a sociedade em tempos de pandemia. Verificou-se 
uma carência na literatura sobre a abordagem do tema. Sugere-se a efetivação de estratégias que 
contemplem a promoção a saúde de forma individual e coletiva. 
Palavras-chave: Coronavírus. Prevenção Primária. Promoção da saúde. 

 
ABSTRACT : The use of health promotion strategies is fundamental to the health of society in 
times of pandemic, in which it contributes to the prevention of diseases and injuries. The present 
study aimed to analyze through the literature the strategies used for health promotion in times of 
COVID-19. The research was constituted through an integrative literature review. By analyzing the 
07 articles that addressed the theme, it was possible to establish two categories, which are: Main 
health promotion strategies in times of COVID-19 and Public health and impacts on society in 
times of pandemic. There was a lack in the literature on the approach of the theme. It is suggested 
to implement strategies that include health promotion individually and collectively. 
Keywords: Coronavirus. Primary Prevention. Health promotion. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

As doenças infecciosas caracterizadas como emergentes promovem agravos à saúde 

pública, bem como para a qualidade de vida da população. Nesse sentido, destaca-se a COVID- 

19, uma doença proveniente do coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico 

associado à infecções assintomáticas e quadros respiratórios graves. Vale destacar que esse 

vírus de RNA envelopado pode ser frequentemente encontrado em humanos e animais, como 

mamíferos e aves (BELASCO; DA FONSECA, 2020). 

Nesse aspecto, denota-se a alta taxa de transmissibilidade desse vírus, uma vez que a 

inexistência de vacina e de terapia medicamentosa comprovada é uma realidade que proporciona 
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impactos negativos para a saúde. Desta forma, a preservação da saúde é a melhor alternativa que 

contribui para minimizar a disseminação da saúde, uma vez que as estratégias estabelecidas 

pelos serviços de saúde e das demais atividades essenciais são importantes diante desse cenário 

atual enfrentado (JACKSON FILHO et al., 2020). 

A promoção da saúde pode ser implementada através de ações individuais e coletivas 

que promovam estratégias que podem ser disponibilizadas para a população através de 

tecnologias em saúde, projetos de extensão, consultas multiprofissionais e orientações referentes 

a educação em saúde. 

A sociedade apresenta dificuldades associadas ao fortalecimento das medidas 

preventivas para reduzir o número de pessoas infectadas pelo coronavírus, uma vez que as 

estratégias de promoção da saúde promovem ações individuais e coletivas para ampliar o 

conhecimento das pessoas acerca de estratégias para a qualidade de vida e para se prevenir 

contra essa infecção viral, bem como outras patologias existentes. Mediante o exposto surgiu-se a 

seguinte questão norteadora: quais as principais estratégias utilizadas para a promoção da saúde 

em tempos de COVID- 19? 

Deste modo, surgiu-se a necessidade em realizar um estudo na literatura cientifica que 

abordasse as principais estratégias utilizadas para a saúde das pessoas, apresentando as 

contribuições e resolutividade das estratégias em saúde, afim de promover novos conhecimentos 

científicos referentes a temática evidenciada. 

A pesquisa apresenta relevância para os profissionais da saúde, áreas assistenciais e 

para a sociedade em geral, em virtude das contribuições cientificas para a análise e 

aprimoramento das estratégias de saúde existentes na saúde para proporcionar a saúde 

sociedade, no sentido de fazer notório a importância das estratégias de saúde para a qualidade de 

vida em tempos de pandemia. 

A relevância social e científica apresenta-se através da contribuição dos achados 

científicos para novas descobertas e estudos, no sentido de identificar as limitações e 

possibilidades diante relacionadas as estratégias de promoção da saúde existentes. 

O presente estudo objetivou-se analisar, por meio da literatura, as estratégias utilizadas 

para a promoção da saúde em tempos de COVID- 19. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão integrativa da literatura, mediante os 

mesmos padrões de rigor e clareza estabelecidos nos estudos primários presentes na literatura. A 

pesquisa procedeu-se por meio seguintes fases: identificação da questão norteadora; 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, categorização dos estudos; avaliação dos 

estudos incluídos, interpretação dos resultados e apresentação da revisão. 

A busca dos artigos foi realizada nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Em relação à elaboração da pergunta norteadora da 
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busca: quais as principais estratégias utilizadas para a promoção da saúde em tempos de COVID- 

19? 

Mediante o cruzamento dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Coronavírus”; 

“Prevenção Primária” e “Promoção da saúde”. Deste modo, foram incluídos artigos com foco 

específico na promoção da saúde em tempos de COVID-19. A restrição quanto à data de 

publicação optou-se por artigos publicados nos no ano de 2020, tendo o corte temporal em virtude 

da descoberta do novo coronavírus no final do ano de 2019, tendo iniciado a pandemia no 

presente ano. 

No que concerne ao idioma de divulgação dos trabalhos, foram incluídos aqueles 

disponibilizados em português e inglês. Como critérios de exclusão, foram desconsiderados 

artigos de revisão e formatos de textos, que não passaram por processos rigorosos de avaliação. 

Para o desenvolvimento da revisão integrativa, a extração de dados procedeu-se à leitura na 

íntegra dos estudos selecionados, a qual possibilitou que outros textos também fossem excluídos 

por responderam à questão norteadora da pesquisa. 

De acordo com o levantamento bibliográfico, foram identificados 102 resultados, dos quais 

42 eram repetidos. Mediante a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão previamente 

elaborados, 53 foram excluídos, utilizando apenas 07 artigos para a realização da análise da 

revisão. 

 
 

ARTIGO TÍTULO ANO DE PUBLICAÇÃO RESULTADOS DA PESQUISA 

A1 A saúde do 

trabalhador e o 

enfrentamento da 

COVID-19 

2020 Para assegurar condições laborais que 

propiciem redução na transmissão do vírus, 

medidas organizacionais necessitam ser 

discutidas no âmbito de cada atividade de 

trabalho e a práxis da Saúde do Trabalhador 

tem de ser considerada no rol das medidas e 

ações de saúde pública voltadas ao controle 

da pandemia. 

A2 A pandemia de 

COVID-19 no 

Brasil: crônica de 

uma crise sanitária 

anunciada 

2020 De forma bastante esquemática e simplista, a 

resposta à pandemia da COVID-19 poderia 

ser subdivida em quatro fases: contenção, 

mitigação, supressão e recuperação. 

A3 Ciência em tempos 

de pandemia 

2020 A alta prevalência de hipertensão, um dos 

fatores de agravamento do quadro clínico 15, 

e a baixa situação socioeconômica e de 

escolaridade influenciam fortemente o controle 

dos níveis pressóricos e o desfecho da 

doença 

A4 Ampliando o papel 

das plataformas de 

2020 Plataforma KT em um país de renda média 

para informar a tomada de decisões e a 
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 tradução de 

conhecimento na 

resposta à 

pandemia do 

COVID-19. 

 prática durante a pandemia do COVID-19. As 

lições aprendidas podem ser integradas ao 

fortalecimento de evidências confiáveis 

A5 Cuidar em tempos 

da COVID-19: 

lições aprendidas 

entre a ciência e a 

sociedade 

2020 O grupo de WhatsApp possibilitou aos 

integrantes do projeto participarem por meio 

de formulação de perguntas (áudio) sobre a 

COVID-19, por intermédio da mediação dos 

líderes de grupos comunitários. 

A6 A pandemia de 

COVID-19 para 

além das Ciências 

da Saúde: reflexões 

sobre sua 

determinação social 

2020 Com efeito, são as medidas econômicas e 

políticas demandadas pelo enfrentamento da 

crise estrutural que aumentaram a 

desigualdade e o desemprego para níveis 

alarmantes. 

A7  
Alocação justa de 

recursos de saúde 

escassos diante da 

pandemia de 

COVID-19: 

considerações 

éticas 

2020 Diante desse cenário de casos cada vez mais 

frequentes de COVID-19 na população, surge 

a premente necessidade de se avaliarem as 

melhores práticas para a otimização da 

utilização dos meios e recursos disponíveis. 

 

Mediante os resultados explanados, foi possível estabelecer duas categorias, sendo elas 

(I) Principais estratégias de promoção da saúde em tempos de COVID-19 e (II) Saúde pública e 

impactos para a sociedade em tempos de pandemia. 

 
Principais estratégias de promoção da saúde em tempos de COVID-19 

 
A crise na saúde pública é uma realidade evidente, sendo que durante a pandemia 

também surgem fatores prejudiciais para qualidade de vida e a saúde mental da população, em 

virtude da transmissão de informações que não são verídicas e que as notícias faltas repercutem 

de forma rápida. Nesse sentido, as tecnologias em saúde eletrônicas são de suma importância 

para o acesso de informações confiáveis, bem como o conhecimento de medidas preventivas, 

sendo a implementação de plataformas de tradução de conhecimento consideradas iniciativas 

para a transmissão de informações em países com renda média (EL-JARDALI; BOU-KARROUM; 

FADLALLAH, 2020). 

Nesse contexto, a distância e o isolamento social são medidas primordiais para evitar a 

disseminação viral, muitas pessoas são acometidas por doenças mentais que causam prejuízos à 

saúde. O diálogo encontra-se relacionado a troca de experiências por aplicativos ou plataformas 
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no ambiente virtual, que são tecnologias fundamentais para superar o distanciamento e evitar o 

surgimento de patologias associadas ao isolamento, como depressão e ansiedade (SATOMI et al., 

2020). 

A telemedicina é uma das estratégias que pode ser utilizada, também com recursos 

tecnológicos, realizando-se consultas médicas para o acompanhamento do paciente, e a equipe 

multiprofissional de saúde, como nutricionistas orientando para uma alimentação saudável, 

enfermeiros para promoção dos cuidados, educador físico orientando para a realização atividades 

físicas, para a promoção da saúde. 

Os serviços da psicologia também são necessários, porque nesse período de 

distanciamento social com a mudança de rotina aumentam-se as chances de desenvolvimento de 

ansiedade, principalmente pelo estresse e preocupação com as notícias. Vale destacar que o 

bem-estar emocional também é necessário para a saúde. 

 
Saúde pública e impactos para a sociedade em tempos de pandemia 

 
O enfrentamento da pandemia do novo coronavírus necessita de ações relacionadas à 

prevenção ao risco de contaminação, sendo que as atividades de trabalho contribuem para a 

disseminação do vírus e, fazendo-se notória a importância de estratégias em saúde no âmbito do 

trabalho para reduzir os impactos da disseminação do vírus e proporcione o auxílio diante do 

enfrentamento da COVID-19 (FILHO JACKSON, et al 2020). 

Nesse contexto, existe a necessidade de estratégias que auxiliem na prevenção e 

promoção da saúde de outras doenças enfrentadas pela sociedade, como patologias cardíacas e 

câncer, no sentido de promover um olhar holístico social para a utilização de orientações e 

conscientização social a esse público (CARVALHO; DE LIMA; COELI, 2020). 

A falta de infraestruturas, recursos financeiros e de moradias, uma vez que existem 

pessoas em situação de vulnerabilidade social que são grupos de riscos para o acometimento de 

infecções pela covid-19. O acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) proporciona a população 

recursos de saúde e estratégias que viabilizam a promoção da saúde bem como a assistência 

para a garantia da qualidade de vida (SOUZA, 2020). 

Deste modo, conclui-se que existe uma carência na literatura sobre a temática aborda. Em 

suma, existem algumas estratégias que são fundamentais, como identificar as pessoas mais 

vulneráveis, por exemplo, que apresentam doenças crônicas, como Hipertensão Arterial Sistêmica 

e Diabetes Mellitus, podendo realizar acompanhamento por meio dos recursos tecnológicos, 

orientando sobre os cuidados com a automedicação, além da necessidade da verificação 

constante da glicemia e da pressão arterial. 

Nesse aspecto, os profissionais da saúde podem encontrar dificuldades para estabelecer 

esse contato, e, assim, podem criar vínculos com os cuidadores, principalmente quando tratam-se 

de idosos, que são do grupo de risco para a COVID-19. Um dos pontos que podem ser 

trabalhados é o autocuidado, que propicia autonomia para as pessoas. 
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CAPÍTULO 197 

RECOMENDAÇÕES E ABORDAGENS METODOLÓGICAS VOLTADAS PARA PACIENTES 

COM COVID-19 E DOENÇAS REUMÁTICAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Luiz Felipe Yuiti Aihara1 

Raphaela Moury Fernandes Mello2 

Henrique Assis da Mota Barbosa3 

Gabriel Oliveira Ferreira4 

Tais Calabria Maranhão Dias5 

Lúcia Helena Oliveira Cordeiro6 

 

RESUMO: A pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 levou ao número alarmante de pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) com evolução rápida, associado a sua alta taxa 
de transmissão que torna incapaz de ser estruturado o atendimento pelo sistema público de 
saúde. De início, além do seu uso off-label, a hidroxicloroquina e outras medicações de classe 
semelhante se mostraram promissoras no tratamento do vírus já nos primeiros estudos in vitro, no 
entanto, são necessários mais estudos para saber a segurança e eficácia dessas terapias. 
Portanto, através de uma revisão de literatura no banco de dados da plataforma PUBMED, e o 
cruzamento de dados do Sars-Cov-2 e pacientes com doença reumática, este estudo busca 
analisar os desfechos da interação patológica e farmacológica dessas doenças. Todavia, apesar 
que a inibição da replicação viral do Sars-Cov-2 pelos medicamentos usualmente utilizados em 
doenças reumatológicas e auto imunes se mostrarem promissores em certos desfechos de 
estudos observacionais, ainda não se pode afirmar a base de tratamento farmacológica de 
pacientes com COVID -19. Diante da carência de estudos de ensaios clínicos randomizados 
(ECR) e a falta de esclarecimento dos riscos e benefícios a logo prazo, os estudos presentes não 
são claros sobre os desfechos clínicos frente aos protocolos terapêuticos e/ou profiláticos em 
pacientes com COVID -19.7 

Palavras-chave: Síndrome da angústia respiratória, Sarv-Cov-2, doenças reumáticas, 
hidroxicloroquina. 

 

ABSTRACT: The pandemic caused by the Sars-Cov-2 virus has led to an alarming number of 
patients with severe acute respiratory syndrome (SARS) with rapid evolution, associated with its 
high rate of transmission that makes care unable to be structured by the public health system. 
Initially, in addition to its off-label use, hydroxychloroquine and other similar class medications were 
promising in the treatment of the virus in the first in vitro studies, however, further studies are 
needed to find out the safety and efficacy of these therapies. Therefore, a literature review using 
the database of the PUBMED platform, and crossing data from Sars-Cov-2 and patients with 
rheumatic disease, this study seeks to analyze the outcomes of the pathological and 
pharmacological interaction of these diseases. However, although the inhibition of Sars-Cov-2 viral 
replication by drugs commonly used in rheumatological and autoimmune diseases is promising in 
certain outcomes of observational studies, the basis of pharmacological treatment for patients with 
COVID- 19. In view of the lack of studies of randomized clinical trials (RCTs) and the lack of 
clarification of the risks and benefits in the near term, the present studies are not clear about the 
clinical outcomes regarding therapeutic and / or prophylactic protocols in patients with COVID -19. 
Keywords: Respiratory distress syndrome, Sarv-Cov-2, rheumatic diseases, hydroxychloroquine. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Sars-Cov-2 é um vírus envelopado de RNA cadeia simples positivo pertencente à 

família Coronaviridae. Embora a maioria das infecções causadas por esse patógeno seja 

levemente sintomática, esse agente pode levar a complicações graves como a síndrome 

respiratória aguda grave (SRAG) e a síndrome respiratória do oriente médio (SRME), e foi a 

primeira complicação supracitada que chamou atenção de médicos e pesquisadores sobre o 

surgimento de uma nova pneumonia viral com alta transmissibilidade e morbimortalidade, na 

região da cidade de Wuhan, na China continental, em dezembro de 2019.4 

Segundo a atualização do Ministério da Saúde no dia 29 de Junho de 2020 foram cerca 

de 1 milhão casos no Brasil, com mais de 50,000 óbitos.¹ E mundialmente esse número 

ultrapassou 10 milhões de casos da doença com mais de 500.000 mortes, segundo atualização da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) no mesmo dia supracitado.² Com esses, a população e os 

governos ao redor do globo adotaram medidas de combate a essa nova doença, que 

aparentemente possui maior morbimortalidade quando atinge populações com algum grau de 

predisposição ou imunossupressão secundária à alguma outra comorbidade individual, como 

hipertensão, obesidade, diabetes melitus2. Nesses pacientes os índices de hospitalização e de 

mortalidade são particularmente grandes. Outra estatística relevante é de que 14% dos pacientes 

acometidos pela COVID-19 irão precisar de cuidados médicos intensivos, 12% precisarão de 

terapia utilizando ventilação mecânica com 88% de mortalidade nesses pacientes2. A febre é o 

principal sintoma apresentado pelos pacientes, seguido de: cansaço, tosse seca, anorexia, 

mialgia, dispneia e tosse secretiva, caracterizando uma síndrome gripal onde, por sua vez, tem 

como a pneumonia como sua principal apresentação sintomática da doença2. Devido ao seu 

tropismo pelo receptor ACE-2 presente no sistema respiratório. Laboratorialmente os acometidos 

pela Sars-CoV-2 apresentam contagem de células brancas variadas, sendo a mais comum a 

linfopenia2. As alterações hematológicas secundárias a doenças autoimunes são de grande 

interesse visto que podem alterar substancialmente o prognóstico dos pacientes com COVID-19. 

A pandemia secundaria à COVID-19 trouxe diversas questões a serem indagadas e um 

novo horizonte a ser descoberto em termos de associações entre essa nova enfermidade e 

doenças prevalentes na população mundial. O Lúpus Eritematoso Sistêmico, com prevalência de 

14,6 a 100 pessoas acometidas a cada 100 mil habitantes6. apresenta uma dessas novas 

oportunidades da ampliação do conhecimento em relação à fisiopatologia do Sars-CoV-2 e sua 

interação com outras patologias. Ambas possuem caracteristicamente o componente inflamatório 

e sítios de acometimento em comum a ambas doenças, principalmente, o parênquima pulmonar 

no caso da COVID -19 que leva ao quadro de síndrome aguda respiratória grave (SRAG), é a 

principal causa de mortalidade relacionada a essa doença2. E é apenas uma dentre as várias 

doenças reumatológicas prevalentes na população mundial que podem interagir com o SARS- 

CoV-2, dessa forma constituindo assim outro desafio em relação à COVID-19 e sua associação 

com outras doenças, onde alguns estudos demonstraram que a doença pelo SARS-CoV-2 pode 
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imitar ou ser imitadas pelas condições causada por doenças autoimunes causando grande 

confusão diagnostica¹ e dificultando o estabelecimento de um prognóstico que definirá tratamento 

e prioridade em testagem. Tendo em vista que pacientes com doenças autoimunes que 

apresentaram os piores desfechos da doença secundária ao SARS-Cov-2 possuíam uma 

contagem baixa de células brancas e níveis elevados de marcadores inflamatórios8, 

caracterizando uma imunossupressão com uma intensa inflamação, faz-se necessário instituir um 

tratamento mais imediato na esperança de evitar piores quadros. 

E quanto ao tratamento, tem sido frequente o uso da Hidroxicloroquina no tratamento 

desses pacientes, visto que atua como um imunomodulador em doenças como Artrite Reumatoide 

e é um medicamento antimalárico, cujo mecanismo de ação segundo relatos preliminares in vitro 

seria o de aumento do pH intracelular à nível lisossomal, inibição de citocinas inflamatórias, como 

a IL-6 e inibindo produtos secundários a infecção viral pela célula levando a redução das taxas de 

replicação viral e atenuação dos sintomas secundários a inflamação. Além da hidroxicloroquina 

muito tem se pesquisado sobre o uso da imunoterapia passiva por meio dos anticorpos produzidos 

por meio do plasma de pacientes recuperados da forma grave da COVID-19, em específico sobre 

o Anti-SARS-COV-2-IgG7 e também sobre drogas imunomoduladoras cujo alvo são as citocinas 

inflamatórias produzidas pela infecção viral e receptores celulares das células infectadas 

descontinuando a sinalização para o mecanismo de inflamação e destruição do tecido do 

parênquima pulmonar8. Apesar disso há muito pouco na literatura mundial que sustente um 

guideline único para o tratamento de portadores de doenças autoimunes acometidos pela infecção 

pelo SARS-CoV-2, com a decisão sendo de caso a caso e em conjunto com médicos 

reumatologistas ao instituir tratamento5. Mostrando a necessidade de novos estudos a respeito da 

associação entre essas doenças. Dentro desse contexto esse estudo tem como objetivo abordar 

as propostas terapêuticas relatadas na literatura atual e as recomendações gerais acerca dos 

pacientes portadores de doenças reumáticas com infecção pelo Sars-Cov-2 manifestando a forma 

grave da doença. 

 
MATERIAIS E METODOS 

 
O trabalho foi realizado no primeiro semestre de 2020, em formato de uma revisão de 

literatura. Onde, foram utilizadas as bases de dados do National Library of Medicine (PubMed) 

com a aplicação dos descritores indexados no site Medical Subject Headings (Mesh): rheumatic 

diseases; COVID-19. Posteriormente, a estratégia de busca no PubMed utilizada com o conector 

AND foram: ''Coronavírus'' AND ''Rheumatic diseases'' OR ''COVID-19'' AND ''Rheumatic 

diseases''. Os critérios de inclusão do trabalho foram: ser diagnosticado com COVID-19 e ter 

alguma doença reumática, os artigos selecionados são todos de caráter original, também se 

enquadraram nos critérios os trabalhos com menos de 5 anos e apenas realizados em seres 

humanos. Não sendo aceitos os trabalhos que excluam uma doença ou a outra. Por tratar-se de 

um assunto recente a língua dos artigos não foram levadas em consideração dos critérios 

metodológicos, sendo elas em inglês e alemão. 
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Sucessivamente a elaboração dos critérios, foi realizada a busca onde surgiram 59 

trabalhos e após a leitura, 5 foram selecionados, visto que se enquadravam à metodologia 

proposta. A composição do trabalho articulou-se ainda com as atualizações do site oficial da World 

Health Organization (WHO) e do ministério da saúde, a respeito da disseminação da COVID-19 

em termos de casos confirmados e óbitos nacionais e internacionais. Após a coleta de dados, foi 

realizada organização dos resultados e, posteriormente, a análise dos resultados encontrados. 

 
DISCUSSÃO 

 
Em primeira análise, faz-se indispensável a abordagem fisiopatológica da COVID-19, 

doença causada pelo vírus Sars-CoV-2. Consoante Ceribelli et al. (2020), todos os coronavírus 

expressam uma glicoproteína denominada spike (‘‘espinho’’, em inglês) que se liga à célula 

hospedeira para a entrada viral por meio de receptores da enzima conversora de angiotensina II 

(ECA II), expressos por células epiteliais pulmonares maduras, enterócitos, células tubulares 

proximais renais, dentre outras. Após a ligação a tal tipo de receptor, as proteases lisossômicas 

clivam a proteína spike, liberando o peptídeo sinalizador que facilita a entrada viral na célula8. 

Além disso, segundo Richez et al. (2020), a ocorrência da síndrome de liberação de citocinas, ou 

tempestade de citocinas, é de importante relevância para o agravamento do quadro da doença, 

mormente a favor de dano pulmonar, sobretudo pelo seu caráter inflamatório cuja percepção se dá 

através do aumento plasmático e no líquido de lavagem broncoalveolar das referidas citocinas, 

especialmente em pacientes em terapia intensiva9. Georgiev (2020) destaca a preponderância da 

interleucina-6 (IL-6) no fenômeno citado10, associado, segundo Ceribelli et al. (2020), à provável 

baixa de citocinas antivirais, a exemplo do interferon (IFN) alfa ou beta8. Elucidado o exposto, é 

possível seguir para o entendimento de alguns tratamentos propostos e da conduta a ser tomada 

por pacientes reumatológicos, enfoque desta revisão. 

A hidroxicloroquina (HCQ) tem seu uso defendido por Sun et al. (2020) pela possibilidade 

de sua atividade antiviral através de quatro mecanismos, a saber: redução da glicosilação terminal 

do receptor da enzima conversora de angiotensina II (ECA II) na superfície das células, 

interferindo dessa forma na ligação do Sars-CoV-2 ao receptor ECA II; aumento do pH dos 

endossomos e lisossomos para impedir o processo de fusão do vírus com as células hospedeiras 

e subsequente replicação viral; impedimento do processamento de antígenos e a apresentação de 

autoantígenos mediada pelo complexo principal de histocompatibilidade (major histocompatibility 

complex – MHC, em inglês) classe II nos linfócitos T, o que reduz a ativação das células, a 

identificação e a expressão de proteínas e citocinas coestimuladoras produzidas por linfócitos B e 

T (por exemplo: IL-1, IL-6 e fator de necrose tumoral (TNF) alfa); e interrupção da interação do 

DNA/ RNA com receptores toll-like (TLR) e sensor de ácido nucleico GMP-APM cíclico sintase, 

ficando, portanto, a transcrição de genes pró-inflamatórios sem poder ser estimulada11. Além 

disso, Sun et. al (2020) ainda sinaliza estudos que indicam a provável potencialização do efeito da 

HCQ quando associada à azitromicina, bem como a dosagem da HCQ a ser recomendada 

(exemplo de um estudo citado por Sun et. Al (2020): 400 mg duas vezes ao dia durante o primeiro 
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dia de tratamento e 200 mg, administrada duas vezes ao dia, pelos quatro dias subsequentes)11. 

Conforme Ceribelli et al. expõe, há, apesar dos possíveis mecanismos de ação da 

hidroxicloroquina, carência de dados precisos de seu uso no cenário clínico8. Contudo, 

recentemente, o Governo Federal Brasileiro publicou protocolo, no qual está recomendada a 

utilização da hidroxicloroquina, em esquema com outros medicamentos, desde casos leves, tendo 

como prerrogativa a observação da autonomia do médico e a valorização da relação médico- 

paciente, dentre outras considerações12. Ceribelli et al. (2020) apresenta, ainda, a recomendação 

de que pacientes reumáticos em uso crônico de antimaláricos não interrompam seu uso, 

considerando o possível efeito antiviral e imunomodulador do referido fármaco8. 

Por conseguinte, Ceribelli et al. (2020) mostrou que o tocilizumab, anticorpo anti-receptor 

da IL-6, utilizado clinicamente no tratamento da artrite reumatoide e outras doenças autoimunes, 

foi aprovado para terapia de uma variedade de situações clínicas que incluem a síndrome de 

liberação de citocinas. O referido estudo aponta a utilização promissora de tal princípio ativo, na 

dose de 400 mg por via intravenosa, em 21 pacientes chineses sofrendo de severa síndrome 

respiratória por COVID-19, na qual 90% dos pacientes se recuperaram e as opacidades 

pulmonares, sinal radiológico frequentemente presente no acometimento pulmonar pela COVID- 

19, desapareceram, o que sugeriria que o anti-IL-6 seria potencialmente uma poderosa terapia de 

resgate na síndrome do desconforto respiratório8. 

Similarmente, Richez et al. (2020) cita uma coorte de 15 pacientes que sugere a eficácia 

de bioterapias (como tocilizumab e adalimumab) na tempestade de citocinas, possivelmente 

responsável pela síndrome do desconforto respiratório agudo, pela evidência das altas 

concentrações de citocinas inflamatórias no plasma e no líquido de lavagem broncoalveolar em 

pacientes da terapia intensiva9. Este estudo, sinaliza ainda que esses mesmos tratamentos 

prescritos a longo prazo induzem a uma potencial imunodepressão nos pacientes que sofrem de 

doença inflamatória crônica, como os reumatológicos, o que pode levar a um risco aumentado de 

desenvolver uma forma grave da infecção. Para além disso, o autor ainda aponta a necessidade 

de reforçar, no grupo de pacientes reumáticos, as instruções de isolamento social e atitudes 

destinadas a limitar a transmissão da covid-19 (a exemplo de lavagem de mãos, evitar abraços), 

assim como identificar os sinais que justifiquem aconselhamento médico mais preciso (febre e 

demais manifestações)9. 

Outros tratamentos são levantados também por Ceribelli et al. (2020): o baricitinib, 

medicamento oral usado para tratar pacientes com artrite reumatoide que funciona como 

bloqueador das Janus Kinases (JAK) 1 e 2, enzimas associadas à sinalização celular. A 

justificativa de seu uso se baseia no fato de que como o Sars-CoV-2 entra na célula através de um 

mecanismo de endocitose mediada por receptor e as JAK’s são um dos reguladores conhecidos 

nesse processo, a inibição de tais cinases poderia acarretar no impedimento da entrada do vírus 

na célula, assim como interferir na montagem intracelular de partículas virais8. Tal estudo, 

inclusive, indica que, de maneira geral, a interrupção das terapias utilizadas em pacientes 

reumáticos não é recomendada, ao passo em que tal decisão pode ser responsável pelo 
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surgimento de sintomas clínicos da doença reumatológica com o uso subsequente de outros 

imunossupressores, a exemplo dos glicocorticoides, que podem inseguros de mesma forma para 

pacientes com COVID-198. Ressalta-se ainda que o risco de infecção em doenças reumáticas, 

como a artrite reumatoide, também está relacionado à atividade da doença e a descontinuação da 

terapia conferiria, então, maior risco de infecção8. Pelo motivo apresentado, Ceribelli et al. (2020) 

esclarece que pacientes reumatológicos em tratamento com glicocorticoide por via oral também 

não devem interromper o tratamento abruptamente, sobretudo por isso poder levar à crise adrenal, 

e finaliza abordando a necessidade de mais estudos sobre a cinética do Sars-CoV-2 no pulmão e 

a relação da resposta imune ao aparecimento da tempestade de citocinas para esclarecer as 

recomendações aos pacientes sobre esses agentes, além de ser importante a tranquilização dos 

pacientes e que as consultas sejam disponibilizadas utilizando meios que excluam o 

relacionamento interpessoal próximo para minimizar o risco de infecção8. 

Schmeiser et al. (2020) expõe um levantamento acerca das atitudes de pacientes com 

doenças reumatológicas inflamatórias (artrite reumatoide, espondiloartrite, vasculites, 

colagenoses) em terapia imunossupressora no contexto da COVID -19, no qual 98% dos 

pacientes entrevistados continuariam a terapia sem preocupações ou mesmo apesar delas, o que 

corresponde às atuais recomendações sobre a continuidade do tratamento13, segundo o mesmo 

estudo e outros acima citados. Essas atitudes também refletem, segundo ainda Schmeiser et al. 

(2020), a relação de confiança entre pacientes e reumatologistas13. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É certo que ainda não existe tratamento especifico contra o Sars-CoV-2, porém estudos 

iniciais com a utilização dos medicamentos tocilizumab, adalimumab, baricitinib e 

hidroxicloroquina, indicados atualmente para o controle de doenças reumáticas e outras doenças 

autoimunes, se mostraram promissores no tratamento do novo vírus. 

Apesar dos estudos preliminares e dos mecanismos de ação desses medicamentos terem 

se mostrado relevantes para o tratamento da Sars-CoV-2, ainda não é possível concluir a sua 

eficácia, seja por causa da carência de estudos de ensaio clínico randomizado (ECR), ou ainda, 

pela inexistência de grupos de controles a longo prazo, a fim de esclarecer os possíveis riscos e 

benefícios desses tratamentos. 

Para os pacientes acometidos de doenças autoimunes que utilizam esses medicamentos 

como forma de controle, não é recomendado à interrupção das terapias, pois tal medida pode ser 

responsável pelo surgimento de sintomas clínicos da doença preexistente deixando os pacientes 

mais susceptíveis a doenças infecciosas. 

Por ainda não existir uma forma segura de tratamento, a maneira mais eficiente não 

farmacológica de profilaxia para Sars-CoV-2 é o isolamento social e o cuidado com a higiene 

pessoal. 
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CAPÍTULO 198 

RELAÇÃO COVID-19 E DOENÇAS CRÔNICAS NA POPULAÇÃO IDOSA 

COVID-19 RELATIONSHIP AND CHRONIC DISEASES IN THE ELDERLY POPULATION 
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RESUMO: Os riscos relacionados a Covid-19 tornam-se mais graves em idosos, principalmente 
quando possuem doenças crônicas. Assim, buscou-se discutir a relação da Covid-19 e doenças 
crônicas entre idosos. Uma revisão integrativa foi realizada entre Abril a Junho de 2020 na Base 
de Dados de Enfermagem, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, utilizando os descritores: “Coronavirus”, 
“Aged” e “Chronic Disease”. 11 produções compuseram a amostra. A população idosa é um grupo 
de risco a morbimortalidade pelo novo coronavírus devido à idade e à doenças pré-existentes. Os 
homens apresentam maiores chances de adoecer e vim a óbito. Destaca-se a importância de 
cuidados intensivos e especializados a essa população, visando a prevenção do adoecimento e a 
intensificação de estudos na área considerando o perfil etário do pais o que leva a necessidade de 
cuidados e diretrizes especificas voltados a população idosa. 
Palavras-chave: Coronavírus. Doenças Crônicas. Saúde do Idoso. Saúde Pública. 

 
ABSTRACT: The risks related to Covid-19 become more serious in the elderly, especially when 
they have chronic diseases. Thus, we sought to discuss the relationship between Covid-19 and 
chronic diseases among the elderly. An integrative review was carried out between April and June 
2020 in the Database of Nursing, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences and 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, using the descriptors: “Coronavirus”, 
“Aged” and "Chronic Disease". 11 productions made up the sample. The elderly population is a 
group at risk of morbidity and mortality from the new coronavirus due to age and pre-existing 
diseases. Men are more likely to get sick and I died. The importance of intensive and specialized 
care to this population is emphasized, aiming at preventing illness and intensifying studies in the 
area considering the age profile of the country, which leads to the need for specific care and 
guidelines aimed at the elderly population. 
Keywords: Coronavirus. Chronic Diseases. Elderly Health. Public Health. 

 
INTRODUÇÃO 

 

O mundo está enfrentando uma grande crise de saúde pública devido à pandemia 

causada por um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2 que vem atingindo imensas proporções 

a ponto de superar os surtos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e da Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio (MERS). A epidemia do SARS-CoV-2 teve seus primeiros casos 

identificados em Wuhan, China, ainda em dezembro de 2019, espalhando-se rapidamente para 
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vários outros países, infectando e provocando o óbito de milhões de pessoas (PERON et al., 

2020). 

Ainda segundo Peron et al. (2020) a maioria dos pacientes infectados com coronavírus 

desenvolvem uma doença leve do tipo gripe na qual os sintomas mais comuns são febre e tosse. 

Entretanto pacientes acometidos pelas formas graves da doença podem evoluir com complicações 

incluindo pneumonia, evoluindo para uma SARS principalmente em idosos com comorbidades 

pré-existentes como hipertensão, diabetes e doenças pulmonares. 

Dados relacionados a Covid-19 demonstram maior mortalidade entre pessoas com idade 

de 80 anos ou mais, reforçando as apreensões com a população idosa. O risco de morrer de 

Covid-19 aumenta com a idade, já que a maioria das mortes ocorrem em idosos, especialmente 

aqueles com doenças crônicas. As quedas na imunidade características do envelhecimento 

aumentam a propensão às doenças infectocontagiosas e os prognósticos para aqueles com 

doenças crônicas são desfavoráveis (HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020). 

O primeiro caso positivado no Brasil foi anunciado em 26 de fevereiro de 2020, um 

homem de 61 anos recém-chegado da Itália. O primeiro óbito no país foi confirmado em 17 de 

março de 2020, homem de 62 anos diagnosticado com diabetes e hipertensão. Percebe-se que 

idosos estão no centro da discussão da pandemia, exigindo atenção especializada da equipe de 

saúde a fim de minimizar efeitos desastrosos no sistema de saúde e sociedade (BRASIL, 2020; 

BRASIL, 2020). 

A idade da população atingida deve ser vista como uma oportunidade para adequar e 

melhorar a qualidade das intervenções de forma multi e interdisciplinar do cuidado. Logo este 

estudo traz como objetivo discutir os riscos da COVID-19 entre os idosos com doenças crônicas. 

 
METODO 

 

Trata-se de um estudo bibliográfico qualitativo do tipo revisão integrativa que permite 

reunir achados encontrados em estudos a fim de aprofundar o conhecimento em relação a 

determinado tema, sendo sua construção baseada em etapas preconizadas (RIBEIRO; MARTINS; 

TRONCHIN, 2016; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Após a definição do tema e construção da questão de pesquisa foi levantado o 

questionamento (Quais as evidencias cientificas relacionadas à Covid-19 e doenças crônicas na 

população idosa?) realizou-se busca na literatura entre Abril e Junho de 2020 na Base de Dados 

de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Utilizou-se os 

descritores, indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject 

Headings (MeSH): “Coronavirus”, “Aged” e “Chronic Disease”. 

Adotou-se como critérios de elegibilidade: artigos com texto disponível na íntegra, cujo 

tema estivesse interligado ao objetivo e respondesse à questão de pesquisa. Excluiu-se 

publicações duplicadas, dissertações, revisões, teses e artigos de opinião. 
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A aplicação dos descritores de forma combinada, por meio do operador boleano ‘’AND’’, 

resultou em 282 publicações, aplicando os critérios de elegibilidade, leitura dos títulos e resumos e 

exclusão conforme os critérios previamente estabelecidos, 11 artigos restantes compuseram 

amostra dessa revisão: todos na base MEDLINE. 

Para coleta de dados a serem analisados, utilizou-se instrumento elaborado pelos autores, 

contendo título, autor, ano, abordagem metodológica e principais resultados alcançados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A temática em questão é de recente abordagem na literatura, dessa forma as evidências 

para o estudo restringiram-se ao ano de 2020. As pesquisas internacionais predominaram com 

n=11 (100%) das produções. Em relação a metodologia, predominou os estudos retrospectivos 

quantitativos, conforme Quadro 1: 

Quadro 1: Categorização dos artigos quanto a título, autor, ano e abordagem metodológica. Teresina, 

Piauí, Brasil. 
 

TITULO DO ARTIGO AUTOR/ANO 
ABORDAGEM 

METODOLÓGICA 

Adults at high-risk of severe 
coronavirus disease-2019 (Covid-19) 
in Brazil. 

REZENDE et al., 2020 Avaliaram através da 
coleta de dados de 51.770 
pessoas em sistemas de 
informações em saúde as 
principais comorbidades 
identificadas na 
população brasileira e 
taxas relacionadas. 

Risk Factors for Mortality and 
Respiratory Support in Elderly 
Patients Hospitalized with COVID-19 
in Korea. 

LEE et al., 2020 Coletados e analisados 
dados de 98 prontuários 
de pacientes internados 
com COVID-19 na 
província de Daegu/ 
Gyeongsangbuk-do na 
Coreia. 

Population vulnerability to COVID-19 
in Europe: a burden of disease 
analysis. 

WYPER et al., 2020 Aplicação de ferramenta 
electronica para extrair 
dados relacionados a 
população das nações 
que compõem o Reino 
Unido (Inglaterra, Irlanda 
do Norte, Escócia e País 
de Gales. 

Epidemiological characteristics of 
coronavirus disease 2019 (COVID- 
19) patients in IRAN: A single center 
study. 

NIKPOURAGHDAM et al., 
2020 

Coleta e analise de dados 
de prontuários de 
pacientes internados com 
COVID-19 entre 19 de 
fevereiro e 15 de abril de 
2020 em um hospital no 
Irã. 

Epidemiology, clinical course, and 
outcomes of critically ill adults with 
COVID-19 in New York City: a 
prospective cohort study. 

CUMMINGS et al., 2020 Coleta e análise de dados 
de prontuários de 
pacientes  internados com 

COVID-19 entre 02 de 
março  e  01  de  abril   de 
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  2020 em dois hospitais 
americanos. 

Impact of Fundamental Diseases on 
Patients With COVID-19. 

CHEN et al., 2020 Coleta e análise de dados 
coletados de relatórios 
sobre 50 óbitos por 
COVID-19 na China de 16 
de janeiro a 05 de 
fevereiro de 2020. 

Factors associated with hospital 
admission and critical illness among 
5279 people with coronavirus disease 
2019 in New York City: prospective 
cohort study. 

PETRILLI et al., 2020 Coleta e análise de dados 
de 5279 pacientes 
internados com COVID-19 
entre 01 de março a 08 de 
abril de 2020 em um 

centro medico na cidade 
de Nova York. 

Features of 20 133 UK patients in 
hospital with covid-19 using the 
ISARIC WHO Clinical 
Characterisation Protocol: 
prospective observational cohort 
study. 

DOCHERTY et al., 2020 Coleta e análise de dados 
de 20.133 pacientes 
hospitalizados por 
COVID-19        em      208 
hospitais na Inglaterra, 
País de Gales e Escócia 
entre 06 de fevereiro a  19 
de abril de 2020. 

A retrospective study of risk factors 
for severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 infections in 
hospitalized adult patients. 

YAO et al., 2020 Coleta e análise de dados 
de todos os pacientes 
hospitalizados por 
COVID-19 entre 30 de 
janeiro e 11 de fevereiro 
de 2020 em um centro 
médico em Dabieshan, 
China. 

Coronavirus disease 2019 in elderly 
patients: Characteristics and 
prognostic factors based on 4-week 
follow-up. 

WANG et al., 2020 Coleta e análise dados de 
prontuários de pacientes 
com COVID-19 admitidos 
no Hospital Renmin da 
Universidade de Wuhan 
de 01 de janeiro a 06 de 
fevereiro de 2020. 

Clinical characteristics of 113 
deceased patients with coronavirus 
disease 2019: retrospective study. 

CHEN et al., 2020 Coleta e análise dados de 
prontuários de pacientes 
com COVID-19 admitidos 
no Hospital Tongji em 
Wuhan, China até 28 de 
fevereiro de 2020. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
 
 

Evidencia-se a necessidade de cuidados diferenciados a população idosa, pois são mais 

suscetíveis a morbimortalidade pela Covid-19, seja pela idade e Qou presença de comorbidades. 

Destaca-se as maiores taxas de adoecimento ocorrem em homens, corroborando com maiores 

chances de óbito quando comparados com as demais parcelas da população, conforme Quadro 2: 

Quadro 2 - Principais achados nas produções incluídas na revisão. Teresina, Piauí, Brasil. 
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TITULO DO ARTIGO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Adults at high-risk of 
severe coronavirus 
disease-2019 (Covid-19) 
in Brazil. 

Fatores como idade ≥ 65 anos ou diagnóstico médico de doença 
cardiovascular, diabetes, hipertensão, doença respiratória crônica, 
câncer ou acidente vascular cerebral são caracterizados como 
agravantes do risco para Covid-19. 

Risk Factors for Mortality 
and Respiratory Support 
in Elderly Patients 
Hospitalized with COVID- 
19 in Korea. 

Pacientes com idade ≥ 65 anos com COVID-19, possuem uma alta taxa 
de mortalidade. Foi observado que esses pacientes exigiram suporte 
respiratório avançado. A maioria dos pacientes tinha pelo menos uma 
condição subjacente que contribuía para complicações no curso clínico 
da doença. 

Population vulnerability to 
COVID-19 in Europe: a 
burden of disease 
analysis. 

Os países com a população mais idosa têm maior potencial de 
morbidade e mortalidade por COVID-19 entre esse grupo. 

Epidemiological 
characteristics   of 
coronavirus disease 2019 
(COVID-19)  patients in 
IRAN:   A single center 
study 

A maioria dos pacientes acima de 60 anos apresentaram comorbidades 
como diabetes, hipertensão e doenças respiratórias crônicas. 

Epidemiology, clinical 
course, and outcomes of 
critically ill adults with 
COVID-19 in New York 
City: a prospective cohort 
study. 

Maioria dos paciente do sexo masculino com mais de 60 anos 
possuíam comorbidades como hipertensão e diabetes. 

Impact of Fundamental 
Diseases on Patients With 
COVID-19. 

A maioria das mortes ocorreram em homens idosos doenças crônicas. 
Sendo também mais propensos a infecção pelo novo coronavírus. 

Factors associated with 
hospital admission and 
critical illness among 5279 
people with coronavirus 
disease 2019 in New York 
City: prospective cohort 
study. 

Idade e comorbidades são preditores de admissão hospitalar e de 
atendimento ambulatorial estando relacionadas a maior 
comprometimento dos níveis de oxigênio. 

Features of 20 133 UK 
patients in hospital with 
covid-19 using the ISARIC 
WHO Clinical 
Characterisation  Protocol: 
prospective observational 
cohort study. 

A idade média dos pacientes internados foi de 73 anos. Mais homens 
foram admitidos do que mulheres. 

A retrospective study of 
risk factors for severe 
acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 
infections in hospitalized 
adult patients. 

Os pacientes que evoluíram a óbito possuíam idade avançada e 
comorbidades associadas, mais comumente hipertensão. 

Coronavirus disease 2019 
in elderly patients: 
Characteristics and 
prognostic factors based 
on 4-week follow-up. 

Dos pacientes identificados, a  idade  média  foi  de  71  anos.  
Dispnéia, linfocitopenia, comorbidades incluindo doenças 
cardiovasculares, doença pulmonar obstrutiva e síndrome do 
desconforto respiratório agudo foram preditores prognósticos negativos. 

Clinical   characteristics of 

113 deceased patients 
with   coronavirus  disease 

A idade média dos pacientes que foram a óbito por COVID-19 foi de 68 
anos,  principalmente  entre  o  sexo  masculino  .  Hipertensão,   outras 
doenças  cardiovasculares  e  outras  comorbidades  foram   frequentes 
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2019: retrospective study. dentre os óbitos. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
Os idosos demonstram menos instrução quanto aos riscos da infecção e agravantes da 

Covid-19. Fato que pode ser associado à idade ou a falta de informações efetivas e claras para 

esse público. A proporção e o número de idosos em risco no Brasil variaram de 34,0% (53 

milhões) a 54,5% (86 milhões), onde a prevalência de um ou mais fatores de risco para doenças 

graves nessa população é de 75,9%. Considera-se que os idosos maiores de 60 anos estão mais 

suscetíveis ao adoecimento considerando que a maior parte dessa população apresenta outras 

doenças associadas (REZENDE et al., 2020). 

Estudo realizado na China avaliou que os pacientes que vieram a óbito pela Covid-19 

tinham média de idade entre 62 a 77 anos, demonstrando que a população idosa é mais 

suscetível ao adoecimento e falecimento comparado a população mais jovem. Os sintomas mais 

prevalentes nos indivíduos que evoluíram a óbito foram febre (92%), tosse (70%), dispneia (62%) 

e aperto no peito (49%). Os sintomas menos comuns incluiram anorexia, diarreia e mialgia (CHEN 

et al., 2020). 

Pacientes hospitalizados com diagnóstico de Covid-19 no Irã possuíam faixa etária entre 

50 a 69 anos, além disso a maioria dos casos acometeram o sexo masculino e possuíam 

comorbidades pré-existentes. Ao comparar a Covid-19 com infecções como MERS-CoV e SARS- 

CoV, verificou-se que tanto uma como as outras infecções são mais suscetíveis em homens que 

mulheres. A menor suscetibilidade a infecção entre mulheres pode ser atribuída ao cromossomo X 

e hormônios sexuais que desempenham papel em relação a imunidade (NIKPOURAGHDAM et 

al., 2020). 

A população idosa necessita de maiores cuidados intensivos durante o adoecimento e 

após a recuperação que por sua vez pode resultar em sequelas relevantes. Em 92 pacientes 

avaliados após a recuperação da Covid-19, foi identificada fibrose residual e lesões nos pulmões, 

o que pode afetar a função respiratória (LIU et al., 2020). 

Outro estudo identificou que a maior parte dos pacientes internado por Covid-19 

apresentavam condições subjacentes como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, 

doença neurológica crônica e malignidade reforçando que doenças crônicas pré-existentes são 

fatores agravantes para o adoecimento pela Covid-19. A idade foi outro fator de risco importante 

para a mortalidade e necessidade de ventilação mecânica e outros cuidados intensivos em 

pacientes. Hipotensão, taquipneia, hipóxia ou alteração mental foram associados a um 

prognóstico negativo (DOCHERTY et al., 2020; LEE et al., 2020). 

Entre adultos gravemente enfermos com COVID-19 admitidos em dois hospitais na cidade 

de Nova York durante o primeiro mês de surto na cidade, a maioria eram homens com mais de 60 

anos com hipertensão e diabetes, quase metade tinha obesidade. A demora em dar suporte ao 

tratamento pode afetar resultados clínicos e potencializar a duração da doença o que pode afetar 

o sistema imunológico do hospedeiro (CUMMINGS et al., 2020). 
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Pesquisa realizada em Nova York apontou que alguns pacientes admitidos com Covid-19 

necessitaram de cuidados intensivos, ventilação mecânica, cuidados paliativos ou vieram a óbito. 

Entre esses pacientes, foi observada hipóxia, apesar do fornecimento de oxigênio suplementar. A 

idade, sexo masculino, insuficiência cardíaca e renal crônica e obesidade foram características 

prevalentes nesses pacientes (PETRILLI et al., 2020). 

Maior contagem de leucócitos e neutrófilos no sangue e maior nível de proteína C reativa 

sensível bem como menor contagem de linfócitos e nível de albumina foram associados ao 

desenvolvimento da Covid-19 em sua forma mais severa. Dessa forma a imunidade deprimida 

pela idade agrava os quadros da doença na população idosa evidenciado em 109 pacientes 

adultos hospitalizados no Reino Unido (YAO et al., 2020). 

Uma evolução rápida da doença culminando em morte do paciente foi observada, 

principalmente em pacientes com dispneia, linfocitopenia, doenças cardiovasculares, doença 

pulmonar obstrutiva e síndrome do desconforto respiratório agudo. Monitoramento rigoroso e 

tratamento oportuno ão de extrema importância (WANG et al., 2020). 

Informações sobre condições de saúde e maior vulnerabilidade a Covid-19 são de 

extrema importância para o desenvolvimento de ações de prevenção e avanços no tratamento da 

população idosa, demonstrando a importância de medidas especificas para essa população. 

Assim países que apresentam uma população mais idosa e acometidos por sintomas crônicos 

pré-existentes como hipertensão e outras doenças cardiovasculares, diabetes e doenças renais 

necessitam de diretrizes especificas e um plano de cuidado diferenciado (WYPER et al., 2020) 

 
CONCLUSÃO 

 

Idosos estão mais suscetíveis ao adoecimento pelo SARS-Cov-2, apresentando maiores 

riscos de morte e adoecimento. Identificou-se que grande parte são homens e apresentam uma ou 

mais comorbidades pré-existentes como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, 

doenças encefálicas e vasculares. 

Destaca-se a importância de cuidados intensivos e especializados a essa população, 

visando a prevenção do adoecimento e a intensificação de estudos na área considerando o perfil 

etário do pais o que leva a necessidade de cuidados e diretrizes especificas voltados a população 

idosa. 
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CAPÍTULO 199 

RELAÇÃO ENTRE O AUMENTO DA TRANSMISSÃO DE SARS-CoV-2 E HÁBITOS 

COTIDIANOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

RELATIONSHIP BETWEEN INCREASED TRANSMISSION OF SARS-CoV-2 AND EVERYDAY HABITS: A 
LITERATURE REVIEW 
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Hevely Paula de Melo2 

Luísa Mariele dos Santos Oliveira3 

Maria Nayara Oliveira Carvalho4 

Pedro Henrique Castelo Branco de Brito5 

Luís Mario Rezende Júnior6 

 

RESUMO: O novo coronavírus possui uma elevada transmissibilidade, o que ocasiona sua rápida 
disseminação pelo mundo. A principal forma de contágio do vírus ocorre de pessoa para pessoa 
por meio de gotículas respiratórias expelidas pelo nariz ou boca e que se espalham quando o 
indivíduo infectado tosse ou espirra. O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica que objetiva 
relacionar o aumento da transmissão de SARS-CoV-2 com hábitos cotidianos para assim enfatizar 
precauções a serem tomadas. Trata-se de uma revisão científica realizada nas bases de dados 
SciELO, Google acadêmico e PubMed. As medidas de higienização ou desinfecção podem 
eliminar o vírus, com isso reforça-se que a higiene na manipulação dos produtos alimentares é 
uma das estratégias de mais importância para evitar a exposição e propagação do novo 
coronavírus. Demais estudos revelaram que alguns coronavírus podem resistir em superfícies, 
metálicas, vidro ou plástico, por até 8 a 9 dias. 
Palavras-chave: Coronavírus. Transmissão. Hábitos cotidianos. SARS-CoV-2. 

 

ABSTRACT: The new coronavirus has a high transmissibility, which causes its rapid spread 
around the world. The main form of contagion of the virus occurs from person to person through 
respiratory droplets expelled through the nose or mouth and spread when the infected individual 
coughs or sneezes. The study is a bibliographic review that aims to relate the increase in the 
transmission of SARS-CoV-2 with daily habits so as to emphasize precautions to be taken. This is 
a scientific review carried out in the SciELO, Google academic and PubMed databases. Hygiene or 
disinfection measures can eliminate the virus, thus reinforcing that hygiene in the handling of food 
products is one of the most important strategies to avoid the exposure and spread of the new 
coronavirus. Other studies have revealed that some coronaviruses can resist on surfaces, metallic, 
glass or plastic, for up to 8 to 9 days. 
Keywords: Coronavirus. Streaming. Everyday habits. SARS-CoV-2. 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde seus primórdios, o histórico da humanidade é marcado negativamente por cenários 

pandêmicos que tornaram-se eventualidades com amplas repercussões epidemiológicas 

transfronteiriças. Recentemente, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou pandemia por conta do novo Coronavírus. A doença foi identificada pela primeira 

vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China e teve seu primeiro caso 

notificado em 31 de dezembro de 2019 (OLIVEIRA; MORAIS, 2020). 

Os coronavírus pertencem a família Coronaviridae da ordem Nidovirales e são espécimes 

amplamente distribuídos na natureza. Estes são capazes de provocar infecções respiratórias e 

intestinais em animais e humanos. Foram isolados em humanos pela primeira vez em 1937, e, 

somente em 1965 descrito como coronavírus. Ademais, são conhecidos quatro subgrupos de 

coronavírus alfa (α), beta (β), gama (γ) e delta (δ), sendo que os coronavírus α e β são os únicos 

capazes de infectar seres humanos (BRASIL, 2020). 

A COVID-19, assim denominada pela OMS, consiste em uma doença respiratória aguda 

causada pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2). Um vírus ARN de cadeia simples positiva e 

membro do grupo β de coronavírus, que teve sua nomenclatura acertada pelo Comitê 

Internacional de Taxonomia de Vírus (ICTV). Estudos que realizaram sua análise genômica 

apontam que sua origem é zoonótica, sendo o morcego o possível reservatório primário 

(SHEREEN et al, 2020). 

O novo Coronavírus possui alta transmissibilidade, o que ocasiona sua rápida 

disseminação pelo mundo. Estudos de Shereen Muhammad A. et al (2020, pág. 92) 

demonstraram que devido a uma recombinação genética na proteína S na região RBD do SARS- 

CoV-2, sua taxa de transmissão é maior que do Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 

(SARS-CoV), (SHEREEN et al, 2020). 

Diante desse cenário, as formas pré-existentes de relacionamento humano têm se 

modificado, uma vez que a principal forma de transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa 

através de gotículas expelidas pelo paciente infectado. É importante também destacar que grande 

parte dessas gotículas caem em superfícies e objetos de uso comum, o que pode levar a 

propagação do vírus por meio de atividades cotidianas (LIMA et al, 2020). 

A transmissão comunitária é uma categoria de fluxo na qual as autoridades da saúde não 

conseguem mais localizar o paciente zero e a condição do contagio coletivo mostra que o vírus 

está muito disseminado. No momento de transmissão comunitária, situação atual de todo o país, o 

isolamento social se torna fundamental para diminuir a propagação do coronavírus (FARO et al, 

2020). 

A alta infectividade dessa doença está diretamente relacionada a sua transmissão por 

gotículas e aerossóis formadas pelo paciente infectado. O entendimento dessa forma de 

transmissão é vital para o controle da proliferação da doença. Dessa forma, o vírus SARS-CoV-2 

originou alerta mundial por ser mais transmissível e por se manter viável em aerossóis por 3 

horas. O mesmo é ainda mais estável em aço inoxidável e plástico, papelão, cobre e vidro, com 
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período verificado de 72 h, 24h, 4h, e 84, respectivamente. Assim, para evitar a contaminação 

deve-se manter o ambiente limpo e bem arejado, lavar sempre as mãos e seguir as 

recomendações da OMS (LIMA et al, 2020). 

O vírus SARS-CoV-2 apresenta sintomas que vão desde um resfriado comum chegando 

até uma pneumonia fatal. Grande parte das pessoas podem não apresentar sintomas, ou 

apresentar sintomas leves como febre, tosse, coriza e falta de ar. Alguns pacientes poder chegar a 

estados mais graves e ir a óbito. Os sintomas comuns têm um período médio de cerca de 5 dias a 

7 dias para se manifestarem que se confunde com o período de incubação do vírus (BRASIL, 

2020). 

O isolamento social, assim como o uso da máscara facial e lavagem das mãos com álcool 

em gel 70% são medidas de precaução incentivadas pela OMS. O diagnóstico da COVID-19 é 

feito primeiro a partir do aparecimento de critérios clínicos avaliado pelo profissional da saúde para 

então se ter a confirmação laboratorial. Entretanto os exames são feitos através das coletas de 

amostras do paciente doente, que pode ser tanto com amostra do trato respiratório como também 

com amostras de sangue (BRASIL, 2020). 

PROCEDIMENTOS METODODOLÓGICOS 
 

Trata-se de uma revisão científica realizada nas bases de dados SciELO, Google 

acadêmico e PubMed. O recorte temporal dos trabalhos foi de 2016 a 2020 com publicações na 

língua inglesa e portuguesa. Os termos utilizados para a busca foram “coronavírus”, “transmissão”, 

“hábitos cotidianos” e “SARS-CoV-2”, sozinhos e em associação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Desde o surgimento da contaminação por Coronavírus que a adoção de medidas de 

controle para reduzir o crescente número de casos tornou-se prioridade e em decorrência disso a 

busca por formas para impedir a propagação do vírus e minimizar o surgimento de novos casos 

até que se tenha uma forma segura de tratamento. Assim, órgão como OMS e o Ministério da 

Saúde definiram orientações de práticas e hábitos cotidianos com o objetivo de minimizar a 

transmissão do vírus. 

Gráfico 1 – Número acumulado de casos confirmados no Brasil. 
 

Fonte: Ministério da Saúde e Secretárias Estaduais. Adaptado pelo autor. 2020. 
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O gráfico 1 demonstra o aumento de casos confirmados no Brasil até o dia 26 de junho de 

2020 que totalizam mais de um milhão de casos. Estima-se que em menos de dez dias esse 

número dobre. Dessa forma, nota-se a importância de seguir as recomendações do ministério de 

saúde. 

De acordo com Ferreira (2020), “Cuidados básicos podem reduzir o risco geral de contrair 

ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus”. Visto que se refere a 

higienização correta das mãos e também da utilização de álcool 70% porém o não 

compartilhamento de objetos pessoais, tais como copos e talheres é de grande importância 

(GOIAS, 2020). 

O site da Universidade Federal de Minas Gerais demonstrou que O vírus está presente 

em pontos de ônibus e corrimões, além de mesas e bancos de praças. Essa situação torna 

necessária a mudança de hábitos não somente durante a pandemia mas de toda uma geração 

para proporcionar melhorias nas condições de saúde em comunidade. Um dos métodos mais 

recomendados para diminuir a propagação de doenças infecciosas como o novo coronavírus é o 

cuidado e higienização para alimentos que vieram do comércio e também nos serviços de 

alimentação como restaurantes e deliverys (MINAS GERAIS, 2020). 

É fato que o vírus pode resistir por vários dias em diferentes superfícies, tudo depende da 

temperatura e da umidade do ar no ambiente. As medidas de higienização ou desinfecção podem 

eliminar o vírus, com isso reforça-se que a higiene na manipulação dos produtos alimentares é 

uma das estratégias de mais importância para evitar a exposição e propagação do novo 

coronavírus e de outros agentes infecciosos (PILON, 2020). 

É importante ressaltar que por ainda não haver pesquisas sobre a sobrevivência do 

SARS-Cov-2 em superfícies ou objetos inanimados, as informações levantadas inicialmente 

basearam-se em análises realizada em outros tipos de coronavírus. Através de uma revisão de 22 

estudos publicada na Journal of Hospital Infection, em fevereiro deste ano foram descritas a 

resistência de coronavírus - humanos e veterinários - em superfícies ou objetos inanimados e as 

estratégias para inativação através de desinfecção química. Foram feitas análise de dados de três 

tipos de coronavírus: a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a Síndrome Respiratória do Oriente 

Médio e o coronavírus humano endêmico (KAMPF et al, 2020). 

Demais estudos revelaram que alguns coronavírus podem resistir em superfícies, 

metálicas, vidro ou plástico, por até 8 a 9 dias. As temperaturas entre 30 °C e 40 °C mostraram 

capacidade de reduzir a resistência do coronavírus de maior virulência, como o MERS-CoV. Por 

outro lado, temperaturas baixas como de 4 °C favoreceram a resistência de alguns coronavírus 

veterinários como o TGEV e MHV por mais ou menos 28 dias. No entanto, alguns autores 

mostraram que a inativação do vírus pode ser realizada de forma eficiente através de 

procedimentos como desinfecção de superfícies com etanol a 62 - 71%, peróxido de hidrogênio a 

0,5% ou hipoclorito de sódio a 0,1% por 60 segundos, outros agentes biocidas se mostraram 

pouco eficazes (LABATE, 2020). 
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CONCLUSÃO 
 

Ao se analisar as evidências verifica-se que o aumento da transmissão de SARS-CoV-2 

por hábitos cotidianos tem grande representatividade para a transmissão desse vírus. Desse 

modo recomenda-se medidas de controle para reduzir o crescimento da transmissão ocasionando 

mudanças na vida cotidiana, que certamente ficarão marcadas em uma nova sociedade. 
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CAPÍTULO 200 

RELEVÂNCIA E POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO CONTEXTO 

DA COVID-19 

RELEVANCE AND POSSIBILITIES OF POPULAR HEALTH EDUCATION IN THE COVID-19 CONTEXT 

Mateus Lima Ulisses Trindade1 

Jônata Melo de Queiroz2 

Sabrina Santos Lourenço da Costa3 

Alexandre da Silva Santos4 

Mariana Cunha de Mello5 

Géssica Mayara Costa Bezerra6 

Wandeclebson Ferreira Júnior7 

 

RESUMO: A Educação Popular em Saúde apresenta-se como uma tecnologia leve que pode ser 
trabalhada a partir de poucos recursos financeiros, independentemente de estrutura física. 
Acredita-se que com o isolamento social, estratégia de enfrentamento da COVID-19, as ações de 
EPS estão prejudicadas. Assim, este trabalho objetiva analisar o estado da arte a respeito da EPS 
no Brasil, relacionando-o com a realidade pandêmica. Trata-se uma revisão integrativa, realizada 
em Junho de 2020, nas bases de dados SciELO, MEDLINE e LILACS, com os descritores 
“educação em saúde”, “promoção à saúde” e “unidades básicas de saúde”. Onze trabalhos foram 
selecionados para a composição da pesquisa e, a partir dela, nota-se a importância da 
reorganização de saberes considerando a medida de isolamento social preconizada pela OMS 
frente à pandemia. Espera-se fomentar as discussões sobre a importância dessa estratégia de 
cuidado no atravessamento e superação das dificuldades como as encontradas atualmente. 
Palavras-chave: Educação Popular em Saúde. COVID-19. Revisão Integrativa. 

 
ABSTRACT: Popular Health Education presents itself as a light technology that can be used as a 
tool without a lot of financial resources. It is believed that with social isolation, a combat strategy to 
fight the COVID-19 pandemic, the Popular Health Education actions are impaired. The objective of 
this study is to analyse the state of the art in Brazil. This is an integrative literature review, made in 
June of 2020, on the databases SciELO, MEDLINE and LILACS, with the keywords “health 
education”, “health promotion” e “basic health unit”. Eleven studies were selected from the search 
and, after analysis, was noted the importance of reorganizing knowledge considering the social 
isolation measures preconceived by the WHO in the pandemic crisis. It is hoped to foster 
discussions about the importance of this health care strategy on crossing and overcoming the 
difficulties found today. 
Keywords: Health Education. COVID-19. Integrative Review. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Educação Popular em Saúde (EPS) é uma estratégia de promoção de saúde e 

prevenção de doenças em voga no Brasil desde a introdução do Programa Saúde da Família, 

instituído pelo Ministério da Saúde, em 1994, e constitui-se, hoje, como uma ferramenta chave na 

Estratégia de Saúde da Família, norteando profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

quanto à realização e gerenciamento de ações de efetivação dos três princípios doutrinários do 

Sistema Único de Saúde (SUS): universalidade, integralidade e equidade. Na perspectiva de 

Pedrosa (2007), a Educação Popular em Saúde contribui, também, para a maximização do 

significado dos direitos e cidadania, uma vez que mobiliza autonomias individuais e coletivas, 

abrindo alteridade entre indivíduos e movimentos no tocante à luta por direitos e instituindo 

transformações na vida dos sujeitos. 

Desde sua gênese, o SUS preconiza estratégias que maximizem o custo-efetividade de 

suas ações e serviços e, ao longos dos anos, vários teóricos surgiram para tentar entregar o 

máximo dessa relação. Para Starfield (2002), a atenção primária possui um grau altíssimo de 

resolutividade e deve ser prioridade no sistema de saúde, com a possibilidade de referenciação de 

demandas que não podem ser resolvidas localmente para serviços de maior complexidade 

tecnológica. Merhy (2005) ressalta que os serviços podem se utilizar de tecnologias leves, leve- 

duras e duras, com grau de complexidade crescente. A EPS apresenta-se como uma tecnologia 

leve importante que pode ser trabalhada a partir de poucos recursos financeiros, 

independentemente de estrutura física. 

Por meio da promoção dos encontros de profissionais e usuários, das equipes de saúde e 

espaços de práticas populares de cuidado, a EPS ressignifica saberes teóricos, técnicos e 

práticos, aproximando também o cotidiano dos conselhos e movimentos sociais (RODRIGUES et 

al., 2020). Ao passo que problematiza a realidade cristalizada, tida, por muito tempo, como 

referência e verdade absoluta, a EPS possibilita a percepção de fragmentos até então invisíveis e 

de ideologias naturalizadas. Por isso, apresenta-se como um dispositivo de crítica social e das 

diversas vivências de indivíduos, coletividades e movimentos, favorecendo atitudes ativas de 

mudança social (PEDROSA, 2007). 

Carregada de um potencial transformador das práticas pedagógicas tradicionais 

anteriormente preconizadas e efetivadas, essa vertente é portadora de coerência política, 

promovendo participação social e levando à superação das situações que limitam e ameaçam o 

viver com qualidade de vida (RODRIGUES et al., 2020). Viabilidade e resolutividade da EPS são 

demonstradas quando as experiências encontram-se mais sistematizadas. Contudo, apesar dos 

avanços, ainda há um caminho a ser percorrido e, quanto a isso, a Política Nacional de Educação 

Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEP-SUS) representa uma grande 

potência. Ao abrir espaço para a população de forma dialógica e amorosa, promove-se a tomada 

de consciência das condições de vida e saúde, com maior controle social e gestão participativa 

(PINHEIRO; BITTAR, 2016). 
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As UBS, nesse sentido, deveriam ocupar para a população a primeira posição ao se falar 

em dispositivos de referência de apoio formal para acompanhamento, promoção e prevenção em 

saúde. Contudo, a busca tende a ocorrer apenas diante de algum sintoma patológico ou problema 

físico de um quadro já instaurado (FAQUINELLO; CARREIRA; MARCON, 2010). Ainda de acordo 

com os autores, observa-se que os motivos para a procura pela UBS são, geralmente, centrados 

em procedimentos fragmentados, perdendo de vista a assistência terapêutica de 

responsabilização, vinculação e cuidado. Dessa forma, destaca-se a importância do 

desenvolvimento e fortalecimento das redes de apoio social junto ao empoderamento, 

responsabilização e participação da comunidade no planejamento e prática de ações facilitadas 

pelos serviços de saúde. 

Acredita-se que com o isolamento social, estratégia de enfrentamento da Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19), as ações voltadas para a EPS estão prejudicadas, uma vez que 

entende-se que, com exceção dos quadros de adoecimento grave, o contato da população com os 

serviços básicos de saúde está limitado, assim como a atenção desses serviços, que configuram- 

se, também, como linha de frente no combate à COVID-19. Com base nesse cenário, percebe-se 

a necessidade de reflexões a respeito das potencialidades da EPS, dos impactos negativos de 

sua não efetivação de qualidade e/ou interrupção, bem como das possibilidades de adaptação 

para o contexto de quarentena. 

Com isso, a pergunta norteadora do estudo foi “Qual é o papel da Educação Popular em 

Saúde frente ao combate da pandemia da COVID-19?”. Motivados pela possibilidade de discutir 

estratégias para a prevenção e/ou melhor manejo de cenários como o atual, mantendo o custo- 

efetividade do SUS, este trabalho objetivou analisar o estado da arte a respeito da EPS no Brasil, 

relacionando-o com a realidade pandêmica, de modo a fomentar discussões sobre a importância 

dessa estratégia no atravessamento e superação das dificuldades como as encontradas hoje. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A escolha pelo método de revisão integrativa da literatura se deu devido ao seu caráter 

compilatório de evidências de maneira organizada e sistematizada, relacionando conhecimentos já 

publicados por outros autores e discutindo as potenciais lacunas a respeito da área temática 

analisada (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A partir da definição da problemática e da apropriação do método, utilizou-se o modelo 

apresentado em Mendes, Silveira e Galvão (2008), que sugere que a seleção de artigos deve 

seguir a seguinte ordem: seleção da amostra a partir de bases de dados; categorização dos 

estudos para melhor encaixe na temática; análise dos resultados obtidos na pesquisa, 

apresentação e discussão destes; apresentação da revisão; e conclusão diante da questão 

problema. 

As buscas on-line foram realizadas ao longo do mês de Junho de 2020, por meio das 

bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
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Saúde (LILACS), estes últimos pela Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a partir do cruzamento dos 

descritores “educação em saúde”, “promoção à saúde” e “unidades básicas de saúde”, utilizando- 

se do operador booleano “AND”, resultando em 201 estudos, sendo 77 na SciELO e 177 dentre os 

achados da BVS. 

Os critérios escolhidos para a inclusão dos trabalhos foram estudos brasileiros, em língua 

portuguesa, disponíveis na íntegra e publicados entre os anos de 2015 e 2020, resultando em 28 

estudos pré-selecionados, desconsiderando-se aqueles repetidos entre bases de dados. Foram 

excluídos trabalhos que não se encontravam na íntegra, bem como documentos técnicos, 

monografias, resumos de congresso, anais e editoriais. Após uma leitura exploratória dos 

trabalhos encontrados, por meio de título e resumo, foram escolhidos 11 trabalhos para a 

composição do material analisado e disparador aqui abordado. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Dentre os achados da pesquisa, foram encontrados trabalhos provenientes de 10 fontes 

de publicações diferentes, sendo o maior número, 02 (GALISKI et al., 2019; ALMEIDA; 

CAVALCANTE; MIRANDA, 2020), da Revista Brasileira em Promoção da Saúde. Tal fato pode 

dever-se a ligação direta do periódico com a área temática pesquisada. No panorama geral de 

áreas dos periódicos, percebe-se maior número de publicações naqueles voltados à enfermagem, 

com 04 artigos (FERNANDES; REIS; TORRES, 2016; MAIA; REIS; TORRES, 2016; QUEIROZ et 

al., 2016; MENDONÇA et al., 2017), com os demais estudos inseridos em periódicos relacionados 

à saúde coletiva, educação em saúde, promoção de saúde e educação médica. 

Quanto ao ano de publicação, o ano de 2016 apresenta os melhores resultados, com 04 

artigos (FERNANDES; REIS; TORRES, 2016; SÁ; CURY; RIBEIRO, 2016; MAIA; REIS; TORRES, 

2016; QUEIROZ et al., 2016), seguido de 2017, com 02 (MENDONÇA et al., 2017; RIBEIRO; 

GOMES; MOREIRA, 2017), de 2018, com 02 (CRUZ; SORATTO; FARIAS, 2018; GIOVANNINI et 

al., 2018), de 2019, também com 02 (GALISKI et al., 2019; BATISTA, 2019), e 2020, com 01 

(ALMEIDA; CAVALCANTE; MIRANDA, 2020). Infere-se que a diminuição de publicações nos anos 

seguintes a 2016 pode estar relacionada aos impactos políticos sofridos no país, refletidos na 

saúde por meio das alterações de planos e políticas e enfraquecimento do incentivo à ciência. 

Com base na leitura de todo o conteúdo dos trabalhos e a correlação com as questões 

levantadas, surgiram as temáticas “Importância da Educação Popular em Saúde”, “Educação 

Permanente” e “Estratégias Alternativas em Educação em Saúde”, eixos abordados a seguir de 

maneira a explicitar e discutir os dados levantados de acordo com os principais tópicos e 

perspectivas apresentados pelos autores consultados. 

Importância da Educação Popular em Saúde 

 
A educação popular só é possível quando há o diálogo com linguagem acessível, 

facilitando o entendimento e troca entre as partes envolvidas numa relação horizontalizada de 

saberes e poderes, valorizando o conhecimento popular (GIOVANNINI et al., 2018; QUEIROZ et 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1748  
 

 

 

al., 2016). A construção dessa educação deve acontecer em uma relação mútua, tendo a 

realidade como ponto de partida para, a partir dela, pensar a teoria adaptada ao contexto da 

prática, com as adequações metodológicas necessárias (MENDONÇA et al., 2017). Assim, a EPS 

configura-se como imprescindível por trazer como estratégia principal o compromisso com a 

realidade, com o processo de conscientização dos sujeitos e sujeitas e com a valorização dos 

saberes populares de cada comunidade. 

Desta forma, se aplicada, proporciona maior eficácia na efetivação de políticas de saúde 

em um diálogo intenso com a comunidade. Batista (2019) aponta o diálogo verticalizado dos 

profissionais de uma Equipe de Saúde da Família (EqSF) como a razão principal para a não 

adesão de escolas de um município da grande São Paulo-SP ao Programa de Saúde na Escola 

(PSE), pois suas ações não refletiam as necessidades da região, uma vez que não eram 

pactuadas com os profissionais pedagogos que conheciam as demandas das escolas 

participantes. 

Além disso, estratégias educativas em saúde constituem-se como importantes 

instrumentos de promoção de autocuidado, como mostrado por Fernandes, Reis e Torres (2016), 

que as destacam como fontes de força para a prevenção de doenças e minimização de 

intercorrências e complicações ao longo do do processo de cuidado, bem como para o combate à 

ansiedade ao transformar indivíduos em sujeitos ativos no seu processo de atenção à saúde 

facilitando a tomada de decisões conscientes e mais saudáveis para si e para o seu contexto 

(QUEIROZ et al., 2016; CRUZ; SORATTO; FARIAS, 2018). 

Queiroz et al. (2016) assinalam a formação de grupos como uma dessas estratégias, 

sendo estes um espaço de convivência que estimula participantes a compartilhar necessidades, 

experiências, dúvidas e crenças, configurando-se como uma importante rede de apoio 

psicossocial. A pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, ao impossibilitar o agrupamento social a 

fim de limitar a disseminação do vírus, priva os sujeitos de sanar deficiências no processo de 

cuidado a partir da educação em saúde, vulnerabilizando as pessoas dependentes dessas 

estratégias e que, de modo geral, são relutantes quanto ao encontro com os serviços de saúde, 

como é o caso, geralmente, dos homens, conforme assinalado por Ribeiro, Gomes e Moreira 

(2017) e Cruz, Soratto e Farias (2018). 

Queiroz et al. (2016) ressaltam ainda, que a educação em saúde realizada 

individualmente ou de maneira exclusivamente pontual afasta a oportunidade de interação dos 

pares e de aprendizado coletivo, observação feita também por Ribeiro, Gomes e Moreira (2017). 

Por isso, o profissional de saúde representa um papel imprescindível no processo de educação 

em saúde como educador e incentivador do protagonismo do paciente, reunindo estratégias que 

facilitem tanto o aprendizado quanto o desenvolvimento de habilidades a partir da proximidade e 

responsabilidade com a comunidade. Ribeiro, Gomes e Moreira (2017) atribuem o retorno dos 

pacientes nos serviços e processos de educação e cuidado ao seu vínculo com o profissional, que 

possibilita a mudança da percepção do autocuidado. 
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Para além do vínculo, Maia, Reis e Torres (2016) colocam o tempo de contato como um 

fator importante nos processos educativos e avaliaram sua repercussão no conhecimento e 

autocuidado de pacientes diabéticos. As autoras destacam a repetição das informações como 

necessária, permitindo que os usuários reflitam sobre as suas atitudes diante do enfrentamento e 

do conhecimento sobre sua condição. Dessa forma, um melhor vínculo associado a um maior 

tempo de contato do usuário com o programa educativo melhora o resultado do cuidado. 

A escuta ativa e qualificada por parte do profissional, com um enfoque no cuidado 

humanizado, é fundamental para o estabelecimento de vínculo, aproximando o usuário e  

possibilitando melhor compreensão da demanda, bem como melhor adequação das estratégias de 

cuidado (QUEIROZ et al., 2016; RIBEIRO; GOMES, MOREIRA, 2017). Isso permite mudar a 

lógica da pedagogia tradicional marcada por transmissão unidirecional de conhecimento 

(QUEIROZ et al., 2016) ao dinamizar o processo de compartilhamento de experiências e 

informações. Almeida, Cavalcante e Miranda (2020) ressaltam que por meio de oficinas, no 

contexto da educação permanente, a escuta ativa é trabalhada, pavimentando as trocas no 

contexto do trabalho em saúde que culminam em melhorias nas práticas, sendo essa uma forma 

de aperfeiçoamento das atividades de educação em saúde. 

Apesar dos benefícios das estratégias de educação em saúde para a promoção de saúde, 

Queiroz et al. (2016) comentam que elas são frequentemente preteridas devido ao excesso de 

atribuições do profissional, perspectiva também pontuada por Giovannini et al. (2018), que 

destacam como desafio o déficit de recursos humanos. A dificuldade de incorporar atividades de 

educação em saúde ao cotidiano das unidades de saúde pode ser vista no estado pandêmico 

atual, que trouxe consigo a necessidade de reestruturação da promoção de cuidado em relação 

ao seu funcionamento, com novas prioridades, direcionamentos, protocolos e medidas. Se antes 

de uma mudança tão radical a EPS tendia a ser negligenciada pelos fatores supracitados, levanta- 

se o questionamento: como estão e ficarão a partir de agora? 

A efetivação da PNEP-SUS é imprescindível para a criação de ambientes favoráveis na 

realidade das unidades de saúde. Para a sua execução, segundo os estudos de Cruz, Soratto e 

Farias (2018) são utilizadas ações comunitárias que pretendem conscientizar a população no que 

se refere ao entendimento individual sobre o conceito e cuidados com a saúde. A ação 

comunitária pode ser entendida como a iniciativa de um conjunto de atores sociais de um território 

para tentar resolver problemas comuns de forma intersetorial (CRUZ; SORATTO; FARIAS, 2018). 

Dentro do cenário pandêmico, a ação comunitária torna-se ainda mais importante e, dessa forma, 

deve-se buscar estratégias e recursos para que se consiga alcançar a população de forma mais 

adequada e eficiente. 

 
Educação Permanente 

 
Queiroz et al. (2016) elencam que a continuidade dos projetos de educação em saúde, a 

partir da identificação das lacunas por parte dos profissionais, fortalece a assiduidade dos 

usuários do SUS nas estratégias desenvolvidas pelas equipes, criando vínculos e integrando 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1750  
 

 

 

equipes multidisciplinares por meio de uma atuação direta, sendo um importante meio para 

assegurar a integralidade do cuidado, como mencionado por Ribeiro, Gomes e Moreira (2017). 

Almeida, Cavalcante e Miranda (2020) observam que a educação permanente em saúde 

prioriza o diálogo como estratégia para formular ações não só de educação e promoção da saúde, 

mas também de serviços assistenciais, cuja importância também é ressaltada no trabalho de 

Giovannini et al. (2018). Nesse contexto, Galiski et al. (2019) analisaram a estratégia de oficinas 

de saúde como importantes ferramentas no contexto da saúde e educação, proporcionando 

discussões não hierarquizadas. 

Mendonça et al. (2017) e Almeida, Cavalcante e Miranda (2020) assinalam que o 

desenvolvimento da autonomia dos usuários de saúde ainda é um grande desafio devido à visão 

biológico/tecnicista, de forma que os profissionais são vistos como cuidadores da doença. Essa 

visão assistencial de saúde se torna ainda mais problemática no contexto atual de pandemia, haja 

vista que é imprescindível que os sujeitos entendam seus papéis na quebra da cadeia de 

transmissão, achatando a curva de contágio e permitindo que os serviços de saúde consigam 

abarcar todas as demandas. Portanto, não se deve pensar no cuidado em saúde apenas em caso 

de infecção pelo SARS-CoV-2. Além disso, é fundamental que pessoas com outros agravos de 

saúde, sobretudo aqueles crônicos, mantenham seu tratamento e prevenção de agravos ativos, 

evitando a necessidade de atendimento hospitalar. 

Sá, Cury e Ribeiro (2016) estudaram a percepção dos profissionais de saúde 

responsáveis por ações de promoção à saúde relacionadas à atividade física de idosos, 

observando que os entrevistados expressaram anseios quanto à necessidade de capacitação para 

desenvolverem tais ações. Essa preocupação também é evidente em outros trabalhos analisados, 

como visto a seguir. 

Fernandes, Reis e Torres (2016) evidenciam o treinamento dos profissionais de 

enfermagem dentre os aspectos que poderiam influenciar a efetividade da intervenção telefônica 

proposta em seu estudo. Nesse sentido, buscaram padronizar a linguagem e a qualidade das 

informações prestadas, elaborando-se um roteiro para orientação e organização. Já Maia, Reis e 

Torres (2016) apontaram que, para os educadores em saúde determinarem ênfases durante o 

processo de educação em diabetes mellitus, é importante que conheçam os pontos de corte para 

o tempo de contato dos participantes no programas educativos a partir dos quais acontece uma 

melhora nas habilidades de conhecimento e autocuidado, ressaltando a importância dos 

profissionais estarem em constante processo de atualização. Tais questões de capacitação, 

treinamento e atualização dos profissionais de saúde ganharam notoriedade ultimamente, haja 

vista as demandas decorrentes da doença recém-descoberta. 

Mendonça et al. (2017) explicitam que a capacitação da equipe de saúde se torna uma 

ferramenta facilitadora na criação de grupos de educação em saúde, mas ressaltam que o foco da 

educação permanente não deve estar nos temas biomédicos, abarcando assuntos como lazer, 

troca de experiências populares e culinária, tão importantes quanto, especialmente se 
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considerarmos o contexto de quarentena, no qual o excesso de informações sobre o estado 

pandêmico pode ser um gatilho de ansiedade para diversas pessoas. 

 
Estratégias Alternativas em Educação em Saúde 

 
O processo de educação encontra barreiras ao deparar-se com a presença de um 

predomínio da pedagogia tradicional baseada na transmissão de informação de maneira 

unidirecional, conforme criticado por Queiroz et al. (2016), ou de maneira pontual, como pontuado 

por Ribeiro, Gomes e Moreira (2017). Para Fernandes, Reis e Torres (2016), o que é feito 

convencionalmente pelas UBS por vezes não é suficiente, denotando fragilidade das práticas 

educativas realizadas, sugerindo possibilidades de não efetividade e limitações na promoção da 

saúde. Dessa forma, antes mesmo da pandemia da COVID-19, a necessidade de buscar novas 

alternativas de educação mais eficazes já se fazia urgente. Se levarmos em conta as demandas 

surgidas com ela, esse tópico se faz ainda mais pertinente. 

Essas atividades educativas que se restringem ao modelo de ensino tradicional e 

biomédico não se adequam à realidade nem às necessidades dessa população (QUEIROZ et al., 

2016; GIOVANNINI et al., 2018), contribuindo para a invisibilização das individualidades, uma vez 

que é necessário compreender essas pessoas e suas construções sociais na elaboração de 

estratégias de educação em saúde atraentes e eficientes, conforme mostrado por Ribeiro, Gomes 

e Moreira (2017). Caberia ao profissional, portanto, desenvolver e buscar estratégias capazes de 

envolver ativamente os sujeitos no processo de aprendizado, conferindo-lhes mais autonomia, 

fortalecendo o vínculo e facilitando a continuidade do processo. 

Em consonância com as ideias de Fernandes, Reis e Torres (2016) a respeito do 

diabetes, determinadas doenças e condições de saúde, devido à complexidade do tratamento 

e/ou acompanhamento, à possibilidade de complicações e morbidades associadas, ou  até 

mesmo ao aumento da sua incidência na população, exigem um cuidado especial por parte dos 

profissionais de saúde que não pode ser negligenciado, principalmente mediante os esforços no 

combate à COVID-19. Atrelado a isso, existe um esforço atual na procura de alternativas para 

efetivação da educação visando a promoção da saúde, que outrora se realizava, de acordo com 

os achados da pesquisa, de forma presencial no espaço físico dos serviços de saúde, mas que 

agora exigem adaptação para o cenário das atividades remotas. 

Dentre a busca, apenas dois trabalhos (BATISTA, 2019; FERNANDES; REIS; TORRES, 

2016) apontaram estratégias promotoras de educação em saúde que transpassam o espaço físico 

das UBS, podendo, inclusive, ser repensadas para a realidade atual. Batista (2019), ao propor a 

integração da escola, com devidas adaptações para o panorama de distanciamento social, e 

Fernandes, Reis e Torres (2016), ao integrar tecnologias comunicativas como a ligação por 

telefone oferecem bases para se pensar novos mecanismos de continuidade de educação em 

saúde. 

Batista (2019) demonstra a realidade da ampliação do trabalho educacional em saúde fora 

de centros de atenção como as UBS. Através do Programa Saúde na Escola (PSE), criado pelo 
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Ministério da Saúde, em 2007, são articuladas ações de estímulo ao autocuidado de estudantes 

de ensino fundamental de escolas públicas com o auxílio de profissionais da Equipe de Saúde da 

Família. Com a interrupção das aulas presenciais, o Ministério da Educação, através da portaria 

de nº 376, de 3 de abril de 2020, suspendeu as atividades presenciais em decorrência da COVID- 

19 (BRASIL, 2020), demandando adaptação das instituições de ensino e dos serviços parceiros, a 

exemplo de possíveis estratégias como as citadas acima. 

Isso evidencia a necessidade de aproximação junto ao modelo remoto de ensino, algo 

que já é realidade entre centros de ensino públicos brasileiros, com maiores avanços das redes 

estaduais em relação às municipais, de acordo com a nota técnica Ensino a Distância na 

Educação Básica frente à Pandemia da COVID-19 (BRASIL, 2020). Entende-se, a partir disso, 

que deve ocorrer a continuidade de atividades de promoção de saúde por meio de ações como o 

Programa Saúde na Escola e, para que essas estratégias se tornem possíveis, é necessário a 

pactuação dos conteúdos abordados entre profissionais pedagogos e a equipe de saúde, haja 

vista que em decorrência da maior proximidade com o público, os educadores conhecem as reais 

necessidades em saúde vivenciadas pelos alunos, resultando em ações que venham a refletir as 

demandas de cada público/região. 

A respeito das estratégias remotas, Fernandes, Reis e Torres (2016) avaliaram a 

intervenção telefônica a fim de oferecer subsídios relevantes para uma prática educativa efetiva 

que possa repercutir em futuras implementações na educação em diabetes, apresentando 

possibilidades para profissionais diante de diferentes condições de saúde e ocasiões específicas, 

constituindo-se, assim, como uma potente alternativa frente à pandemia da COVID-19. Ações 

educativas realizadas via ligação telefônica podem ser uma estratégia inovadora, além de uma 

forma de comunicação efetiva, quando utilizada uma linguagem compreensível, adequada à 

realidade do usuário e com enfoque neste e nas suas necessidades de saúde, como levantado 

por Fernandes, Reis e Torres (2016). Sob essa perspectiva, é possível que o profissional de 

saúde facilite a motivação e a tomada de responsabilidade por parte do usuário com relação à sua 

própria saúde. 

Esse tipo de intervenção possui impacto positivo, conforme alguns estudos apontados por 

Fernandes, Reis e Torres (2016), ainda no âmbito do diabetes, nos quais se viu melhora 

significativa em quesitos como conhecimento, atitudes, autocuidado e controle da doença pelos 

usuários. Esses encontros permitem estabelecer uma relação de escuta qualificada e de confiança 

entre profissional e usuário e incentivar a prática contínua do cuidado autodirigido. 

A crença em um modelo de assistência baseado na cura em detrimento à prevenção 

afasta as pessoas das unidades de saúde e diminuem a busca pelos serviços (RIBEIRO; GOMES; 

MOREIRA, 2017). Dessa maneira, é fundamental, mais do que nunca, a utilização de estratégias 

que vão de encontro a essas pessoas, uma vez que, em razão do isolamento social adotado, 

muitas delas não se sentem propelidas a buscar os serviços de saúde. Sob essa perspectiva, Sá, 

Cury e Ribeiro (2016) destacam que prevenir não é um custo e sim um investimento, à medida em 

que, ampliando as ações de promoção, prevenção e educação em saúde, criando estratégias para 
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retardar o aparecimento de doenças e implementando medidas para manter a independência e a 

autonomia dos indivíduos, é possível otimizar recursos e controlar gastos em saúde, pontos 

extremamente necessários atualmente dado o quadro de sobrecarga do sistema de saúde. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A busca pela popularização da educação voltada às questões de saúde é antecessora ao 

atual contexto pandêmico, onde já era urgente a procura por novos métodos capazes de auxiliar a 

população a tomar conhecimento sobre o autocuidado e formular medidas emancipacipatórias 

voltadas a autonomia do indivíduo. A partir da pesquisa, nota-se a importância da horizontalidade 

na Educação Popular em Saúde, bem como a necessidade de atenção e empenho constantes de 

quem a efetiva, de modo a projetar, desenvolver e avaliar cada ação de modo singular e 

contextualizado. 

Diversas demandas predecessoras à COVID-19, somadas às que surgiram a partir dela, 

convidam a área da saúde e todos os seus agentes participantes ao processo de reorganização 

de saberes teóricos, técnicos e práticos, considerando a importância ao respeito da medida de 

isolamento social preconizada pela Organização Mundial de Saúde a fim de conter o crescimento 

de novos casos do novo vírus. É essencial, portanto, encontrar, discutir e elaborar mecanismos e 

recursos para continuar alcançando a população, preservando seu direito de saúde para todos 

garantido pelo dever do Estado, assegurado pela Constituição Federal. 

Ademais, é de extrema importância que a EPS seja feita a partir da soma do 

conhecimento da equipe responsável e da população, com o auxílio de uma escuta sensível e 

focada, utilizando metodologias compatíveis com os sujeitos do público alvo e os objetivos 

projetados. 
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RESUMO: A pandemia do coronavírus (COVID-19) é considerada uma emergência de saúde 
pública. Para o controle da disseminação do vírus instaurou-se o isolamento e o distanciamento 
social, acarretando enormes prejuízos econômicos no mundo. Realizou-se uma revisão narrativa 
dos aspectos mais relevantes sobre o impacto financeiro gerado pela pandemia do COVID-19 e 
suas consequências para as diferentes classes sociais. Percebeu-se que há uma concordância 
entre os artigos e que são notórios os prejuízos generalizados da desaceleração financeira. A 
crise instalada pela COVID-19 foi, notavelmente mais alarmante nas classes sociais de países 
subdesenvolvidos, e dentre aqueles com menor poder aquisitivo. A pandemia COVID-19, culminou 
com uma queda abrupta da economia, dificuldade financeira generalizada e até mesmo distúrbios 
físicos e psicológicos da sociedade como um todo, e permanecerá refletindo negativamente na 
sociedade por um período, ainda, indeterminado. 

Palavras-chave: Risco financeiro; Infecções por Coronavirus; Pandemia 
 

ABSTRACT: The coronavirus pandemic (COVID-19) is considered a public health emergency. In 
order to control the spread of the virus, isolation and social detachment were introduced, causing 
enormous economic losses in the world. A narrative review of the most relevant aspects of the 
financial impact generated by the COVID-19 pandemic and its consequences for different social 
classes was carried out. It was noticed that there is an agreement between the articles and that the 
generalized losses of the financial slowdown are notorious. The crisis installed by COVID-19 was, 
notably more alarming in the social classes of underdeveloped countries, and among those with 
less purchasing power. The COVID-19 pandemic culminated in an abrupt fall in the economy, 
widespread financial difficulties and even physical and psychological disturbances in society as a 
whole, and will continue to reflect negatively on society for an even indeterminate period. 
Keywords: Financial risk; Coronavirus Infections; Pandemic 

 

INTRODUÇÃO 

 
A pandemia do Coronavírus (COVID-19) é considerada, segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), uma emergência de saúde pública (OLADELE et al., 2020). Os surgimentos dos 
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primeiros casos de COVID-19 foram notificados em janeiro na China e em e fevereiro de 2020, no 

Brasil (BEZERRA et al., 2020). 

Durante a pandemia do COVID-19, uma das principais medidas implementadas pelo 

governo foi o isolamento social com o intuito de não permitir a propagação do vírus (MEDINA; 

JARAMILLO-VALVERDE, 2020). Para o controle da disseminação do vírus, foram fechados os 

comércios não essenciais, áreas públicas de lazer, escolas, universidades, entre outros, e em 

muitos países instauraram os “lockdowns” (BEZERRA et al., 2020; OLADELE et al., 2020). 

Observou-se, então, um aumento significativo de desemprego, uma interrupção na economia 

mundial e uma possível recessão global em 2020, com aumento dos gastos pelo governo, sendo 

os países menos desenvolvidos os mais atingidos (BEZERRA et al., 2020; OLADELE et al., 2020; 

TANDON, 2020; AÇIKGÖZ; GÜNAY, 2020). 

A crescente prevalência de doenças infecciosas não apenas aumentará a morbidade e 

mortalidade humanas mas, também, resultará em erosão gradual da capacidade do Estado e 

aumento da pobreza. Assim, a pandemia do COVID-19 é considerada a maior ameaça à 

economia global desde a crise financeira de 2008-2009, segundo a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

(TANDON, 2020). O efeito da pandemia por causa da integração financeira e da globalização, faz 

com que qualquer choque econômico em um país se espalhe rapidamente para outros. Eventos 

como surtos de doenças infecciosas podem induzir mudanças negativas no sentimento dos 

investidores que afetam fortemente suas decisões de investimento e, consequentemente, os 

preços do mercado de ações (LIU et al., 2020). 

O surto de COVID-19 tem um efeito negativo significativo nos retornos do mercado de 

ações em todos os países e áreas afetados (LIU et al., 2020). Outros setores que contribuem com 

a economia são, também, negativamente impactados como a agricultura, o petróleo, as indústrias, 

a educação, a saúde, a aviação, o setor imobiliário, o setor de alimentos e o turismo (NICOLA et 

al., 2020; ANOUSHIRAVANI et al., 2020). 

As emergências e desastres em saúde podem atrapalhar o funcionamento de instituições 

governamentais, organizações privadas e a economia em geral, criando impactos econômicos 

negativos com gastos em serviços ou medicamentos e incapacidade de trabalhar, devido a uma 

doença (CLARKE, 2020; WAGNER, 2020). As pessoas com menor poder aquisitivo e com 

problemas financeiros gerados pela pandemia estão mais susceptíveis a problemas de saúde 

física e psicológica, como sentimentos de sofrimento (BEZERRA, 2020). A perda econômica 

associada à presença de uma quarentena prolongada, também são fundamentais para o 

desenvolvimento de distúrbios psicológicos negativos, como a ansiedade, o estresse e a raiva no 

período pós-pandemia. O problema socioeconômico tornou-se um fator de risco para o 

desenvolvimento desses distúrbios psicológicos, reduzindo o interesse de produtividade financeira 

(MEDINA; JARAMILLO-VALVERDE, 2020). 
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Objetivou-se, portanto, realizar uma revisão narrativa dos aspectos mais relevantes sobre 

o impacto financeiro negativo gerado pela pandemia do COVID-19 e suas consequências para as 

diferentes classes sociais. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

Foi realizada pesquisa bibliográfica na base de dados PubMed, Lilacs e SciELO e 

selecionados artigos de fevereiro a junho de 2020, escritos em inglês e português, utilizando os 

seguintes termos: "Financial risk", "Pandemic", "Coronavirus infections" associados às suas 

respectivas variações. Foram encontrados 87 artigos para a leitura do título e resumo, sendo 

incluídos todos os artigos originais com texto completo, que apresentavam como temática principal 

aspectos socioeconômicos relacionados à pandemia do COVID-19. 

Entre estes artigos, 12 artigos preenchiam os critérios inicialmente propostos e foram lidos 

na íntegra, por avaliarem o impacto financeiro gerado pela pandemia e destacarem, também, 

relações dessa repercussão com as diferentes classes sociais. Foram excluídos os artigos que 

não analisavam a ressonância financeira da pandemia para sociedade. 

Todos os 12 artigos selecionados abordam a correlação dos impactos financeiros da 

pandemia estabelecida pela COVID-19, revelando 8% da amostra inicial e, dentre esses, 7 artigos 

(6%) ressaltavam os diferentes impactos que essa nova crise de ordem econômica pode interfer ir 

em diferentes classes sociais, tanto em âmbito financeiro quanto psicológico. 

O SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, declarada como pandemia pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, gerou uma rápida crise na 

saúde, na economia e na política mundial, (OLADELE et al., 2020). As principais medidas que 

estiveram acessíveis aos governos, diante de uma nova e desconhecida síndrome viral, foram o 

isolamento  e  o  distanciamento  social  para  tentar  reduzir  a  propagação   do   vírus   

(MEDINA; JARAMILLO, 2020). Houve o fechamento de comércios não essenciais, escolas, 

universidades e áreas públicas de lazer (BEZERRA et al., 2020). Com o distanciamento social, 

auto-isolamento e restrições de viagens surgiu uma grave crise financeira devido ao impacto na 

redução de produção em todos os setores econômicos (NICOLA et al., 2020). O poder de 

disseminação que um choque econômico tem de acometer, rapidamente, outros países através da 

integração financeira, é decorrente da globalização vigente (LIU et al., 2020). Como consequência 

disso, observou-se o mercado de ações, oscilante e mantendo-se flutuante ou com possibilidade 

de forte queda, prenúncio do futuro de uma empresa e da economia (WAGNER, 2020). Assim, é 

inegável que essa perturbação generalizada em todo o mundo, com os países focados na 

manutenção de medidas que visam proteger a vida, trouxe consigo desequilíbrios financeiros sem 

precedentes (CLARKE, 2020). 

Prejuízos financeiros que podem ser exemplificados, mesmo em países que se destacam 

na economia como é o caso da China. Essa é considerada pela Organização das Nações Unidas 

para o Turismo como o país líder no turismo global, tanto como mercado de origem quanto como 
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destino principal, que acabaram por demonstrar a desaceleração dessa parcela da economia 

(AYITTEY et al., 2020). É especulado que a economia mundial levará muito tempo para se 

recuperar da contração, sendo que a pandemia deixará uma permanente modificação em diversos 

setores como a política, saúde, educação, segurança, comércio, emprego, agricultura, produção 

de bens manufaturados e políticas científicas (AÇIKGÖZ; GÜNAY, 2020). Mesmo tendo o 

conhecimento de que o mundo todo foi afetado economicamente pela COVID-19, é possível 

afirmar que essa crise se instala de modo diferente em detrimento das diversas condições 

socioeconômicas que um país, ou determinadas classes sociais, apresentem. Com isso, os países 

pobres foram os mais atingidos pela pandemia, já que esses governos, além de disporem de 

menores reservas financeiras e recursos para enfrentarem a crise com o aumento da pobreza, são 

os mais predispostos a sofrer com doenças infecto contagiosas e apresentarem maiores taxas de 

morbidade e mortalidade humanas com a COVID-19 (AYITTEY et al., 2020). Um exemplo de 

como os países subdesenvolvidos são afetados é o da Nigéria, portadora da terceira maior 

epidemia de síndrome imunodeficiência humana adquirida (AIDS) no mundo, que teve o 

financiamento para combate da AIDS redirecionada para o controle da COVID-19 (OLADELE et 

al., 2020). 

O desemprego acarretado pela desaceleração da economia e, até mesmo a incapacidade 

de trabalhar, causam perdas de rendas e dificuldades financeiras associadas (CLARKE, 2020). 

Essa exacerbação dos níveis de pobreza é um fator que faz as famílias afetadas impossibilitadas 

de arcar com os custos de alimentação, higiene e limita o acesso a medicamentos e a opções 

terapêuticas, quando essas pessoas são acometidas pela COVID-19 (OLADELE et al., 2020). 

Além de que muitos, após a pandemia, não conseguirão quitar todas as despesas frequentes, 

mesmo com auxílios governamentais, aumentando o grau de dependências interpessoais e os 

casos de conflitos na população. Todos esses fatores são associados a sentimentos de sofrimento 

e oferece risco ao desenvolvimento de distúrbios físicos e psicológicos (MEDINA; JARAMILLO, 

2020). 

 
CONCLUSÃO 

 

Na presente revisão narrativa, foi perceptível que há uma concordância entre os artigos 

que tratam dos impactos financeiros no período de pandemia e isolamento social e suspensão das 

atividades econômicas não essenciais, em que são notórios os prejuízos generalizados da 

desaceleração financeira. Viu-se, também, que a crise instalada pela COVID-19 foi, notavelmente 

mais alarmante em países subdesenvolvidos, e dentre aqueles com menor poder aquisitivo. O 

reflexo da crise econômica instalada pela COVID-19 em relação as diferentes classes sociais, foi 

relevante em 7 dos 12 artigos que tratavam dos aspectos econômicos da pandemia COVID-19, 

que culminou com uma desaceleração da economia, dificuldade financeira generalizada e até 

mesmo distúrbios físicos e psicológicos da sociedade como um todo, e permanecerá refletindo 

negativamente na sociedade por um período, ainda, indeterminado. Estudos futuros irão melhor 
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evidenciar a relação existente entre o impacto financeiro gerado pela COVID-19 e as diferentes 

classes sociais, uma vez que, as pesquisas poderão avaliar os impactos econômicos durante e 

após a pandemia, com a retomada das atividades da população. 
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RESUMO: A pandemia da doença COVID-19 é uma situação extrema e tem como uma das 
principais medidas de controle a instituição de quarentena. Um dos grupos de risco para essa 
condição são os idosos, tornando-os ainda mais vulneráveis do que naturalmente são. Diversos 
impactos podem resultar dessa situação, e esse estudo tem como objetivo realizar uma revisão 
bibliográfica reflexiva sobre o tema. Foram selecionados artigos da base Pubmed e, com os 
critérios de inclusão e exclusão, onze deles foram selecionados para integrar este trabalho. 
Observou-se, portanto, que embora o cumprimento da quarentena e do isolamento social seja 
imprescindível para a diminuição do contágio e da mortalidade pelo COVID-19, é importante 
também que se pense concomitantemente em medidas que que visem proteger a integridade 
psicológica dos idosos. 
Palavras-chave: COVID-19, Coronavirus, Idosos, Cotidiano, Repercussões psicológicas 

 

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic is an extreme situation and has as one of the main control 
measures the adoption of quarantine. One of the risk groups for this condition is the elderly, 
making them even more vulnerable than they usually are. Several consequences can come from 
this situation, and this study aims to carry out a reflective bibliographic review on this topic. The 
articles were selected from the Pubmed database and, with the inclusion and exclusion criteria, 
eleven of them were selected to integrate this work. It was noted, therefore, that although 
compliance with quarantine and social isolation is essential to reduce the contagion and mortality 
rates by COVID-19, it is important to think concurrently about measures that aim to protect the 
psychological integrity of the elderly. 
Keywords: COVID-19, Coronavirus, Elderly, Daily life, Psychological repercussions 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
A doença COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2 foi caracterizada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia em 11 de março de 2020 (OMS, 2020a). 

Os primeiros casos da Covid-19 foram reportados em dezembro de 2019, na cidade de 

Wuhan da China. A partir da China o novo Coronavirus como é denominado o vírus chegou em 

vários países dos diferentes continentes. No momento da escrita deste artigo, em 18 de junho de 

2020, o mundo conta com 8.410.682 casos e 450.716 mortes (JOHN HOPKINS CORONAVIRUS 

RESOURCE CENTER, 2020). 
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Com esta expansão, o mundo hoje enfrenta uma das maiores pandemias da sua história. 

O conhecimento a respeito da doença e sua evolução sofrem alterações constantes a partir de 

geração de novos conhecimentos, o que acarreta ansiedade nos profissionais de saúde e em 

todos os grupos populacionais. 

Sabe-se atualmente que os sintomas aparecem após um período de incubação médio de 

5,2 dias (QUN et al., 2020), sendo os principais sintomas iniciais febre, tosse e fadiga, podendo 

também apresentar, embora menos comum, cefaleia, hemoptise, diarreia, dispneia, entre outros. 

A evolução do quadro clínico típica se dá com instalação de pneumonia atípica e síndrome do 

desconforto respiratório agudo (ROTHAN e BYRAREDDY, 2020). 

Como a transmissão pessoa a pessoa ocorre primariamente via contato direto ou por 

gotículas (YI et al., 2020), o manejo recomendado pela OMS é a adoção de medidas de proteção 

como lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel frequentemente, cobrir a boca com o 

antebraço ao espirrar, entre outros (QUN et al., 2020). 

Ademais, estudos demonstram que importantes medidas de saúde pública para diminuir 

número de pessoas infectadas e de mortes é a adoção da quarentena ou do isolamento social. A 

combinação dessas com as medidas de proteção citadas anteriormente tem mostrado grande 

efeito na redução de transmissão, casos e mortalidade (NUSSBAUMER-STREIT et al., 2020). 

Idosos são considerados pacientes de alto risco para a COVID-19, tanto pela debilitação 

do seu sistema imune quanto pela presença frequente de doença crônica de base (MENG et al, 

2020), sendo mais propensos ao agravamento da doença. As taxas de mortalidade dessa faixa 

etária são consideravelmente maiores em comparação a de outros grupos (ONDER, REZZA e 

BRUSAFERRO, 2020; FENG et al., 2020). 

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020b) mais de 95% das 

mortes por COVID-19 ocorreram entre pessoas com mais de 60 anos de idade e mais da metade 

de todas as mortes ocorreram em pessoas com mais de 80 anos. 

A proteção aos idosos é uma estratégia prioritária neste momento. Assim sendo, aqueles 

com mais de 60 anos de idade, por serem mais vulneráveis em relação às complicações, devem 

permanecer em casa sempre que possível, restringir seus deslocamentos aos necessários para 

realização de atividades essenciais, evitar o uso de meios de transporte coletivo, e não frequentar 

locais com aglomerações (OLIVEIRA et al. 2020). 

Assim sendo, a adoção das medidas profiláticas é necessária, porém o isolamento social 

e a situação da pandemia como um todo pode acarretar diversos impactos no cotidiano das 

pessoas e principalmente dos idosos. 

Dentro deste contexto esse estudo tem como objetivo, portanto, realizar uma revisão 

bibliográfica reflexiva acerca do impacto da pandemia da COVID-19 no cotidiano dos idosos. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa e de 

caráter descritivo. Foram selecionados estudos provenientes da base de informação Pubmed, 

obtidos a partir do uso dos descritores “elderly”, “covid-19” ou “coronavirus”, e “depression” ou 

“anxiety” ou “mental” ou “psychological” ou “psychology”, publicados no ano de 2020. O período da 

coleta de dados foi entre os dias cinco a dez de junho de 2020. Foram obtidos 152 resultados a 

partir dessa pesquisa. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: textos disponibilizados na íntegra de forma 

gratuita, pertinência ao tema dessa revisão tendo como base análise do título e do resumo dos 

artigos, e publicação nos idiomas português, inglês ou espanhol. Da mesma forma, os critérios de 

exclusão foram: textos incompletos, publicação em outro idioma que não os citados e textos que 

não abordassem a temática estabelecida. Houve um processo de inclusão e exclusão dos artigos 

em etapas, demonstradas no diagrama (figura 1). 

Dessa forma, foram encontrados onze artigos pertinentes, que foram incluídos nesse 

trabalho. 

Figura 1 – Diagrama de inclusão e exclusão dos artigos no estudo 
 

 

 
 

RESULTADOS 

Fonte: elaborado pelos autores, 2020. 

 

Para apresentação e discussão do conteúdo dos artigos, foram consideradas as seguintes 

variáveis: autor (es), periódico, objetivo, métodos e principais resultados. Os principais resultados 

Estudos encontrados na base 
Pubmed com os descritores 

mencionados 

(n = 152) 

Estudos com texto na íntegra 
disponibilizados gratuitamente, 
publicados no ano de 2020, em 
português, inglês ou espanhol 

(n = 88) 

Textos pertinentes à revisão 
com base na leitura do título e 

resumo 

(n = 11) 
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foram definidos a partir do objetivo dos estudos, e estão evidenciados na tabela dos resultados, 

organizados em ordem alfabética (tabela 1). 

 
Tabela 1 – Análise qualitativa dos estudos. 

 
Autor(es) Periódico Objetivo Métodos Principais resultados 

 
 
 
 

Lei, et al. 

 
 

Medical 

Science 

Monitor 

Comparar a prevalência e 

fatores associados à 

ansiedade e depressão 

entre o público afetado 

pela quarentena e aqueles 

não afetados 

 
Coleta de dados a partir 

das escalas de 

ansiedade estatística e 

de autoavaliação da 

depressão 

A presença dessas condições foi 

significativamente mais alta no grupo 

afetado pela quarentena do que no não 

afetado. Entre os fatores de risco 

identificados, destaca-se: não ter apoio 

psicológico e autopercepção de saúde 

mais debilitada 

 
 

Lima, et al. 

 
 

Psychiatry 

Research 

Explanar o quadro 

situacional de pacientes e 

profissionais de saúde, e a 

vulnerabilidade psicológica 

deles 

Revisão de estudos 

encontrados nas bases 

eletrônicas Scopus e 

Embase 

Idosos e imigrantes internacionais podem 

precisar de intervenções psicológicas 

personalizadas, podendo os idosos com 

condições psiquiátricas estarem 

enfrentando maiores problemas 

 
 

 
Liu, et al. 

 
 

Infectious 

Diseases of 

Poverty 

 
Investigar o status 

psicológico e alterações 

de comportamento na 

população geral na China 

 
 

Questionário online com 

recrutamento a partir de 

mídia social 

População mais jovem está mais 

propensa a sofrer com estados ansiosos, 

depressivos ou anormalidades 

psicológicas durante a pandemia. Porém, 

os idosos apresentaram uma proporção 

maior de traços de ansiedade. 

 
 
 
 

Mazza, et al. 

 
International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

Estabelecer prevalência 

de sintomas psiquiátricos 

e identificar fatores de 

risco e proteção para 

sofrimento psíquico 

durante a pandemia da 

Covid-19 

 
Examinar associações 

entre variáveis 

sociodemográficas e 

condições psicológicas a 

partir de pesquisa online 

 
 

Sexo feminino, afeto negativo e 

desapego foram associados como 

fatores de risco para depressão, 

ansiedade e estresse. 

 
 

Mehra, et al. 

 
Asian Journal 

of Psychiatry 

Relatar dois casos de 

pacientes idosos com 

depressão prévia 

 
 

Relato de caso 

Houve exacerbação do quadro 

depressivo e de sintomas de ansiedade 

em ambos os casos relatados pelos 

autores 

 
 

Meng, et al. 

 
 

Psychiatry 

Research 

Analisar o impacto 

psicológico da Covid-19 

entre a população idosa 

na China 

Aplicação do 

questionário “Status 

psicológico de idosos 

durante a Covid-19” para 

idosos na China 

37,1% dos idosos experienciaram 

depressão e ansiedade durante o surto 

da Covid-19, com maior prevalência 

entre as mulheres. 

 
Ozamiz- 

Etxebarria, et 

al. 

 
 

Caderno de 

Saúde Pública 

Analisar os níveis de 

estresse, ansiedade e 

depressão desde a 

introdução do vírus no 

norte da Espanha. 

Medição das variáveis 

ansiedade, stress e 

depressão a partir do 

instrumento DASS 

Sintomas aumentaram desde o início do 

confinamento, com indivíduos mais 

jovens e com comorbidades com mais 

sintomas. 

 
 

 
Özdin e Özdin 

 
International 

Jounal of 

Social 

Psychiatry 

Avaliar níveis de 

depressão, ansiedade e 

hipocondria na Turquia 

durante a pandemia pela 

Covid-19 

Aplicação de 

questionário online 

abordando 

características 

sociodemográficas, a 

escala hospitalar de 

 
Houve aumento nos índices de 

depressão, ansiedade e hipocondria 

durante a pandemia, em todas as faixas 

etárias 
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   ansiedade e depressão, 

e o inventário de 

hipocondria 

 

 
 

Qiu, et al. 

 
 

General 

Psychiatry 

Medir a prevalência e 

severidade do estresse 

psicológico devido a 

epidemia da Covid-19 

Pesquisa de sofrimento 

psicológico 

peritraumático durante a 

epidemia com 

autoavaliação. 

 
O índice de stress peritraumático pela 

Covid-19 foi maior em mulheres, e no 

público com mais de 60 anos. 

 
 
 
 
 

 
Wang C., et 

al. 

 
 
 
 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

 
 

Compreender o impacto 

psicológico, ansiedade, 

depressão e stress no 

público geral da China 

durante os estágios 

iniciais do surto da Covid- 

19. 

 
Pesquisa online para 

coleta de dados. 

Avaliação do impacto 

pela Escala do Impacto 

do Evento Revisada 

(IES-R) e do estado da 

saúde mental pela 

Escala de Depressão, 

Ansiedade e Stress 

(DASS-21). 

 
 

 
Durante a fase inicial do surto na China, 

mais da metade da amostra teve impacto 

psicológico moderado a severo, estando 

associado com impacto maior sexo 

feminino e autoavaliação do estado de 

saúde ruim. 

 
 
 
 

Wang H., et 

al. 

 
 
 
 

PLoS ONE 

 
Investigar o sofrimento 

psicológico da população 

em geral e estilos de 

enfrentamento nos 

estágios iniciais do surto 

de COVID-19 

Pesquisas online 

transversais realizadas 

com base na escala de 

sofrimento psíquico 

Kessler 6, questionário 

simplificado de estilo de 

enfrentamento e 

informações gerais. 

 
 

População mais jovem, não casada, com 

história de ter visitado Wuhan no último 

mês, com casos na comunidade e mais 

preocupada com as notícias tiveram 

maiores níveis de sofrimento psicológico. 

Fonte: elaborado pelos autores, 2020. 

 

DISCUSSÃO 

 
Considerando o objetivo deste estudo de realizar uma revisão da literatura sobre o 

impacto da pandemia da COVID-19 e do isolamento social ou quarentena nos idosos, na maioria 

dos estudos encontrados foi identificado maior prejuízo psicológico nos idosos durante esse 

período. 

A pandemia e ascensão da COVID-19 é uma fonte de stress e medo para os idosos 

(MENG et al., 2020): a veiculação em massa dos números crescentes de contaminados e mortos 

pela doença, as medidas incisivas de isolamento social e/ou quarentena instituídas e a fragilidade 

por serem um grupo de risco apenas alimenta esses sentimentos. 

Sendo a situação de risco aumentado dos idosos amplamente divulgada pela imprensa, é 

maior também a cobrança e represália de família e conhecidos para o cumprimento, por parte 

deles, do isolamento e medidas de segurança – ações de suma importância para a proteção e 

diminuição do contágio e mortalidade pelo Coronavirus. 

Porém, deve-se ter em mente que o isolamento social pode acarretar diversas 

repercussões na saúde mental de todos os que o cumprem (ARMITAGE e NELLUMS, 2020), 

tendo sido observado aumento de problemas psicológicos durante a epidemia, incluindo 
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ansiedade, depressão e stress (DUAN e ZHU, 2020; CHOI; HUI; WAN, 2020), inclusive dos 

idosos. 

A quarentena em massa traz como consequência o medo, além da ansiedade (LIMA et 

al., 2020), e o confinamento pode trazer sentimentos descritos por Xiang et al. (2020) como de 

histeria coletiva. 

Especialmente para os idosos, a desconexão social os põe em maior risco de depressão e 

ansiedade (SANTINI et al., 2020). O estudo de Özdin e Özdin (2020) demonstrou que não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas em termos de depressão, ansiedade ou 

hipocondria entre indivíduos com mais de 60 anos vivendo com outra pessoa e o grupo controle, o 

que pode ser um fator importante para evitar o desenvolvimento dessas condições. 

Parte considerável dos idosos, contudo, vivem sozinhos. A solidão, mesmo sem 

considerar-se tempos de pandemia ou de quarentena, tem alta prevalência entre este grupo – com 

uma porcentagem média de 12%. Ela é mais acentuada no sexo feminino e naqueles viúvos ou 

divorciados (FAÍSCA et al., 2019). 

Após a primeira morte na comunidade ou de algum conhecido, ou com números 

crescentes de casos no ambiente desse paciente, nota-se aumento considerável dos sentimentos 

de ansiedade (LIMA et al., 2020), sendo pior a resposta psicológica em pessoas mais próximas de 

centros com altos números de casos de COVID-19 confirmados (LEI et al., 2020). 

O estudo de Meng et al. (2020) demonstrou incidência de 37,1% de depressão e 

ansiedade entre idosos durante a epidemia na China. Não houve distinção significativa entre as 

faixas etárias desses idosos, porém notou-se que o sexo feminino está mais susceptível que o 

masculino a esses agravos. 

A fragilidade aumentada do sexo feminino durante essa epidemia também foi constatada 

por outros trabalhos, estando associada com maiores índices de stress, ansiedade e depressão 

em todas as faixas etária e não apenas nos idosos (WANG C. et al., 2020; ÖZDIN E ÖZDIN, 

2020); corroborando achados epidemiológicos do risco aumentado para depressão em mulheres. 

Observou-se também que a resposta emocional dos idosos é mais óbvia em comparação 

com outros grupos etários (QIU et al., 2020), embora no estudo de Lei et al. (2020) não foram 

encontradas diferenças significativas na Autoavaliação Escala de Ansiedade (SAS) ou de 

Depressão (SDS) entre o grupo da faixa etária de mais de 50 anos com os demais. 

Nesse mesmo trabalho, contudo, foi encontrada maior fragilidade e níveis de ansiedade e 

depressão nas pessoas com uma autopercepção debilitada da própria saúde, grupo que engloba 

grande parte dos idosos. Pacientes com doenças crônicas de base também mostraram ter grande 

receio em perder o suporte médico e/ou farmacológico durante a pandemia, incrementando o 

sentimento de ansiedade (LEI et al., 2020). 

Alguns estudos, como o de Ozamiz-Etxebarria et al. (2020), Wang H. et al. (2020) e 

Mazza et al. (2020), entretanto, demonstraram o grupo dos idosos como não sendo o com níveis 

mais expressivos de stress, ansiedade e depressão, quando em comparação com os outros 

grupos analisados, ou como a idade não sendo uma característica definida como fator de risco 
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para esses acontecimentos. No caso do trabalho de Ozamiz-Etxebarria et al. (2020), os autores 

ressaltam que tal resultado pode ter sido influenciado pelo fato da pesquisa ter sido realizada no 

início do surto na Espanha e que a maioria da amostra dos outros grupos eram também 

estudantes, tendo-se de adaptar à nova realidade do ensino. 

O estudo de Liu et al. (2020), apesar de também ter obtido o grupo de jovens adultos 

como o de maior níveis de depressão e ansiedade, o grupo de idosos foi identificado com a maior 

proporção de traços de ansiedade, representando 73,9% na população total com essa 

característica. 

Além dos idosos que virão desenvolver repercussões psicológicas em decorrência da 

situação que a pandemia acarreta, é importante considerar também aqueles que já tinham 

desordens mentais, que podem ser agravadas pelas circunstâncias. O relato de dois casos 

publicado por Mehra et al. (2020) exemplifica essa situação, com a exacerbação do quadro e 

desenvolvimento ou agravamento de sintomas relacionados à ansiedade em pacientes idosos. 

Porém, há necessidade de realização de mais estudos relacionados à esse aspecto. 

Além disso, aqueles idosos que se encontram impossibilitados de cumprirem o isolamento 

social, seja por morarem sozinhos e não terem a quem pedir para realizar suas necessidades 

básicas fora de casa, ou por qualquer outro motivo possível, muitas vezes tornam-se alvos de 

notícias e críticas ao serem vistos nas ruas ou não cumprindo o isolamento proposto. 

Essas críticas devem ser convertidas, entretanto, na adoção de medidas que os 

possibilitem cumprir efetivamente o isolamento ou quarentena. A ação da atenção primária, por 

meio das Unidades de Saúde da Família (USFs), é de extrema importância e pode ser a chave 

para essa solução, por meio da ação combinada entre os agentes comunitários de saúde e o 

serviço social, por exemplo. Esse fato evidencia o valor da existência do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) e a relevância de seu pleno funcionamento para a preservação da saúde dos 

nossos idosos, em todos os âmbitos, especialmente nesse período da pandemia. 

Dessa forma, é importante que meios para a adoção das medidas, como o citado 

anteriormente, sejam implementados e ofertados para que o isolamento possa ser realmente 

executado. 

 
CONCLUSÃO 

 
Embora o cumprimento da quarentena e do isolamento social seja imprescindível para a 

diminuição do contágio e da mortalidade pelo COVID-19, é importante que medidas que visem 

proteger a integridade psicológica dos idosos sejam adotadas concomitantemente. 

Nota-se maior fragilidade para agravos como depressão e ansiedade entre as idosas do 

sexo feminino, corroborando a epidemiologia dessas condições que trazem esse sexo como fator 

de risco. 

Durante o desenvolvimento desse estudo percebeu-se a necessidade de realização de 

maiores trabalhos com enfoque na percepção e na repercussão da pandemia no cotidiano e 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1768  
 

 

 

saúde dos idosos, para que estratégias protetivas mais efetivas possam ser adotadas em relação 

a esse grupo neste momento e também após a pandemia. 

 
 

REFERÊNCIAS 

 
ARMITAGE, Richard; NELLUMS, Laura B. COVID-19 and the consequences of isolating the 
elderly. The Lancet, v. 5, p. e256, 2020. 

 
CHOI, Edmond Pui; HUI, Bryant Pui Hung; WAN, Eric Yuk Fai. Depression and Anxiety in Hong 
Kong during COVID-19. Int. J. Environ. Res. Public Health, v. 17, n. 3740, 2020. 

 

DUAN, Li; ZHU, Gang. Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. 
The Lancet, v. 7, p. 300-302, 2020. 

 

FAÍSCA, Letícia Raquel et al. Solidão e sintomatologia depressiva na velhice. Análise 
Psicológica, Lisboa, v. 37, n. 2, p. 209-222, 2019. 

 

FENG, Zijian et al. The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus 
Diseases (COVID-19) – China, 2020. China CDC Weekly, v. 2, n. 8, p. 113-122, 2020. 

 

JOHN HOPKINS. Coronavirus Resource Center, 2020. World Map. Disponível em: < 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html >. Acesso em: 18 de jun. de 2020. 

 

LEI, Lei et al. Comparison of Prevalence and Associated Factors of Anxiety and Depression 
Among People Affected by versus People Unaffected by Quarantine During the COVID-19 
Epidemic in Southwestern China. Med Sci Monit, v. 26, p. e924609-1 – e924609-12, 2020. 

 

LIMA, Carlos Kennedy Tavares et al. The Emotional Impact of Coronavirus 2019-nCoV (New 
Coronavirus Disease). Psychiatry Research, v. 287, p. 112915, 2020. 

 

LIU, Xi et al. Psychological status and behavior changes of the public during the COVID-19 
epidemic in China. Infectious Diseases of Poverty, v. 9, n. 1, p. 58, 2020. 

 

MAZZA, Cristina et al. A Natiowide Survey of Psychological Distress among Italian People during 
the COVID-19 Pandemic: Immediate Psychological Responses and Associated Factors. Int. J. 
Environ. Res. Public Health, v. 17, n. 3165, 2020. 

 
MEHRA, Aseem et al. A crisis for elderly with mental disorders: Relapse of symptoms due to 
heightened anxiety due to COVID-19. Asian Journal of Psychiatry, v. 51, p. 102114, 2020. 

 

MENG, Hui et al. Analyze the psychological impact of COVID-19 among the elderly population in 
China and make corresponding suggestions. Psychiatry Res, v. 289, p. 112983, 2020. 

 

NUSSBAUMER-STREIT, Barbara et al. Quarantine alone or in combination with other public health 
measures to control COVID-19: a rapid review (Review). Cochrane Database of Systematic 
Reviews, 2020. 

 
OLIVEIRA, Wanderson Kleber de et al. How Brazil can hold back COVID-19. Epidemiol. Serv. 
Saude, v. 29, n. 2, e2020044, 2020. 

 

ONDER, Graziano; REZZA, Giovanni; BRUSAFERRO, Silvio. Case-Fatality Rate and 
Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA, v. 323, n. 18, p. 1775- 
1776, 2020. 

 

OZAMIZ-ETXEBARRIA, Naiara et al. Stress, anxiety and depression levels in the initial stage of 
the COVID-19 outbreak in a population sample in the northern Spain. Cad. Saúde Pública, v. 36, 
n. 4, e00054020, 2020. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1769  
 

 
 

 

ÖZDIN, Selçuk; ÖZDIN, Şükriye Bayrak. 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. 00, n. 0, 2020. 

 
QIU, Jianyin et al. A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the 
COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. General Psychiatry, v. 33, p. 
e100213, 2020. 

 

QUN, Li et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected 
Pneumonia. N Engl J Med, v. 382, p. 1199-1207, 2020. 

 

ROTHAN, Hussin A.; BYRAREDDY, Siddappa N. The epidemiology and pathogenesis of 
coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of Autoimmunity, v. 109, p. 102433, 2020. 

 

SANTINI, Ziggi Ivan et al. Social disconnectedness, perceived isolation, and symptoms of 
depression and anxiety among older Americans (NSHAP): a longitudinal mediation analysis. The 
Lancet, v. 5, p. e62-70, 2020. 

 

WANG, Cuiyan et al. Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the 
Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population 
in China. Int. J. Environ. Res. Public Health, v. 17, n. 5, p. 1729, 2020. 

 
WANG, Huiyao et al. The psychological distress and coping styles in the early stages of the 2019 
coronavirus disease (COVID-19) epidemic in the general mainland Chinese population: A web- 
based survey. PLoS ONE, v. 15, n. 15, p. e0233410, 2020. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO a). Discurso de abertura do Diretor-Geral da OMS 
no briefing da mídia sobre COVID-19 - 11 de março de 2020. Disponível em: 
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media- 
briefing-on-covid-19---11-march-2020 Acesso em: 10 jun.2020 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO b). Coronavirus disease 
(COVID-19)    Situation    Report  –   136 Disponível em: https://www.who.int/docs/default- 
source/coronaviruse/situation-reports/20200604-covid-19-sitrep-136.pdf?sfvrsn=fd36550b_2 
Acesso em: 10 jun.2020 

 

XIANG, Yu-Tao et al. Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently 
needed. The Lancet, v. 7, n. 3, p. 228-229, 2020. 

 

YI, Ye et al. COVID-19: what has been learned and to be learned about the novel coronavirus 
disease. International Journal of Biological Sciences, v. 16, n. 10, p. 1753-1766, 2020. 

http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-
http://www.who.int/docs/default-


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1770  
 

 

 

CAPÍTULO 203 

SAÚDE E OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19 

HEALTH AND THE CHALLENGES FACED BY THE POPULATION IN STREET SITUATION IN FRONT OF THE 
COVID-19 PANDEMIC 
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RESUMO: A pandemia do novo coronavírus, torna-se ainda mais preocupante diante da 
desigualdade social. As pessoas em situação de rua são naturalmente suscetíveis às diferentes 
infecções devido as suas condições de vulnerabilidade e conhecer a vivencia desse segmento 
populacional, relacionado à saúde frente a pandemia da Covid-19, é relevante para o surgimento 
de políticas que assegurem os direitos desses cidadãos. Objetivou-se analisar reflexivamente a 
relação da saúde e os desafios enfrentados pela população em situação de rua no contexto da 
Covid-19. Trata-se de um estudo descritivo analítico de caráter reflexivo, sendo desenvolvido a 
partir de 10 artigos coletados em junho de 2020 na Biblioteca Virtual em Saúde e 1 documento 
oficial do ministério da saúde, apresentados em duas categorias. Portanto, é imprescindível traçar 
estratégias que propiciem a contenção da disseminação da Covid-19 entre a população de rua, 
haja vista, que esse grupo social se apresenta debilitado em todos os aspectos biopsicossociais. 
Palavras-chaves: Pessoas em situação de rua. Coronavírus. Pandemia. 

 
ABSTRACT: The pandemic of the new coronavirus, becomes even more worrying in the face of 
social inequality. Homeless people are naturally susceptible to different infections due to their 
conditions of vulnerability and knowing the experience of this population segment, related to health 
in the face of the Covid-19 pandemic, is relevant to the emergence of policies that ensure the rights 
of these citizens. The objective was to reflectively analyze the health relationship and the 
challenges faced by the homeless population in the context of Covid-19. This is a descriptive 
analytical study of a reflective character, being developed from 10 articles collected in June 2020 at 
the Virtual Health Library and 1 official document from the Ministry of Health, presented in two 
categories. Therefore, it is essential to outline strategies that will help to curb the spread of Covid- 
19 among the street population, given that this social group is weak in all biopsychosocial aspects. 
Keywords: Homeless people. Coronavirus. Pandemic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde - OMS declarou em 11 de março de 2020, uma 

pandemia causada por um novo Coronavírus (SARS-CoV-2), doença que já vinha afetando mais 

de 100 (cem) países, e um deles era o Brasil. (BRASIL,2020c). A pandemia da Covid-19 mostra- 

se como um dos maiores desafios sanitários do século XXI. No Brasil, esses desafios se tornam 

ainda maiores diante de um cenário de desigualdade social, com populações vivendo em 

condições precárias de habitação e saneamento, sem acesso à água potável e em situação de 

aglomeração (WERNECK; CARVALHO, 2020). 

No contexto da pandemia do Covid-19, percebe-se que o vírus não faz discriminação 

entre as classes sociais, no entanto, as consequências de tal infecção, são maiores quando 

alcança os grupos que se encontram em condições mais precárias de vida e de saúde (NUNES; 

SOUSA, 2020). 

Dentre os grupos de vulnerabilidade social, destaca-se a população em situação de rua – 

PSR, que vem aumentando significativamente no Brasil, evidenciando um cenário de extrema 

desigualdade e injustiça social (NUNES; SOUSA, 2020). Segundo dados do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) informado em fevereiro de 2020 através 

da Nota técnica n° 05/2020, há em torno de 146.802 pessoas que indicaram se encontrar em 

situação de rua em todo o país (BRASIL, 2020c). 

As pessoas em situação de rua são naturalmente suscetíveis às diferentes infecções 

devido as suas condições de vida, acabam correndo mais risco de exposição, uma vez que vivem 

numa posição de grande vulnerabilidade, encontrando barreiras no acesso aos serviços de saúde 

e aos apoios sociais. Em relação à COVID-19, torna-se um problema grave neste segmento 

populacional (AGUIAR et al., 2020). 

Por conseguinte, em contexto da pandemia da COVID-19, este grupo está exposto a um 

maior risco iminente de morte, pois enquadram-se nos grupos de risco, haja vista que podem 

apresentar recorrentemente doenças respiratórias; doenças crônica; infecções sexualmente 

transmissíveis - IST’s; gestação de alto risco; transtornos mentais e/ou sofrimento psíquico; bem 

como o consumo e dependência de álcool e outras drogas (BRASIL, 2020b). 

Desta forma, buscar conhecer a vivencia da população em situação de rua, com foco na 

saúde, diante de cenários pandêmicos como o da Covid-19, é relevante para o surgimento de 

políticas que assegurem os direitos desse segmento populacional em seus diferentes níveis de 

assistência. 

Nesta perspectiva, questiona-se: qual a relação entre a saúde e os desafios enfrentados 

pela PSR frente à pandemia da Covid-19? Visando responder tal inquietação, o estudo tem como 

objetivo, analisar reflexivamente a relação da saúde e os desafios enfrentados pela PSR no 

contexto da Covid-19. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo de caráter reflexivo, seguindo os pressupostos da 

revisão de literatura, construído com base em estudos atuais e materiais disponibilizados pelo 

Ministério da saúde, buscando compreender a saúde e os desafios enfrentados pela população 

em situação de rua frente à pandemia da Covid-19. 

As buscas foram realizadas em junho de 2020 na plataforma de informações online, livre e 

de fácil acesso, Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e seus sites indexados. 

Para a procura, foram utilizados os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), “População em 

situação de rua”, “Covid-19” e “Pandemia” de modo associados, combinados com o operador 

booleano “AND”, obtendo-se um total de 17 estudos. 

Contudo, após inserção dos critérios de inclusão: estudos enquadrados no período de 

2019-2020, sendo justificado essa temporalidade ao fato que o novo coronavírus foi descoberto 

somente em 2019, textos completos disponíveis na íntegra e sem duplicidade. Assim, após leitura 

minuciosa, incluiu-se 10 manuscritos científicos (9 artigos em inglês e 1 em Italiano), mais um 

documento do Ministério da saúde. 

A partir da leitura e análise crítica dos achados, foram construídas duas categorias: 1) 

Desafios enfrentados pela população em situação de rua frente à pandemia da Covid-19 e 2) 

Saúde da população em situação de rua frente à pandemia da Covid-19. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
1. Desafios enfrentados pela população em situação de rua frente à pandemia da Covid-19 

A população em situação de rua revela maior fragilidade, devido às diversas condições de 

vulnerabilidade as quais estão constantemente expostas. Tornando-se uma condição que denota 

mais atenção quando se trata de um cenário pandêmico (ROLIM NETO et al., 2020). 

Uma das principais recomendações em todo o mundo diante da pandemia do COVID-19 

se refere ao isolamento social, preconizada pelos órgãos de saúde, orientando a humanidade a 

praticar o isolamento domiciliar como forma de combater a proliferação do vírus, porém, o grupo 

de PSR, denominados também por sem-teto, ficaram expostos socialmente mais uma vez, haja 

vista que não possuem residência específica (PEATE, 2020). 

As PSR vivem em ambientes propícios a uma epidemia de doenças. Muitos coabitam em 

ambientes de convivência - seja formal (abrigos ou casas de recuperação) ou informal como: 

(acampamentos ou prédios/imóveis abandonados), podendo não ter acesso regular a suprimentos 

básicos de higiene ou chuveiros (TSAI; WILSON, 2020). 

A falta de moradia carrega consigo vários desafios que podem auxiliar e ampliar a disseminação do COVID- 

19. Pois os abrigos para sem-teto costumam superlotar, dificultando o distanciamento social (MOSITES et al., 2020). 

Em Seattle, Washington, ocorreu um surto de COVID-19 envolvendo a transmissão entre 

residentes moradores de rua e funcionários de três abrigos. E segundo os pesquisadores as 

condições que contribuíram para o ocorrido foram: A movimentação dos residentes em relação ao 
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uso de vários sites de serviços para moradores de rua; Aglomerações e arranjos para dormir 

juntos; Desafios para implementar o distanciamento físico; A transmissão assintomática e 

indisponibilidade de coberturas faciais (TOBOLOWSKY et al., 2020). 

Essa emergência sanitária reflete como são tratados os menos favorecidos, que já se 

encontram em desvantagem comparados a população em geral. Pois embora o vírus se 

dissemine democraticamente, as taxas de mortalidade não. 

A falta de testagem e assistência às pessoas que vivem em grupamentos (abrigos, casas 

de repouso e prisões) ameaçam vidas, e a capacidade do coibir o COVID-19, pois essas 

comunidades podem se tornar rapidamente os epicentros de novos surtos que se espalharão. 

(MAXMEN, 2020). 

As medidas recomendadas atualmente de distanciamento social, higiene e outros 

cuidados são de difícil efetivação diante dessa realidade. Uma vez que, essas pessoas não 

dispõem dos mesmos recursos que outras pessoas, englobando desde o acesso a informação até 

os suprimentos. 

Minimizar os riscos de exposição e transmissão da COVID-19 entre esses indivíduos é 

difícil e desafiador, surgindo inúmeras indagações, dentre elas: como lavar as mãos e ter higiene 

regular se os mesmos não detêm de subsidio para tal ação? Como se auto-isolar se você não tiver 

um lar para morar? Como reduzir o contato pessoal com a equipe de saúde, por meio de 

teleconsulta se muitas pessoas sem-teto não possuem telefone? (WOOD et al., 2020). 

 
2. Saúde da população em situação de rua frente à pandemia da Covid-19 

A população que vive em situação de rua, configura-se como um dos grupos que estão 

vulneráveis nessa pandemia, e a exposição potencial a Covid-19 pode afetar negativamente sua 

saúde mental e física, pois já possuem menor expectativa de vida e apresentam diversas 

condições sociais e clínicas que os coloca em maior risco de desenvolver casos grave da doença 

(TSAI; WILSON, 2020; LIMA et al.,2020). 

Ao viver na rua, a falta de sono, desnutrição, dependência de drogas e / ou álcool acabam 

enfraquecendo o sistema imunológico, situações que os deixam mais vulneráveis de contrair o 

vírus (ROLIM NETO et al.,2020; PEATE,2020). 

Estar isolado no conforto de um lar, ter condições de acesso à saúde e alimentação de 

qualidade pode fazer uma grande diferença entre a vida e a morte, visto que essa é uma das 

principais formas de assegurar a saúde em meio à pandemia da Covid-19, todavia, esse 

segmento da população não possui conjunturas para se resguardar em domicilio. 

A saúde de alguns moradores que se encontram em situação de rua, mostra-se debilitada, 

apresentando doenças crônicas ou imunológicas, problemas de saúde mental e dificuldade em 

acessar serviços de saúde, moram juntos em acomodações compartilhadas, superlotadas e 

apertadas, ou nas ruas, podendo não ter acesso regular a suprimentos básicos, eles são, 

portanto, vulneráveis a altas taxas de infecção e mortalidade sem intervenção urgente 

(KIRBY,2020). 
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Nessa perspectiva, Barbieri (2020) sugere que o governo deve garantir a segurança 

pública e proteção as pessoas que vivem em situações de suscetibilidade a COVID-19, 

estabelecendo medidas que impeçam que uma população demasiadamente vulnerável se torne 

ainda mais marginalizadas devido à pandemia. E Afirmou que as medidas podem ajudar a 

minimizar a propagação da COVID-19, reduzir a sobrecarga do sistema saúde e diminuir o 

número de mortes. 

Contudo, nas diferentes regiões do Brasil, as medidas de proteção não ocorrem como 

deveriam ser, pois mesmo a saúde sendo direito de todos e dever do Estado, assim como está 

disposto no Art. 196 da Constituição Federal de 1988, percebe-se que atualmente a realidade é 

totalmente diferente, pois esse direito não é garantido de forma integral com equidade e de 

qualidade a todos que compõe a sociedade, especialmente aqueles a margem da rede de saúde. 

Diante disso, ver-se a necessidade de um olhar especial para a população de rua, o 

Ministério da Saúde criou uma nota técnica, sugerindo que os profissionais devem atuar em 

conjunto com a rede local, com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no intuito de 

orientar que a população em situação de rua evite aglomerações, instruí-los acerca das medidas 

de prevenção e higiene, e ventilação adequada dos espaços compartilhados assim como atentar- 

se aos sinais e sintomas relacionados ao COVD-19 e as condições de transmissão 

(BRASIL,2020a). 

4. CONCLUSÃO 

Em suma, constatou-se que a população em situação de rua perpassa por inúmeros 

desafios que interferem diretamente no processo saúde/doença, sendo perceptível que se trata de 

um grupo marginalizado que carregam na sua história, diferentes estigmas que diante de um 

cenário pandêmico, agravam-se, podendo trazer complicações para a saúde física e emocional. 

A pandemia provocada pelo novo coronavírus ampliou para o mundo o problema 

vivenciado pelos grupos vulneráveis socialmente, destacando que as autoridades governamentais 

não estão preparadas para atender de forma eficiente a essas populações que sofrem das 

desigualdades sociais. 

O estudo destaca como limitação, a escassez de produções científicas que envolvem a 

população em situação de rua no contexto da pandemia do novo coronavírus, o que dificulta uma 

análise e reflexão mais robusta. 

Nessa perspectiva, é importante salientar que pesquisas nesse seguimento se fazem 

necessárias tanto para subsidiar a elaboração de planos de contingência da covid-19 direcionado 

a esse segmento populacional estudado. Portanto, é imprescindível que as autoridades em saúde 

pública possam elaborar e disseminar medidas de intervenção que minimizem os desafios e assim 

preservem a saúde dessa população. 
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CAPÍTULO 204 

SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO DIANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

MENTAL HEALTH OF THE POPULATION BEFORE THE COVID-19 PANDEMIC 
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Sandro Marcelo da Silva Ferreira Júnior2 

Barbara Vitória dos Santos Torres3 

Jandson de Oliveira Soares4 

 
RESUMO: Introdução: O novo coronavírus, SARS-CoV-2, rapidamente infectou a população em 
vários países, tornando-se uma pandemia, o que propiciou a um campo favorável para alterações 
comportamentais impulsionadoras de adoecimento psicológico. Objetivo: AnLalisar através da 
literatura o contexto psicológico atual da população frente a doença COVID-19. Metodologia: 
Trata-se de uma Revisão Integrativa, utilizando as bases de dados: Scientific Electronic Library 
Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). 
Resultados: Foram encontrados 10 artigos pertinentes a revisão, quanto aos achados principais 
contidos nos estudos, foi relatado desordens mentais (ansiedade, depressão, estresse) em todos 
os trabalhos. Conclusão: Foi possível avaliar os impactos psicológicos que a população vem 
sofrendo durante a pandemia da COVID-19, principalmente associado às desordens mentais. 
Sendo necessária a realização de intervenções psicológicas durante a vigência da pandemia, para 
minimizar impactos negativos e promover a saúde mental. 
Palavras-chave: Saúde mental. População. COVID-19. 

 
ABSTRACT: Introduction: The new coronavirus, SARS-CoV-2, quickly infected the population in 
several countries, becoming a pandemic, which provided a favorable field for behavioral changes 
that lead to psychological illness. Objective: To analyze through the literature the current 
psychological context of the population facing COVID-19 disease. Methodology: This is an 
Integrative Review, using the databases: Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Results: 10 relevant articles were 
found for review, regarding the main findings contained in the studies, mental disorders (anxiety, 
depression, stress) were reported in all works. Conclusion: It was possible to assess the 
psychological impacts that the population has been experiencing during the COVID-19 pandemic, 
mainly associated with mental disorders. It is necessary to carry out psychological interventions 
during the duration of the pandemic, to minimize negative impacts and promote mental health. 
Keywords: Mental health. Population. COVID-19. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Desde o início do atual surto de coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, 

houve uma grande preocupação diante de uma doença que se espalhou rapidamente em várias 

regiões do mundo, com diferentes impactos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), em 18 de março de 2020, os casos confirmados da COVID-19 já haviam ultrapassado 214 

mil em todo o mundo, tornando-se uma pandemia (WHO, 2020). 
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A OMS define saúde mental como "um estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe 

suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente 

e é capaz de contribuir para sua comunidade" (GAINO et al., 2018) 

Diante o panorama da pandemia da COVID-19, convém salientar que devido ao acelerado 

avanço da doença e o excesso de informações disponíveis, algumas vezes desconexas, se torna 

um campo favorável para alterações comportamentais impulsionadoras de adoecimento 

psicológico, que podem gerar consequências graves na saúde mental do indivíduo (LIMA et al., 

2020) 

Ademais, a humanidade já passou por várias epidemias semelhantes a da COVID-19, 

como a do SARS, e, certamente, enfrentará novas epidemias devido a disseminação de doenças 

infecciosas com a globalização. A pandemia provocada pela COVID-19 tem produzido aumento de 

sintomas de ansiedade e pressões psicológicas de uma maneira geral na população. O estresse 

psicológico associado às situações de emergências e crises não pode ser ignorado. O cenário 

produzido pela COVID-19 é percebido como uma oportunidade para o desenvolvimento de 

estratégias de orientação, atenção e tratamento à saúde mental dos envolvidos (ZWIELEWSKI et 

al., 2020). 

Dessa maneira, se faz necessário estudos referentes a saúde mental da população no 

contexto da pandemia, tendo o presente estudo como objetivo analisar através da literatura o 

contexto psicológico atual da população frente a doença COVID-19. 

 
MÉTODOS 

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI), a qual possui a finalidade de reunir e sintetizar 

resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e 

ordenada, auxiliando assim, no preenchimento de lacunas identificadas em estudos anteriores 

(CAVEIÃO; PERES; ZAGONEL, 2018). Pode-se afirmar que a RI é uma metodologia que 

proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de 

estudos significativos na prática (PAIVA et al., 2016). 

A RI pode ser segmentada em seis etapas, sendo elas: identificação do tema e questão 

de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem; 

definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; avaliação dos estudos 

incluídos; interpretação dos resultados; e apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

(OLIVEIRA et al., 2018). 

Desse modo, a primeira etapa foi construída a partir da implementação da estratégia 

PICO (CAMILO; GARRIDO, 2019), a qual apresenta os acrônimos P = Paciente ou Problema, I = 

Intervenção, C = Comparação ou Controle, O = Outcomes ou Desfecho, com o intuito de definir a 

pergunta norteadora do estudo, a estratégia PICO está exposta no Quadro 1. Diante disso, a 

questão da pesquisa foi definida como: “Quais foram os impactos na saúde mental da população 

ocasionados durante a pandemia da COVID-19?”. Dessarte, para guiar o estudo foi utilizada a lista 
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de conferência PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises), 

esta consiste em um checklist com 27 itens e um fluxograma de quatro etapas, possuindo como 

objetivo ajudar os autores a melhorarem o relato de revisões sistemáticas e meta-análises 

(GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015). 

 
Quadro 1. Estratégia PICO. 

 
Iniciais Descrição Análise 

 
 

 

P 

 

Paciente 

 
População 

 

 
I 

 

 
Intervenção ou indicador 

Acometimento da saúde 
mental da população durante 

a pandemia da COVID-19 

 

 
C 

 

 
Comparação ou controle 

 

Saúde mental da população 

 

 
O 

 

 
Outcomes – Desfecho 

Avaliação do adoecimento 
mental que a população 

obteve durante a pandemia 
da COVID-19 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
 

Adiante, a segunda etapa, deu-se pelo estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão de estudos/amostragem, sendo os critérios de inclusão: Título, relevância, textos full 

free, idioma português ou inglês, e textos disponíveis na íntegra. Já os critérios de exclusão 

selecionados, foram: estudos anteriores a 2015, literatura cinzenta e aqueles que não eram 

pertinentes com a RI. As bases de dados utilizadas no estudos são: Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), a partir de 

estratégia de busca avançada auxiliada pelo operador booleano “AND” associando os descritores 

retirados da lista de Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Saúde mental, população e 

COVID-19. 

Em seguida, para a definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados, constituindo a terceira etapa, foi elaborado um quadro pelos autores com alguns 

dados retirados dos artigos, sendo eles: Título do estudo, nível de evidência, país de publicação e 

os objetivos principais dos trabalhos. Adiante, para avaliar os níveis de evidências encontrados 

nos artigos foi empregado método Oxford Centre for Evidence-based Medicine que classifica a 

evidência em 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4 e 5 (GALVÃO; PEREIRA, 2015). 

A construção da quarta etapa referiu-se a avaliação dos estudos incluídos, sendo os 

estudos analisados de maneira crítica conforme a metodologia aplicada, essa parte foi realizada 

por três revisores independentes, que na não aquiescência, foi consultado um quarto revisor. 
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Registros excluídos. 

(n = 10) 

Registros selecionados. 

(n = 57) 

 

 

Para a penúltima etapa, a interpretação dos resultados, os dados encontrados dos 

estudos foram amplamente analisado e discutidos, através de referencial teórico atual, dessa 

forma, foi conceituado os pontos pertinentes dos estudos e a capacidade deles de contribuir para 

a pesquisa. Ademais, nessa etapa também foi possível a identificação de indagações para 

pesquisas futuras. 

Na última etapa, a apresentação da revisão/síntese do conhecimento, foi possível a 

criação de um documento que resumisse as etapas percorridas e os principais achados 

encontrados nesta RI. 

 
RESULTADOS 

 

O cruzamento dos descritores nos bancos de dados escolhidos para a RI resultou em 58 

resultados, após a inserção dos critérios de inclusão e exclusão, totalizou-se 47 registros, desses, 

10 artigos foram selecionados como pertinentes ao estudo. O detalhamento da seleção está 

exposto no fluxograma presente na Figura 1. 

 
 

Figura 1. Fluxograma PRISMA da seleção dos estudos incluídos na amostra, 2020. 
 

IDENTIFICADOS  
 
 
 
 
 

 
SELEÇÃO 

 

ELEGIBILIDADE  

INCLUSÃO  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 
Os artigos incluídos na RI estão exibidos no consolidado presente no Quadro 1, o qual 

exibe título, país de publicação, nível de evidência e objetivo principal dos trabalhos. 

Registros identificados 
por meio de pesquisa no 

banco de dados. 

Registros após duplicação 
removida. 

Registros adicionais 
identificados por outras 

fontes. (n = 0) 

Estudos incluídos na 
síntese qualitativa. 

Artigos de texto 
completo excluídos com 

justificativa 

Artigos de texto 
completo avaliados para 

elegibilidade. 
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Quadro 1. Consolidado de dados dos artigos incluídos na Revisão Integrativa, Maceió, Alagoas, 
Brasil, 2020. 

 

Título País NE* Objetivos principais 

Saúde mental e intervenções psicológicas diante 
da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 
(SCHMIDT et al., 2020). 

 
Brasil 

 
2A 

Sistematizar conhecimentos sobre implicações na saúde 
mental e intervenções psicológicas diante da pandemia 
do novo coronavírus. 

COVID-19: The forgotten priorities of the 
pandemic (VIEIRA et al., 2020). 

 

Suíça 
 

2A 
Explorar o impacto da COVID-19 e suas medidas de 
prevenção no bem-estar das populações vulneráveis. 

A Nationwide Survey of Psychological Distress 
among Italian People during the COVID-19 
Pandemic: Immediate Psychological Responses 
and Associated Factors (MAZZA et al., 2020). 

 

Itália 

 

3B 

 

Estabelecer a prevalência de sintomas psiquiátricos e 
identificar fatores de risco e proteção para sofrimento 
psíquico na população em geral. 

Generalized anxiety disorder, depressive 
symptoms and sleep quality during COVID-19 
outbreak in China: a web-based cross-sectional 
survey (HUANG; ZHAO, 2020). 

 

China 

 

3B 

 

Avaliar a carga de saúde mental do público chinês 
durante o surto e explorar os possíveis fatores de 
influência. 

Immediate Psychological Responses and 
Associated Factors during the Initial Stage of the 
2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic 
among the General Population in China (WANG  
et al., 2020). 

 

 
China 

 

 
3B 

 

Pesquisar o público em geral na China para entender 
melhor seus níveis de impacto psicológico, ansiedade, 
depressão e estresse durante o estágio inicial do surto da 
COVID-19. 

 
The psychological impact of the COVID-19 
epidemic on college students in China (CAO  et  
al., 2020) 

 

 
China 

 

 
3B 

Avaliar a situação mental de estudantes universitários 
durante a epidemia, fornecer uma base teórica para 
intervenções psicológicas com estudantes universitários e 
fornecer uma base para a promulgação de políticas 
nacionais e governamentais.. 

 
COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma 
amostra do Rio Grande do Sul (DUARTE et al., 
2020). 

 

 
Brasil 

 

 
3A 

Verificar a associação entre o distanciamento social, 
impacto na renda familiar e exposição a informações com 
os indicadores de sintomas de transtornos mentais em 
residentes do  estado  do  Rio  Grande  do  Sul  durante  
a pandemia da COVID-19 

 
COVID-19 e saúde mental: A emergência do 
cuidado (FARO et al., 2020). 

 

Brasil 

 

2A 

Reunir informações e achados de pesquisa a respeito do 
impacto da crise na saúde pública ocasionada pela 
pandemia causada pela COVID-19 com enfoque na 
saúde mental. 

Considerations on the mental health impact of the 
novel coronavirus outbreak (COVID-19) 
(TORALES et al., 2020). 

 
Paraguai 

 
2A 

Abordar as consequências psicossociais da pandemia do 
novo coronavírus nos indivíduos e na população em 
geral. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. *Nível de Evidência 

 

Em relação ao país de publicação, foi identificado que dentre os nove trabalhos, três eram 

provenientes do Brasil, três da China, e os restantes, da Suíça, Paraguai e Itália. O nível de 

evidência dos artigos foram avaliados a partir da Classificação de Oxford Centre for Evidence- 

based Medicine, a classificação pode ser visualizada no Quadro 2. Diante disso, houve a 

identificação de quatro trabalhos ao nível de evidência 2A, quatro ao nível 3B e um ao nível 3A. 
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Quadro 2. Nível de Evidência Científica segundo a Classificação de Oxford Centre for Evidence- 
based Medicine. 

 

Nível de evidência científica por tipo de estudo - Oxford Centre for evidence-based Medicine. 

GR* NE** Prevenção/Tratamento - Etiologia Diagnóstico 

 
 
 
 
 

A 

 
1A 

Revisão Sistemática (com homogeneidade) de 
ensaios clínicos controlados e randomizados. 

Revisão sistemática (com homogeneidade) de estudos 
diagnósticos nível 1 critério de estudos nível 1B, em diferentes 

centros clínicos 

 

1B 
Ensaio clínicos controlados e randomizados com 

intervalo de confiança estreitos. 
Coorte validada com bom padrão de referência critério 

diagnóstico testado em um único centro 

 
1C 

Resultado terapêutico do tipo ´´tudo ou nada``. Sensibilidade e especificidade próximas 

de 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

B 

2A 
Revisão Sistemática (com homogeneidade) de 

estudo de coorte. 
Revisão Sistemática (com homogeneidade) de estudos 

diagnósticos de nível > 2. 

 
2B 

Estudo de coorte (incluindo ensaio clínico 
randomizado de menor qualidade) 

Coorte exploratória com bom padrão de referência critério 
diagnóstico derivado ou validada em amostras ou bancos de 

dados. 

2C 
Observação de resultados terapêuticos (outcomes 

research), estudo ecológico 

 

3A 
Revisão Sistemática (com homogeneidade) de 

estudo caso-controle. 
Revisão Sistemática (com homogeneidade) de estudos 

diagnóstico de nível > 3B. 

3B 
Estudo caso-controle. Seleção não consecutivas de casos, ou padrão de referência 

aplicado de forma pouco consistente. 

 
C 

 
4 

Relato de caso (incluindo estudo de coorte e ou 
caso-controle de menor qualidade). 

Estudo de caso-controle ou padrão de referência pobre ou não 
independente. 

D 5 
Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias básicas (estudo fisiológico ou estudo com animais). 

Fonte: Oxford Centre for evidence-based Medicine. *Grau de recomendação. **Nível de Evidência 

 
 

Ademais, em relação aos achados principais contidos nos estudos, foi relatado desordens 

mentais (ansiedade, depressão, estresse) em todos os trabalhos, sendo abordados vários fatores 

que podem levar a essas desordens, como o distanciamento social, preocupações 

hipocondríacas, exposição a notícias frequentes sobre a pandemia, fake news e a escassez de 

materiais de higiene (máscaras, desinfetantes). Ainda, foi possível a preocupação com alguns 

grupos, sendo eles: profissionais da saúde, jovens, estudantes, pessoas com baixo nível 

socioeconômico e mulheres. 

 
DISCUSSÃO 

 

Em estudos realizados em situações pandêmicas passadas (por exemplo, SARS), 

constatou-se que alguns transtornos mentais comuns podem ser desencadeados pela 
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quarentena, a exemplo dos transtornos de ansiedade e depressão,  além  de  indícios  do 

aumento de comportamentos suicidas. Um estudo recente sobre o impacto da emergência da 

COVID-19 apresentou em seus resultados que cerca de 53,8% dos entrevistados classificaram o 

impacto psicológico da pandemia de moderado a grave, ainda, a possível razão para o 

desenvolvimento de transtornos mentais pode estar relacionada às “preocupações 

hipocondríacas” (preocupação em ser infectada) e o temor que a epidemia seja difícil de controlar 

(FARO et al., 2020; MAZZA et al., 2020; HUANG; ZHAO, 2020). 

Em um contexto de pandemia, a saúde mental tende a ser deixada de lado, já que as 

atenções e esforços se voltam, naturalmente, às especificidades de saúde relacionadas ao agente 

patogênico em questão. Em pesquisas realizadas, que foram avaliadas as consequências 

psicológicas da quarentena em epidemias recentes, identificaram a presença de efeitos negativos 

tais como irritabilidade, humor deprimido, confusão, raiva, insônia, exaustão emocional e sintomas 

de estresse pós-traumático, e, além disso, foi possível a constatação que no decorrer da 

quarentena um dos fatores que mais impactaram negativamente foi a duração do distanciamento 

social imposto (OLIVEIRA et al., 2020). 

O método mais efetivo atualmente para o controle da doença, é o distanciamento social, o 

qual pode ocasionar agravos à saúde mental da população, afetando não apenas os indivíduos 

que são considerados do grupo de risco, como os idosos, mas também, a qualquer pessoa que 

esteja em confinamento, mesmo em pequeno grau (VIEIRA et al., 2020; FARO et al., 2020). Em 

um estudo realizado na China sobre as possíveis consequências psicológicas do confinamento em 

massa, os resultados apresentados mostraram que houve um maior índice de ansiedade, 

depressão, uso nocivo de álcool e menor bem-estar mental do que os índices populacionais 

usuais, além disso, os que estão em quarentena podem sentir tédio, solidão e raiva (DUARTE et 

al., 2020). 

A premissa da vigilância epidemiológica compreende a quarentena, o contingenciamento 

de recursos, práticas de distanciamento social, medidas de prevenção ao contágio e o estado de 

calamidade pública, no caso da pandemia causada pela COVID-19, as medidas tomadas para 

prevenir a disseminação da doença pode levar ao agravamento de condições psíquicas já 

preexistentes em grupos específicos e afetando no geral a condição do indivíduo perante o grupo 

(SILVA; SANTOS; OLIVEIRA, 2020). 

Um dos fatores que pode influenciar o acometimento de desordens mentais é a exposição 

a notícias negativas frequentes sobre a pandemia, principalmente sobre os mortos e infectados 

(DUARTE et al., 2020). Ademais, videoclipes e mensagens alarmantes sobre a COVID-19 têm 

circulado em mídias sociais, por meio de smartphones e computadores, frequentemente 

provocando pânico, ainda, notícias falsas (fake news) vêm sendo compartilhadas, por vezes 

contrariando as orientações de autoridades sanitárias e minimizando os efeitos da doença 

(SCHMIDT et al., 2020). A escassez significativa de máscaras e desinfetantes, também ocasionou 

o agravo de desordens mentais, como a ansiedade (CAO et al., 2020). 
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Desse modo, tanto a exposição frequente a notícias negativas exibidas pela mídia sobre a 

COVID-19, além das fake news, podem gerar nos indivíduos o estado de alerta constante, 

correlacionado ao medo de se contaminar e de morrer. Com isso, esses indivíduos desenvolvem 

transtornos de pânico que se caracteriza por crises  de  ansiedade repentina  e  intensas  com 

forte sensação de medo, acompanhadas de sintomas físicos,  as quais podem ocorrer em 

qualquer lugar ou momento (PEREIRA et al., 2020). 

Além do mais, vários grupos estão predispostos a ter sofrimento psicológico diante esta 

pandemia, como os profissionais de saúde, já que são profissionais que estão na linha de frente 

ao combate da pandemia da COVID-19, estes profissionais enfrentam uma pressão enorme, 

incluindo um alto risco de infecção e proteção inadequada contra contaminação, excesso de 

trabalho, frustração, discriminação, isolamento, pacientes em estado depressivo, falta de contato 

com suas famílias e exaustão, ocasionando problemas de saúde mental, como estresse, 

ansiedade, sintomas depressivos, insônia, raiva e medo. Esses problemas de saúde mental não 

apenas afetam a atenção, a compreensão e a capacidade de tomada de decisões dos 

profissionais de saúde, o que pode dificultar a luta contra a COVID-19, mas também podem ter um 

efeito duradouro no seu bem-estar geral (TORALES et al., 2020). 

É inevitável que os profissionais da saúde, atuantes incansavelmente na linha de frente, 

estejam mais vulneráveis a questões emocionais, pois lidam também com seus sentimentos de 

impotência, fracasso, estresse pelas condições e sobrecarga de trabalho, incertezas sobre a 

doença e tratamento, medo de contrair e transmitir o vírus e/ou dificuldade de lidar com perdas de 

seus pacientes. Em um estudo desenvolvido na China observou que vários profissionais de saúde 

ficaram traumatizados pela epidemia de SARS e desenvolveram sintomas psiquiátricos 

persistentes mesmo após a pandemia, como estresse pós-traumático, mostrando que o cuidado 

em saúde mental a esses profissionais deve ter início imediato e, sem data para terminar (SAIDEL 

et al., 2020). 

No estudo de Huang & Zhao (2020), é apresentado que as pessoas mais jovens relataram 

uma prevalência significativamente maior de transtorno de ansiedade generalizada e sintomas 

depressivos do que as pessoas mais velhas (HUANG; ZHAO, 2020). Ademais, estudantes 

também desenvolveram desordens mentais, o que pode estar relacionado com a incerteza e o 

potencial impacto negativo na progressão acadêmica, já que devido a quarentena, muitas escolas 

e universidades optaram por cessar suas atividades temporariamente (WANG et al., 2020). 

Em uma pesquisa sobre os efeitos da SARS entre grupos de estudantes no Japão, foi 

identificado um aumento dos níveis de medo, preocupação e depressão, sendo presente até 

mesmo naqueles que não tivessem sido infectados (MORAES, 2020). 

Os dados sociodemográficos presentes no estudo de Wang (2020), sugerem que as 

mulheres apresentam um maior sofrimento psicológico durante a pandemia, além de níveis mais 

altos de estresse, ansiedade e depressão (WANG et al., 2020). Nota-se também um aumento de 

violência doméstica contra mulheres nesse período, em que as vítimas costumam ficar confinadas 
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junto aos agressores e, muitas vezes, não conseguem denunciar as agressões sofridas, o que 

pode acarretar em um maior sofrimento psicológico (SCHMIDT et al., 2020). 

Em relação ao aumento da violência doméstica, ao menos três fatores criam um terreno 

fértil para que casos aumentem: os vários fatores de estresse causados pela epidemia; o número 

maior de horas de convivência com possíveis agressores; a dificuldade de se acessar abrigos ou 

outros serviços de ajuda. De fato, o aumento no número de casos parece ter ocorrido em vários 

países, incluindo Brasil, China, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha e Estados Unidos (MORAES, 

2020). 

De forma sucinta, no estudo de Torales (2020) é exposto os principais fatores 

desencadeantes de desordens mentais diante a pandemia da COVID-19, sendo eles, sexo 

feminino, menor nível socioeconômico, conflitos interpessoais, uso frequente de mídia social, 

menor resiliência e falta de apoio social (TORALES et al., 2020). 

 
CONCLUSÃO 

 

Nesse ínterim, foi possível entender os impactos psicológicos que a população vem 

sofrendo durante a pandemia do novo coronavírus, principalmente associado às desordens 

mentais (ansiedade, depressão e estresse). Em suma, foi compreendido que a ciência e a saúde 

pode oferecer contribuições importantes para o enfrentamento da COVID-19, a qual vem sendo 

considerada a maior emergência de saúde pública que a comunidade em geral já vivenciou em 

décadas. Essas contribuições envolvem a realização de intervenções psicológicas durante a 

vigência da pandemia, para minimizar impactos negativos e promover a saúde mental, bem como 

em momentos posteriores, quando as pessoas precisam se readaptar e lidar com perdas e 

transformações. 

Nesse sentido, se faz necessário mais estudos voltados ao tema, principalmente, 

relacionado aos cuidados e intervenções psicológicas sobre impactos na saúde mental diante da 

pandemia e considerando as características de diferentes populações atingidas pela COVID-19 e, 

em particular, de pessoas e grupos em maior vulnerabilidade socioeconômica. 
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SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS ATUANTES NA PANDEMIA COVID-19 

MENTAL HEALTH OF PROFESSIONALS WORKING IN THE COVID-19 PANDEMIC 
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RESUMO: Introdução: Os profissionais de saúde sofrem constantemente inúmeras 
preocupações e pressões psicológicas com o surgimento do CORONA vírus. Objetivo: Relatar a 
experiência de Enfermeiros relacionados a Saúde mental dos profissionais atuantes na pandemia. 
Metodologia: Relato de experiência de natureza qualitativa, vivenciado por Enfermeiros. Relato 
de Experiência: Os profissionais têm a sensação de esgotamento, começam a apresentar 
cansaço, vivem com uma grande preocupação já que alguns estão se contaminando com a 
doença. É notório que alguns profissionais chegam ate a se isolar da própria equipe, e família no 
decorrer da pandemia. A chegada em casa é outro momento tenso, sendo necessário uma série 
de cuidados, uma nova paramentação e desparamentação em ambiente domiciliar. Conclusão:  
A saúde metal dos profissionais deve ser estuda minuciosamente, pois leva a outras doenças 
ocupacionais. Devem ser implantadas atividades preventivas, e promoção a saúde dos 
profissionais atuantes na pandemia. 
Palavras chave: Saúde Mental; Saúde pública; COVID-19; Enfermagem 

 

ABSTRACT: Introduction: Health professionals constantly suffer from numerous psychological 
concerns and pressures with the emergence of the CORONA virus. Objective: To report the 
experience of Nurses related to mental health of professionals working in the pandemic. 
Methodology: Qualitative experience report, experienced by Nurses. Experience report: 
Professionals have a feeling of exhaustion, begin to show tiredness, live with great concern since 
some are being contaminated with the disease. It is notorious that some professionals even isolate 
themselves from their own team and family during the pandemic. The arrival at home is another 
tense moment, requiring a series of care, a new dressing and lack of dressing in the home 
environment. Conclusion: The metal health of professionals should be studied in detail, as it leads 
to other occupational diseases. Preventive activities and health promotion for professionals 
working in the pandemic must be implemented. 

Keywords: Mental health; public health; COVID-19; nursing 

 
Introdução 

 
O novo CORONA vírus surgiu na China na cidade de Whuan, no final de 2019, 

posteriormente foi reconhecido em 12 de janeiro de 2020 pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a doença se alastrou por vários países, deixando o mundo em alerta, a doença causa uma 
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serie de alterações no trato respiratório, inicialmente o indivíduo apresenta sintomas leves como 

tosse, evoluindo com febre, o período incubação da COVID-19 é de 1 a 14 dias após a exposição 

(MINISTERIO DA SAÚDE,2020). 

A saúde mental dos profissionais atuantes na linha de frente da pandemia é algo 

preocupante que vem chamando atenção das autoridades de saúde, e a sociedade de forma 

geral, já que o cansaço mental pode trazer consigo inúmeros malefícios para a vida pessoal e 

profissional, podendo desencadear uma serie de alterações fisiológicas (BRASIL, 2020; RIBEIRO, 

M.C.S, 2012 

Devido a grandes cargas de trabalho os profissionais de saúde vêm sendo alvo de 

estudos, pois vivem um grande estresse ocupacional, com a pandemia do COVID-19, o 

esgotamento profissional é uma grande preocupação para a saúde publica, pois é necessário 

equipes de saúde para atender as demandas já que houve uma explosão de casos da doença 

(BRASIL,2020;WHO, 2020). 

 
Objetivo 

Relatar a experiência relacionada a Saúde ocupacional dos profissionais de saúde que 

atuam na linha de frente em situações de pandemia, no município de Teresina- Piauí. 

 
Metodologia 

Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo e abordagem qualitativa, 

vivenciado através enfermeiros assistenciais no combate do COVID-19, em unidades de saúde 

referência para o atendimento ao paciente com suspeita ou confirmados pelo o vírus na cidade de 

Teresina-PI. As experiências descritas foram vivenciadas no período de março,abril e maio de 

2020. 

 
Relato de experiência 

 
OS profissionais atuantes na linha de frente da COVID-19 têm a sensação de 

esgotamento, alguns começam a apresentar cansaço, e irritabilidade, pois existem preocupações 

dos profissionais em contrair a doença já que está sendo notificado em todo o Brasil casos de 

profissionais se contaminando com a doença, o medo se torna um sinal comum entre os 

profissionais, a angustia de não poder ter muito contato com sua família, principalmente se na 

família dos profissionais tiver alguém do grupo de risco, a pressão psicologia da possibilidade de 

passar o vírus para os membros da família é uma realidade diária dos profissionais. 

Outra preocupação dos profissionais é ter que lidar com o preconceito das pessoas que 

estão “excluindo” esses profissionais do seu cotidiano, por medo de contrair o vírus, são vários 

relatos de situações desse tipo, esse isolamento que os profissionais ficam aumenta as chances 

de desenvolver crises de ansiedades, pois nesse momento os profissionais precisam de apoio, se 

sentir acolhidos. 
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É notório que alguns profissionais chegam a apresentar ate sinais de depressão pois são 

constantes as mudanças na comunicação, alguns se isolam da própria equipe e família no 

decorrer da pandemia ficam as duvidas até quando vai essa situação? Ate quando preciso me 

afastar das pessoas? Nesse contexto a ansiedade é comum entre os profissionais, alguns 

inclusive são afastados da pratica laboral pois não conseguem lidar com pressão diária 

O uso de equipamentos de proteção, é outro fator importante já é quente, a paramentação 

e desparamentação deixa o profissional ainda mais cansado é algo que deve minucioso, e que 

exige um passo a passo correto, já que nesse momento o profissional pode se contaminar. O uso 

constante de capotes, aventais, óculos de proteção, toucas, mascara N95, protetor facial FACE 

SHIELD e outros equipamentos de proteção deixam os profissionais com as marcas é visível no 

rosto o uso diário dos EPIs. 

A chegada em casa é outro momento tenso é necessário um grande cuidado com as 

roupas utilizadas, sapatos e outros, é uma nova paramentação e desparamentação só que em 

ambiente domiciliar, nesse momento ocorre uma nova pressão psicológica, se inicia a desinfecção 

de objetos dos profissionais, a família fica com medo do seu ente querido ter se contaminado, e o 

profissional com medo de trazer a doença para sua casa. 

Com essa rotina diária o profissional tem um grande risco de desenvolver um 

esgotamento físico, e mental entre outras doenças laborais, nesse momento é crucial a 

humanização em saúde. 

 
Conclusão 

 

A saúde metal dos profissionais é algo que deve ser estudado de forma minuciosa, pois 

leva a outras doenças ocupacionais, os medos, angustias e pressões psicológicas são constantes 

na maioria dos profissionais. Devem ser implantadas atividades de prevenção, e promoção saúde 

dos profissionais que estão atuando na linha de frente da pandemia do COVID-19. 
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RESUMO: A pandemia mundial pelo Covid-19 gerou mudanças na rotina de trabalho dos 
profissionais, no qual gera consequências na saúde mental. O estudo objetivou-se analisar, por 
meio da literatura, os fatores prejudiciais à saúde mental dos profissionais da saúde em tempos de 
pandemia, com ênfase da COVID-19. Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura. A 
exposição dos profissionais durante a pandemia ocasiona prejuízos à saúde mental em virtude da 
sobrecarga no trabalho e fadiga, exposição aos riscos. Percebe-se a necessidade de estratégias 
para reverter essa problemática. 
Palavras-chave: Infecções por coronavírus. Saúde Mental. Saúde do trabalhador. 

 
Introdução 

 
Em decorrência do novo coronavírus que causa a COVID-19, alterou-se a rotina e a 

dinâmica de trabalho de muitos profissionais, principalmente dos profissionais da saúde no Brasil, 

gerando uma nova rotina exaustiva repleta de desafios na sua prática profissional. Nesse contexto 

da pandemia, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e outros 

profissionais de saúde estão passando mais tempo nas unidades de saúde do que em suas 

próprias casas com suas famílias (VANNI et al., 2020). 

Os profissionais de saúde diretamente na linha de frente ligados ao atendimento de casos 

de pacientes com o COVID-19 percebem alguns fatores que podem ocasionar estresse, além dos 

que já ocorrem com frequência na saúde em geral. Tratar de pacientes com a COVID-19 pode 

acarretar um efeito emocional importante nesses profissionais. Assim, os profissionais estão mais 

vulneráveis às decorrências emocionais e psicológicas em virtude da pandemia, encarando rotinas 

no dia a dia exaustivo, onde o foco é dar tudo de si para cuidar dos pacientes infectados 

(ALMAGHRABI et al., 2020). 

Para os referidos profissionais é bastante comum se sentirem sobrecarregados e sob 

pressão devido aos avanços da doença, entretanto, é de grande relevância lembrar a esses que o 

estresse deste momento não significa incompetência profissional ou fraqueza, e sim devido à 

superlotação nas unidades de saúde o que ocasiona em um grande fluxo e consequentemente 
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afeta os profissionais. Esses fatores remetem a intervenções psicológicas alinhadas às 

necessidades emergentes no atual contexto de pandemia (MAGNAN et al., 2020). 

A pesquisa apresenta relevância para o meio cientifico, acadêmico e social, no sentido de 

fazer notório os desafios enfrentados pelos profissionais referentes a pandemia. O presente 

estudo contribui para o surgimento de novas estratégias que promovam resolutividade para a 

temática abordada. 

O presente estudo objetivou analisar, por meio da literatura, os fatores prejudiciais à 

saúde mental dos profissionais da saúde em tempos de pandemia, com ênfase da COVID-19. 

 
Metodologia 

 

O estudo foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica da literatura. O levantamento 

dos artigos para o referencial teórico da pesquisa foi realizado em três bases: Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), realizando-se a busca com os Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS): “Infecções por coronavírus”, “Saúde Mental” e “Saúde do trabalhador”. Foram 

incluídos somente trabalhos com foco específico na Saúde mental dos profissionais da saúde em 

tempos de pandemia da COVID-19. 

Quanto à restrição quanto à data de publicação optou-se por artigos publicados nos anos 

de 2015 a 2020. Em relação ao idioma de divulgação dos trabalhos, foram incluídos apenas 

aqueles disponibilizados em português, artigos de revisão, livros, capítulos de livros e editoriais. 

Foram excluídos outros formatos de textos, artigos duplicados e que não passaram por processos 

rigorosos de avaliação. 

 
Resultados e Discussão 

 
No que concerne ao levantamento bibliográfico, foram identificados 113 estudos, dos 

quais 43 eram repetidos. Mediante a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão previamente 

elaborados, 62 foram excluídos, utilizando-se apenas 08 artigos para a realização da análise da 

revisão. 

Os profissionais da saúde também costumam passar por estresse nesse momento de 

pandemia, em virtude dos riscos de ser infectado serem maiores, além de adoecer e 

consequentemente morrer, possibilidade de infectar outras pessoas, sobrecarga no trabalho e 

fadiga, exposição a mortes em larga escala e não conseguir salvar vidas, apesar de todos os 

esforços, principalmente por pessoas que buscam atendimento e não podem ser atendidos 

mediante a limitação de recursos. Vale destacar que a maioria deles está afastada da família e 

amigos, em virtude do seu trabalho. Todas essas perturbações e indagações afetam diretamente 

na saúde mental desses profissionais, e os desafios enfrentados pelos profissionais podem ser um 

gatilho para a intensificação de sintomas, bem como o surgimento de ansiedade, depressão e 

estresse (VANNI et al., 2020; ALMAGHRABI et al., 2020; MAGNAN et al., 2020). 
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Por isso, é de extrema relevância o acompanhamento desses profissionais que estão em 

contato direto com pessoas que foram infectadas pelo vírus e trabalhando na linha de frente, 

porque os mesmo estão exaustos dos afazeres da profissão do dia a dia. Assim, verificou-se que 

isso gera implicações na saúde mental e intervenções psicológicas diante da pandemia. Entende- 

se, dessa forma, que os profissionais da Psicologia podem contribuir com as demandas desses 

profissionais para o enfrentamento da COVID-19, que vem sendo considerado um dos maiores 

avanços na saúde mental desses profissionais referidos. Ressalta-se a importância de ter 

psicólogos acompanhando os profissionais da saúde que estão na linha de frente ao combate a 

COVID-19 (SCHMIDT et al., 2020; DELGADO et al., 2020). 

Nesse sentido, a sobrecarga nos serviços de saúde mental afeta a saúde e o bem-estar 

dos profissionais, além da qualidade do cuidado prestado aos pacientes. Os desgastes pessoais 

no exercício laboral dos profissionais de saúde em serviços de psiquiatria tem sido foco de 

investigações recentes (MCCONNELL, 2020; MAGNAN et al., 2020). 

Alguns fatores interferem nas condições de trabalho, na área da saúde, como o 

desenvolvimento rápido e contínuo da tecnologia na área da saúde, a grande variedade de 

procedimentos realizados, o aumento constante do conhecimento teórico e prático exigido 

necessário, a especialidade de trabalho, a hierarquização, dificuldade de circulação de 

informação, o clima de trabalho negativo, papéis ambíguos, falta de clareza das tarefas 

executadas ,o sistema de trabalho, ambiente físico, estresse de contato com o paciente e familiar, 

a dor e a morte como elementos que potencializam a carga de trabalho ocasionando riscos à 

saúde física e mental dos trabalhadores de saúde (RODRIGUES; DA SILVA, 2020). 

Em relação ao período de pandemia, em que a demanda de pacientes aumentou 

consideravelmente, em virtude da disseminação rápida do vírus somado a falta de consciência 

das pessoas e falta de educação em saúde, vem acarretando consequências negativas para os 

profissionais enfermeiros, pois este possuem atuação fundamental no combate ao vírus, sendo 

assim, torna-se premente a tomada de medidas para solucionar a problemática, dentre elas, a 

redução da carga horária dos profissionais, uma atenção especializada em psicologia, voltada 

para o atendimento desses profissionais (LIMA; ROLIN; CARVALHO, 2020). 

 
Conclusões 

 

Portanto, foi possível identificar uma carência na literatura relacionada aos aspectos que 

envolvem a saúde mental dos profissionais em tempos de pandemia pelo COVID-19, no qual 

percebe-se que a realidade enfrentada por esses profissionais predispõem o surgimento de 

doenças mental, em virtude da exposição ao risco de contaminação, bem como os desafios para o 

gerenciamento das ações que superem os prejuízos financeiros e sociais correspondentes a 

pandemia. 

Mediante o exposto na pesquisa, percebe-se a necessidade da utilização de estratégias 

sociais governamentais que minimizem os impactos negativos para a saúde e exposição desses 

profissionais, além do acompanhamento psicológico para o gerenciamento de emoções. 
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CAPÍTULO 207 

SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRETAMENTO DA COVID-19: 

ANÁLISE REFLEXIVA 

MENTAL HEALTH OF HEALTHCARE PROFESSIONALS IN THE COPING OF COVID-19: REFLECTIVE ANALYSIS 
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Carla Aparecida Sousa da Silva5 

Diellison Layson dos Santos Lima6 

Helayne Cristina Rodrigues7 

 

RESUMO: Introdução: Em 1937, pela primeira vez foram isolados os primeiros coronavírus. No 
entanto o vírus foi denominado coronavírus em 1965, por ser semelhante a uma coroa. Discutir 
com base na literatura relatos e intervenções sobre o estado mental e psíquico de profissionais da 
saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Metodologia: Estudo 
descritivo, de análise reflexiva fundamentada em uma revisão bibliográfica. Resultados e 
discussões: Nos 05 estudos revisados, revela-se o impacto da pandemia da COVID-19 na saúde 
mental dos profissionais de saúde. O sinal mais frequente refere-se a sintomas de ansiedade. 
Dentre os 05 estudos revisados, 03 estudos manifestaram ansiedade. Conclusão: O impacto da 
pandemia da COVID-19 no estado mental dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente 
tem como o sinal mais frequente os sintomas de ansiedade, além de sinais como: medo, 
depressão, estresse, insônia e irritabilidade. 
Palavras-chave: Coronavírus. Saúde Mental. Profissionais de Saúde. 

 
ABSTRACT: Introduction: In 1937, the first coronaviruses were isolated for the first time. 
However, the virus was called coronavirus in 1965, because it is similar to a crown. Discuss, based 
on the literature, reports and interventions on the mental and psychic status of health professionals 
who work on the front lines in the fight against the new coronavirus. Methodology: Descriptive 
study, reflective analysis based on a literature review. Results and discussions: In the 05 studies 
reviewed, the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of health professionals is 
revealed. The most frequent sign refers to symptoms of anxiety. Among the 05 studies reviewed, 
03 studies showed anxiety. Conclusion: The impact of the COVID-19 pandemic on the mental 
state of health professionals working in the front line has anxiety symptoms as the most frequent 
sign, in addition to signs such as: fear, depression, stress, insomnia and irritability. 
Keywords: Coronavirus. Mental health. Health professionals. 

 
1 Introdução 

 

O novo vírus tem origem desconhecida, pertence à família de vírus que circula entre as 

pessoas e entre animais, como camelos, gatos e morcegos. Pesquisadores estão trabalhando 
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para descobrirem a origem do novo coronavírus. No entanto, pesquisadores chineses já 

identificaram que o coronavírus teve origem na cidade de Wuhan, na China em um grande 

mercado de frutos do mar (FIOCRUZ, 2020). 

Em 1937, pela primeira vez foram isolados os primeiros coronavírus. No entanto o vírus foi 

denominado coronavírus em 1965, por ser semelhante a uma coroa. O novo vírus foi descoberto 

em 31/12/2019, após casos registrados na China. A doença foi denominada COVID-19, que causa 

infecções, que podem ser assintomáticas ou quadros respiratórios graves (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020). 

A doença COVID-19, afeta a maioria das pessoas com sintomas respiratórios leves a 

moderados e a recuperação ocorrerá sem tratamento hospitalar. No entanto indivíduos idosos e 

portadores de comorbidades como: doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias 

crônicas e câncer, são mais susceptíveis de desenvolver a doença com sintomas graves (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

Os sintomas mais típicos da doença incluem febre, tosse seca e cansaço. Entretanto, 

dificuldade em respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito e perda de fala ou movimento são 

sintomas graves. Os sintomas atípicos incluem dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de 

cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das 

mãos ou dos pés (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

O vírus COVID-19 é transmitido de uma pessoa infectada para outra ou por contato 

próximo através de gotículas e aerossóis, espirro, secreção nasal, aperto de mão, e objetos ou 

superfícies contaminadas como celulares, mesa, maçanetas, brinquedos, teclados de computador 

entre outros (MINISTERIO DA SAUDE, 2020). 

Medidas de prevenção são necessárias para impedir a contaminação e retardar a 

transmissão da COVID-19: Lavar as mãos regularmente com água e sabão ou limpe-as com 

solução alcoólica a 70%; manter pelo menos 1 metro de distância entre uma pessoa e outra que 

estão com os sintomas de tosse ou espirro; evitar tocar no rosto; ao tossir ou espirrar realizar a 

etiqueta respiratória; ficar em casa, caso não se sentir bem; evitar fumar e outras atividades que 

enfraquecem os pulmões; praticar o distanciamento físico, evitando viagens desnecessárias e 

aglomeração de pessoas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

No contexto de pandemia da COVID-19, em relação à saúde mental, a pandemia causa 

uma perturbação psicossocial, que leva a um impacto em diferentes níveis de intensidade e 

gravidade. Grande parte dos problemas mentais é considerada normal em uma situação de 

grande temor. Estima-se que aconteça um aumento de transtornos psíquicos de acordo com a 

magnitude do evento, o grau de vulnerabilidade psicossocial, o tempo e a qualidade das ações 

psicossociais desenvolvidas em tempo hábil (FIOCRUZ, 2020). 

A questão do estado mental no cenário de pandemia da COVID-19 deve considerar 

diferentes populações: Os médicos/profissionais de saúde, a população geral, idoso e paciente 

com transtornos mentais leves, moderados e graves (DIRETRIZES-AMB-COVID-19, 2020). Os 

profissionais de saúde são mais vulneráveis a apresentarem problemas mentais, em decorrência 
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de eventos estressores vivenciados diretamente ou indiretamente relacionados à sua atividade 

laboral (FIOCRUZ, 2020). 

Desse modo, é essencial o reconhecimento do estado mental dos profissionais de saúde 

no enfrentamento da COVID-19 e a identificação de intervenções que contribuem para diminuição 

dos problemas mentais nesse contexto. Esse estudo objetivou discutir com base na literatura 

relatos e intervenções sobre o estado mental e psíquico de profissionais da saúde que atuam na 

linha de frente no combate ao novo Coronavírus. 

2 Metodologia 
 

Estudo descritivo, de análise reflexiva fundamentada em uma revisão bibliográfica. A 

coleta de dados foi realizada por meio das bases de dados Scientific Electronic Library Online 

(ScIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), no período de 01 de fevereiro de 

2020 a 30 de abril de 2020. Para a seleção dos estudos foi realizado a leitura de títulos e resumos 

na integra. Foram utilizados como critérios de inclusão: trabalhos publicados nos idiomas 

português, inglês e espanhol; trabalhos com resumos e texto completo na integra e como critérios 

de exclusão: trabalhos que não estavam de acordo com a temática. 

Para a realização das buscas utilizamos os seguintes descritores: Coronavírus; Saúde 

Mental; Profissionais De Saúde; Transtornos Psicológicos e COVID-19. A busca nas bases de 

dados apresentou 03 publicações na Base de Dados SCIELO, 05 na LILACS e 28 no MEDLINE 

totalizando 36 artigos. Ressaltando que houve a repetição de 03 artigos encontrados na LILACS e 

SCIELO e no MEDLINE 08 artigos não estavam de acordo com a temática. Desse modo, 25 

trabalhos foi objeto de análise no primeiro momento. Finalizada a leitura dos títulos, resumos e 

textos, 12 trabalhos não discorreram da temática abordada, a vista disso 13 trabalhos foram 

selecionados para serem lidos na íntegra. Ao término da leitura crítica dos artigos na íntegra, 05 

trabalhos permaneceram como fonte de dados desta pesquisa. Os dados foram analisados e 

discutidos frente à bibliografia selecionada. 

3 Resultados e discussão 
 

Tabela 01: Publicações Cientificas Encontradas nas Bases de Dados LILACS, MEDLINE, ScIELO sobre 

Saúde Mental dos Profissionais de Saúde no Enfretamento da COVID-19 

Autor Ano/País/Idioma 

de publicação 

Tipo de Estudo Objetivo Resultados 

 

 

ALVAREZ, A. 2020/Manabí/Esp Revisão  bibliográfica Sistematizar   ações Estados emocionais 

K. G. et al. anhol sistemática. para 

gerenciamento 

segurança 

psicológica 

o 

da 

identificados nos 

do 

pessoal de saúde 

profissionais de saúde foi 

à falta de concentração 

de  atenção  e  memória, 

ansiedade,    ataque   de 

em situações de pânico, choro 
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GREENBER 

G, N. et al. 

2020/Inglaterra./In 

glês 

Relato de experiência Estabelecer 

medidas que  os 

gerentes de saúde 

precisam 

implementar para 

proteger a saúde 

mental da equipe de 

saúde que precisa 

tomar decisões 

moralmente 

desafiadoras 

Profissionais   de   saúde 

que desenvolvem danos 

morais provavelmente 

experimentam 

pensamentos negativos 

sobre si mesmos ou 

sobre os outros, também 

sentimentos intensos de 

vergonha, culpa, ou nojo. 

 

 
RODRIGUES, 

N. H. et al. 

2020/Brasil/Portug 

uês 

Relato de experiência    Descrever a 

experiência da 

gestão para o 

atendimento de 

paciente confirmado 

ou com 

suspeita de 

Entre os enfermeiros do 

hospital da região 

metropolitana de Porto 

Alegre apresentaram 

medo, apreensão e 

insegurança. 

 
 

JIANBO  LAI, 2020/China/Inglês Estudo transversal 

M. S. C. et al. 

Avaliar a magnitude  Enfermeiras,  mulheres, 

dos resultados da trabalhadores da linha de 

saúde  do  vestuário   frente   e    aqueles    em 

e        os       fatores    Wuhan relataram 

associados entre os 

profissionais de 

experimentar níveis mais 

graves   de   sintomas de 

saúde que tratam  o 

paciente exposto ao 

depressão, ansiedade, 

insônia e angústia. 

COVID-19 na 

China. 

emergência 

pandemia 

COVID-19 

contexto 

hospitaleiro 

isolamento. 

pela 

de 

em 

descontrolado,  medo, 

reação a perdas 

familiares (luto), 

Irritabilidade, agitação 

ou de motora e agressividade, 

dissociação, 

desinteresse, 

desmotivação, 

expressões de culpa ou 

autocensura,  incerteza, 

sentimentos de solidão e 

desamparo, dificuldade 

para relaxar e estresse. 
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Coronavírus em um 

hospital da região 

metropolitana de 

Porto Alegre. 

 

SCHMIDT, B. 2020/Brasil/Portug Revisão narrativa da Sistematizar o 

et al uês literatura conhecimento dos 

impactos na saúde 

mental e 

intervenções 

psicológicas 

relacionadas à nova 

pandemia de 

Coronavírus. 

Profissionais da saúde 

podem desencadear ou 

intensificar sintomas de 

ansiedade, depressão e 

estresse. Além disso, 

sintomas de isolamento, 

exaustão no trabalho, 

irritabilidade aumentada, 

recusa a momento de 

descaso e insônia. 
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Nos 05 estudos revisados, revela-se o impacto da pandemia da COVID-19 na saúde 

mental dos profissionais de saúde. 

O sinal mais frequente refere-se a sintomas de ansiedade. Dentre os 05 estudos 

revisados, 03 estudos manifestaram ansiedade. 

Além disso, outros sinais encontrados foram medo, depressão, estresse, insegurança, 

apreensão, insônia, irritabilidade, exaustão física e mental, agressividade, ataque de pânico, 

angústia, incerteza, frustração, falta de concentração de atenção e memória, choro descontrolado, 

reação a perdas familiares (luto), agitação motora, dissociação, desinteresse, desmotivação, 

expressões de culpa ou autocensura, sentimentos de solidão, desamparo, dificuldade para 

relaxar, pensamentos negativos sobre si mesmos ou sobre os outros, vergonha, culpa ou nojo e 

recusa a momento de descanso (ALVAREZ, A. K. G. et al, 2020; GREENBERG, N. et al, 2020; 

JIANBO LAI, M. S. C., 2020; RODRIGUES, N. H. et al, 2020; SCHMIDT, B. et al, 2020). 

Os estressores predominantes determinantes destes sintomas foram: risco de infecção, 

adoecimento e morte; possibilidade de infectar amigos e familiares; sobrecarga de trabalho; 

distanciamento de familiares e amigos; tempo significativo do seu dia para colocar e remover os 

equipamentos de EPI; alocar recursos escassos para pacientes igualmente carentes e prestar 

assistência para todos os pacientes gravemente doentes com recursos limitados ou inadequados 

(GREENBERG, N. et al, 2020; RODRIGUES, N. H. et al, 2020; SCHMIDT, B. et al, 2020). 

Os profissionais de saúde na linha de frente são mais susceptíveis a esses sintomas, 

devido estar diretamente envolvidos no diagnóstico, tratamento e na assistência de casos 

suspeitos ou confirmados de COVID-19. Entretanto, não é visto o adequado cuidado à saúde 

mental dos profissionais no âmbito de enfrentamento dessa pandemia, pois a ênfase está no 

diagnóstico, tratamento e assistência de pacientes suspeitos e infectados (SCHMIDT, B. et al, 

2020). 

Além disso, tais fatores estressores predominantes já mencionados refletem diretamente 

na qualidade do serviço, sendo compreensível por tratar-se de comportamentos biológicos. Desse 

modo, os profissionais de saúde também necessitam de cuidados e avaliações periódicas. 

As intervenções propostas nos estudos foram: chefes ou supervisores deve 

nomear uma pessoa responsável pela observação do cumprimento dos regulamentos de 

biossegurança e segurança psicológica pelos membros da equipe; os líderes de equipe devem 

ajudar os funcionários a entender as decisões moralmente desafiadoras que estão sendo 

tomadas; incentivar a operação da equipe de trabalho como um grupo de autoajuda e colaboração 

e mantenha a equipe motivada, informando que o trabalho está sendo realizado corretamente o 

que foi feito durante o dia (ALVAREZ, A. K. G. et al, 2020; GREENBERG, N. et al, 2020). 

Além disso, esteja ciente de que os funcionários devem alternar entre os trabalhos, 

alternando diferentes níveis de complexidade; manter uma vez por dia a atualização do status da 

doença, garantir que as informações necessárias cheguem; promova intervalos intermediários ao 

longo do dia, em um local onde você possa relaxar; evite o máximo possível de horas de trabalho 
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prolongadas, e turnos duplos e facilite as condições de comunicação com a família e amigos mais 

próximos, durante intervalos e intervalos estabelecidos (ALVAREZ, A. K. G. et al, 2020). 

Intervenções relacionadas a serviços de psicólogos também foram propostas, as quais 

foram: serviços online para oferecer suporte e orientação sobre como manejar algumas situações 

de sofrimento psicológico nos pacientes; orientação sobre sintomas psicológicos que profissionais 

da saúde podem apresentar nesse contexto e estratégias de enfrentamento e autocuidado (ex., 

gerenciamento de estresse e importância dos momentos de descanso) (SCHMIDT, B. et al, 2020). 

Tais intervenções são capazes de contribuir para minimizar os sintomas relativos à saúde 

mental de cada profissional e para evitar o aparecimento de transtornos do pânico, transtornos 

depressivos, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos psicossomáticos e síndrome de 

Burnout (GREENBERG, N. et al, 2020; RODRIGUES, N. H. et al, 2020). 

4 Conclusão 
 

O impacto da pandemia da COVID-19 no estado mental dos profissionais de saúde que 

atuam na linha de frente tem como o sinal mais frequente os sintomas de ansiedade, além de 

sinais como: medo, depressão, estresse, insônia e irritabilidade. 

As intervenções propostas para minimizar o impacto da pandemia no estado mental dos 

profissionais de saúde foram: chefes ou supervisores deve nomear uma pessoa responsável pela 

observação do cumprimento dos regulamentos de biossegurança e segurança psicológica pelos 

membros da equipe; os líderes de equipe devem ajudar os funcionários a entender as decisões 

moralmente desafiadoras que estão sendo tomadas; incentivar a operação da equipe de trabalho 

como um grupo de autoajuda e colaboração e mantenha a equipe motivada, informando que o 

trabalho está sendo realizado corretamente o que foi feito durante o dia. 

Diante do impacto que a pandemia da COVID-19 esta causando no estado mental dos 

profissionais de saúde, os gestores e profissionais de saúde devem ter uma visão mais voltada à 

saúde mental nesse contexto, garantindo que intervenções psicológicas e de gerenciamento de 

estresse sejam realizadas na equipe, com protocolos e monitoramento de toda a equipe. 
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CAPÍTULO 208 

SAÚDE, DISTANCIAMENTO SOCIAL E INSTITUCIONALIZAÇÃO DE IDOSOS NA PANDEMIA 

DA COVID-19: REVISÃO LITERÁRIA 

HEALTH, SOCIAL DISTANCING AND INSTITUCIONALIZATION OF ELDERLIES IN THE COVID-19 PANDEMIC: 
LITERARY REVIEW 

Sergio Chociay Junior1 

Mariana de Paula Santana2 

Nadine Motta Figueiredo3 

Adriel Gullo Pereira4 

Brenda Santana Matusin5 

Hiara Gabrielle Silva6 

Bruna Moretti Luchesi7 

 

RESUMO: Trata-se de uma revisão narrativa de literatura realizada no mês de junho de 2020, 
com objetivo de discutir saúde, distanciamento social e institucionalização de idosos no contexto 
da pandemia da COVID-19. Foram aplicados os descritores “Saúde do Idoso” e “Infecções por 
Coronavírus” na Biblioteca Virtual em Saúde, resultando em 454 publicações, das quais foram 
selecionadas 19. A análise é apresentada em três categorias. A primeira trata sobre a saúde dos 
idosos, abordada por diferentes óticas, como saúde oral e mental. A segunda é sobre o 
distanciamento social dos idosos, indicando suas dificuldades e alternativas para lidar com elas. A 
terceira trata de idosos institucionalizados, enfatizando experiências e orientações. Os dados 
sugerem que os idosos estão mais suscetíveis a adversidades no período de pandemia, exigindo 
políticas públicas de saúde específicas para essa população. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavírus; Saúde do Idoso; Isolamento Social; Instituição de 
Longa Permanência para Idosos. 

 
ABSTRACT: This is a narrative literature review carried out in June 2020, with the objective of 
discussing health, social distancing and institutionalization of elderlies in the context of the COVID- 
19 pandemic. The descriptors “Saúde do Idoso” and “Infecções por Coronavírus” were applied in 
the Biblioteca Virtual em Saúde, resulting in 454 publications, of which 19 were selected. The 
analysis is presented in three categories. The first one was about the health of elderlies, 
approached from different perspectives, such as oral and mental health. The second category was 
about the social distancing of elderlies, indicating their difficulties and alternatives to deal with 
them. The third one was about institutionalized elderlies, emphasizing experiences and guidelines. 
These data suggest that elderlies are more susceptible to adversities in the pandemic period, 
requiring specific public health policies for this population. 
Keywords: Coronavirus Infections; Health of the Elderly; Social Isolation; Homes for the Aged. 

 
 

INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, foram identificados, na China, casos de pacientes com pneumonia 

de etiologia desconhecida. Posteriormente, descobriu-se que se tratava do Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Nesse contexto, COVID-19 foi o nome 

designado à doença decorrente da infecção pelo novo coronavírus. É de conhecimento geral que 

a enfermidade em questão se propagou rapidamente, e que o surto se espalhou para outros 
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países, atraindo, assim, ampla atenção da população mundial (LIMA; MEDEIROS; BARBOSA, 

2020). 

A elevação constante nas taxas de morbimortalidade da doença fez com que, no dia 30 de 

janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarasse que o surto da doença 

causada pelo novo coronavírus constituía Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional. Em 11 de março, a OMS qualificou a situação da COVID-19 como uma pandemia, 

considerando-se que, naquela data, 136 países haviam relatado casos de infecção (NOVAES et 

al., 2020). 

Até o dia 22 de junho de 2020, foram notificados 8.993.659 casos confirmados e 469.587 

óbitos em todo o mundo (WHO, 2020), enquanto, no Brasil, os casos confirmados chegaram a 

1.106.470, com 51.271 óbitos (BRASIL, 2020a). 

Os sintomas clínicos mais relatados em pacientes com a COVID-19 são: febre, dispneia, 

dor de cabeça, mialgia, diarreia, aumento de secreções nasais, e, em alguns casos, pneumonia. 

Ressalta-se que os sintomas são diferentes dos sintomas de uma gripe ou resfriado. Grande parte 

dos casos evolui para a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), sobretudo, em 

indivíduos que apresentam outras comorbidades, algo comum em idosos. Além disso, alguns 

pacientes podem desenvolver lesões secundárias, tais como: lesões cardíacas, falência renal e, 

em alguns casos, falência múltipla dos órgãos (SILVA; PROCÓPIO, 2020). 

Nesse cenário, a população idosa tem sido a mais suscetível às formas graves da doença 

e à evolução para óbito. A mortalidade aumenta, linearmente, com a idade, sendo de 3,6% na 

faixa etária entre 60-69 anos, de 8% entre 70-79 anos, e de 14,8% naqueles com mais de 80 anos 

(SBGG, 2020). Conforme informações disponíveis, sugere-se que a transmissão de pessoa a 

pessoa do novo coronavírus (SARS-CoV2) ocorra por meio de gotículas respiratórias, que são 

expelidas durante a fala, tosse ou espirro, e por contato com as superfícies contaminadas por 

essas gotículas. Logo, qualquer idoso que tenha contato próximo (menos de um metro) com uma 

pessoa infectada com o novo coronavírus (estando com sintomas ou não) está em risco de ser 

também infectado e apresentar um quadro grave de infecção pelo vírus, já que é comum que os 

idosos tenham doenças crônicas, a exemplo de diabetes, problemas cardíacos e pulmonares 

(ANVISA, 2020). 

Entre as recomendações para segurança dos idosos durante a pandemia estão o 

distanciamento e o isolamento social. O distanciamento social evidencia a necessidade de 

reconfiguração dos comportamentos, com prioridade para ações de higiene constantes, 

distanciamento de outras pessoas, cuidados ambientais e emocionais. É fundamental ressaltar 

que distanciamento social não caracteriza abandono, logo, cada família em conjunto com o idoso 

precisa refletir e discutir estratégias para sua realização (HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020). 

Diante do exposto, além das preocupações voltadas à saúde física, é necessário, 

também, considerar o impacto na saúde mental causado pela pandemia. A desinformação sobre o 

tema, em associação ao medo de ser infectado por um vírus altamente contagioso e 

potencialmente fatal, tem grande repercussão no bem-estar psicológico, podendo acarretar 
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sintomas como estresse, ansiedade e medo (ASMUNDSON; TAYLOR, 2020). Em adição, há 

indícios de que as intervenções para controle da propagação do vírus possam atuar como fatores 

de risco para a saúde mental, sendo observados efeitos como raiva, confusão e estresse pós- 

traumático (BROOKS et al., 2020). 

Outrossim, tratando-se da pandemia de COVID-19, as Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPIs) passam a ter extrema relevância social, considerando que os idosos 

institucionalizados apresentam uma maior prevalência de comorbidades e se encontram em 

situação de vulnerabilidade pela idade avançada (BRASIL, 2020b). Além disso, por manterem 

contato próximo com outras pessoas (cuidadores e profissionais), e por passarem muito tempo em 

ambientes fechados e com indivíduos igualmente vulneráveis, os riscos para esse grupo se 

tornam ainda maiores (SBGG, 2020). 

Por conseguinte, medidas de prevenção e proteção devem ser preconizadas de forma 

adequada, a fim de manejar as várias formas de contágio em todos os locais onde tiverem a 

presença de idosos, seja no contexto domiciliar, assistidos por cuidadores e familiares, seja sob 

isolamento social ou até para os residentes em ILPIs, contribuindo, assim, com a diminuição da 

mortalidade dessa parcela da população (LIMA et al., 2020). 

Nesse cenário, o presente texto se justifica pela necessidade de se valorizar e 

desenvolver estudos científicos acerca dos efeitos do novo Coronavírus na vida da população 

idosa. Deste modo, o objetivo do artigo é discutir sobre saúde, distanciamento social e 

institucionalização de idosos no contexto da pandemia da COVID-19. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, a qual foi desenvolvida por meio de 

pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no mês de junho de 2020. Foram utilizados os 

descritores em ciências da saúde (DECS) “Saúde do Idoso” e “Infecções por Coronavírus”, 

combinados entre si pelo operador booleano “AND”. Foram encontradas 454 publicações, as quais 

estavam disponíveis nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE), recursos multimídia, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Coleção Nacional das Fontes de Informação do Sistema Único de 

Saúde (Coleciona SUS), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS), Base de 

Dados em Enfermagem (BDENF) e Institutional Repository for Information Sharing of the Pan 

American Health Organization (PAHO-IRIS). 

Após essa etapa, foram aplicados os filtros “Texto completo”, “Inglês”, “Português” e 

“2020”, resultando em 281 publicações. Nessa etapa, não foram encontradas publicações na base 

de dados de recursos multimídia. As produções acadêmicas foram analisadas a partir de seus 

títulos e resumos, a fim de que fosse identificado seu potencial para atender ao objetivo proposto. 

A partir desse processo, excluíram-se 261 publicações, resultando em 20, as quais foram lidas na 

íntegra, com o objetivo de averiguar suas relevâncias e pertinências no estudo conduzido. Por fim, 
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foi descartada mais uma publicação, totalizando uma amostra final de 19 publicações - disponíveis 

em MEDLINE, LILACS, Coleciona SUS e BDENF. 

 
RESULTADOS 

 

A partir dos procedimentos metodológicos supracitados, foram selecionadas e analisadas 

19 publicações. Cada publicação foi descrita de acordo com autoria, ano, código (de A1 a A19), 

bases de dados, tipo de publicação, país, e veículo de publicação. Para melhor análise e 

compreensão das produções científicas, foram identificadas três categorias temáticas, permitindo 

a contemplação do objetivo do estudo de forma mais ampla. A caracterização das publicações 

pode ser observada nos Quadros 1, 2 e 3. 

 
 

Quadro 1 – Caracterização dos documentos da categoria 1: Saúde dos idosos na pandemia da COVID-19. 
 

Autoria e ano Código Bases de 
dados 

Tipo de publicação País Veículo de publicação 

YANG et al., 2020 A1 MEDLINE Correspondência China The Lancet Psychiatry 

BAKER; CLARK, 2020 A2 MEDLINE Artigo Reino 
Unido 

British Journal of Community 
Nursing 

YOUNG.; FICK, 2020 A3 MEDLINE Editorial EUA Journal of Gerontological 
Nursing 

MARCHINI; ETTINGER, 
2020 

A4 MEDLINE Carta ao editor EUA Special Care in Dentistry 

HAMMERSCHMIDT; 
SANTANA, 2020 

A5 LILACS e 
BDENF 

Comunicação livre Brasil Cogitare Enfermagem 

BRASIL, 2020c A6 LILACS e 
Coleciona 

SUS 

Fluxograma Brasil Ministério da Saúde 

BRASIL, 2020d A7 LILACS e 
Coleciona 

SUS 

Recomendações Brasil Ministério da Saúde 

 

Quadro 2– Caracterização dos documentos da Categoria 2: Distanciamento social de idosos na pandemia da COVID- 
19. 

 

Autoria e ano Código Bases de 
dados 

Tipo de 
publicação 

País Veículo de publicação e 
sua localização 

BANSKOTA; HEALY; 
GOLDBERG, 2020 

A8 MEDLINE Revisão EUA The Western Journal of 
Emergency Medicine 

JAWAID, 2020 A9 MEDLINE Carta Suíça Science 
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NICOL et al., 2020 A10 MEDLINE Comunicação 
breve 

EUA e 
Canadá 

Journal of the American 
Geriatrics Society 

LIMA et al., 2020 A11 LILACS Editorial Brasil Revista Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia 

BRASIL, 2020e A12 LILACS e 
Coleciona SUS 

Nota técnica Brasil Ministério da Saúde 

GOODMAN-CASANOVA 
et al., 2020 

A13 MEDLINE Artigo Espanha Journal of Medical Internet 
Research 

 

Quadro 3 – Caracterização dos documentos da Categoria 3: Institucionalização de idosos na pandemia da COVID-19. 
 

Nome e autoria Código Bases de 
dados 

Tipo de 
publicação 

País Veículo de publicação e 
sua localização 

AMERICAN GERIATRICS 
SOCIETY, 2020 

A14 MEDLINE Artigo EUA Journal of the American 
Geriatrics Society 

D’ADAMO; YOSHIKAWA; 
OUSLANDER, 2020 

A15 MEDLINE Artigo especial EUA Journal of the American 
Geriatrics Society 

TAN; SEETHARAMAN, 
2020 

A16 MEDLINE Carta ao editor Singapura Journal of the American 
Geriatrics Society 

ROLAND; MARKUS, 2020 A17 MEDLINE Artigo especial Suíça Swiss Medical Weekly 

ANVISA, 2020 A18 LILACS e 
Coleciona 

SUS 

Nota técnica Brasil Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 

BRASIL, 2020b A19 LILACS e 
Coleciona 

SUS 

Nota técnica Brasil Ministério da Saúde 

 

DISCUSSÃO 

 
Categoria 1: Saúde dos idosos na pandemia da COVID-19. 

 
Essa categoria representa as publicações A1-A7, que relacionam diversos parâmetros 

acerca da saúde do idoso durante a pandemia da COVID-19. É consenso entre os documentos 

A1-A5 que o risco de morte por COVID-19 está associado ao avanço da idade. É interessante 

notar que este fato foi evidenciado em diversos países: o artigo A2 relata que os chineses com 60 

anos ou mais apresentam alto risco para a infecção do SARS-CoV-2; o documento A4 expõe que 

o primeiro surto da doença nos EUA foi em uma unidade de cuidados de longo prazo, local onde 

são oferecidos cuidados para idosos com múltiplas comorbidades; e o A5 descreve a primeira 

morte pelo novo vírus no Brasil, um senhor de 62 anos. 

O documento A5 alega, ainda, que os idosos estão no centro da discussão da pandemia. 

Em contrapartida, o A4 critica a ausência de debate sobre essa população nas discussões 

internacionais a respeito doença. Ademais, os textos A3 e A5 reforçam o impacto negativo da 
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estigmatização do idoso na pandemia atual, em que frases como “a doença só mata idosos” têm 

um impacto negativo e aumentam a discriminação e preconceito com esses indivíduos. 

O impacto da pandemia na saúde mental dos idosos é retratado nas publicações A1-A3. A 

primeira apresenta que a alta taxa de mortalidade da COVID-19 exacerba comorbidades 

psiquiátricas, prejudica o funcionamento diário e a cognição dos idosos. A segunda expõe que os 

idosos estão sofrendo por depressão e ansiedade, tanto por o medo de morrerem, quanto pelo o 

fato de estarem socialmente isolados. Finalmente, a terceira reafirma essas informações e 

acrescenta que o isolamento aumenta o medo dos idosos para possíveis abusos, episódios de 

violência doméstica e exploração financeira. Segundo o documento A3, esses riscos potenciais 

aumentaram a agitação e as dificuldades para idosos com deficiências cognitivas. 

A publicação A1 cita que a pandemia é uma situação desafiadora para os serviços de 

saúde mental dos idosos, pois esses indivíduos são vulneráveis e carecem de uma atenção 

especializada. O artigo A2 corrobora essa opinião, entretanto, esclarece que o aspecto mental dos 

indivíduos não deve ser visto isoladamente, mas, sim, em conjunto com os parâmetros físicos, 

farmacológicos e sociais. 

No tocante ao uso de medicamentos por idosos, o artigo A2 ressalta que esses indivíduos 

podem se encontrar estressados devido à incerteza de acesso a fármacos. Em contrapartida, A3 

avalia a situação atual como uma oportunidade para revisar e eliminar o uso de medicamentos 

desnecessários por essas pessoas. 

Os documentos A1, A2, A3 e A5 concordam que os idosos possuem acesso limitado às 

informações, devido às dificuldades em se utilizar as tecnologias disponíveis. Para A3, a 

telessaúde pode ser uma alternativa às visitas domiciliares da atenção primária. Entretanto, as 

publicações A1, A2 e A5 admitem que essa atividade representa um desafio para as gerações 

mais velhas, e A2 e A5 atribuem esse impasse a uma condição financeira desfavorável e um 

menor nível educacional. 

O cuidado da população idosa durante a pandemia é explanado nas publicações A2-A7. 

Contudo, o enfoque desses textos foi diverso, dada à extensão das formas de cuidados para essa 

população. O artigo A2 propõe um modelo biopsicofarmacossocial (BPPS), cuja abordagem avalia 

os aspectos biológicos, psicológicos, farmacológicos e sociais dos comportamentos e das 

doenças psiquiátricas dos idosos. O documentos A3 sugere veículos de ajuda para os cuidadores 

de idosos (como discussões e protocolos), visto que o controle básico de infecções pode 

representar um obstáculo para esses profissionais. A4 ressalta a importância dos cuidados da 

saúde bucal dos idosos, dado que, durante a pandemia, tais atividades podem ter sido 

interrompidas. O A5 enaltece a importância de uma equipe de enfermagem especializada para 

atender as necessidades emergentes e reemergentes desses idosos. O texto A6 apresenta uma 

adaptação ao protocolo de tratamento de influenza para o manejo clínico de adultos e idosos com 

suspeita de infecção pelo novo coronavírus atendidos na Atenção Especializada. Por fim, o A7 dita 

recomendações alimentares para os idosos durante a pandemia. 
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Todavia, para cada tipo de cuidado descrito acima, foi apresentado um desafio como 

consequência das adversidades impostas pela pandemia. O artigo A2 explica que o BPPS não 

substitui a prática clínica, sendo apenas um guia a ser utilizado no contexto atual para 

fornecimento de saúde à comunidade idosa. O A3 expõe a tristeza e a tensão em que os 

cuidadores de idosos se encontram atualmente, pois muitos estão impedidos de exercer a 

profissão devido ao isolamento necessário. O A4 prevê uma geração de idosos com a saúde bucal 

precária, o que instigará a odontologia geriátrica. A5 demonstra a importância de se realizar um 

investimento na gerontologia, cujo objetivo seria contribuir para a sociedade através de educação, 

trabalho e crescimento econômico. Na publicação A6, é ressaltada que a população idosa pode 

apresentar uma importante peculiaridade durante uma síndrome gripal: a ausência de febre. 

Enfim, o documento A7 apresenta obstáculos para uma nutrição adequada dos idosos durante a 

pandemia, como o excesso de sal e açúcar como mecanismos de agravamento de doenças 

crônicas, perda ou ganho de peso em curto prazo, e consumo de alimentos ultraprocessados. 

Em uma tentativa de sanar as questões descritas, a maioria das publicações supracitadas 

apresenta soluções e propostas a serem desenvolvidas durante a pandemia. O artigo A2 

aconselha o uso de evidências científicas para a promoção de saúde, bem como o conhecimento 

dos serviços disponíveis. Também alerta para alguns sinais de alteração do estado mental dos 

idosos como humor deprimido, preocupações excessivas, sono desregulado e transformações 

comportamentais. O texto A3 cita uma organização norte americana denominada American 

Association of Retired Persons (AARP), que cria grupos de apoio aos indivíduos vulneráveis 

durante a pandemia. Em A5, é relatada a elaboração de documentos, posicionamentos e notas 

técnicas, emitidas pela Associação Brasileira de Enfermagem, Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, respectivamente. Para finalizar, na 

publicação A7, há quais alimentos são adequados e devem ser usufruídos pela população idosa 

durante a pandemia, com ênfase nos produtos ricos em fibras, vitaminas e carboidratos, além da 

forma ideal de manuseio e higienização deles. 

 
Categoria 2: Distanciamento social dos idosos na pandemia da COVID-19. 

 
A necessidade do distanciamento social para o combate da pandemia causada pelo novo 

coronavírus é unânime nesta categoria, que abrange as publicações A8-A13, as quais se inserem 

no contexto de como esse ato pode afetar a saúde dos idosos no âmbito biopsicossocial e como 

evitar as comorbidades decorrentes. 

Nesse sentido, A9 elucida a importância de evitar que o distanciamento social, necessário 

para redução da propagação COVID-19, torne-se isolamento social para os idosos, uma vez que 

este último associa-se a um aumento de depressão e suicídio. O documento A11 contextualiza a 

chegada da pandemia ao Brasil e analisa a importância da intersetorialidade entre as esferas de 

saúde, visando a uma abordagem integrada de todos os setores, garantindo, assim, proteção 

geral para os idosos, inclusive, aqueles em situação de vulnerabilidade aumentada, como os 
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residentes em ILPIs, moradores de comunidades, com baixa renda, idosos em situação de rua, 

entre outras. 

Tendo em vista a efetividade do distanciamento social, principalmente, para a população 

idosa, medidas estão sendo tomadas mundialmente, a fim de promover este ato. No Brasil, uma 

das medidas adotadas é evidenciada na publicação A12, a qual se baseia em uma nota técnica, 

emitida pelo Ministério da Saúde, abrangendo a Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa, a 

Coordenação-Geral de Ciclos de Vida, o Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, 

bem como a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (COSAPI/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS), em 

que se suspende temporariamente as consultas eletivas e as atividades nos centros de referência 

da pessoa idosa. A nota ainda prevê, excepcionalmente, para este momento de emergência em 

saúde pública, a viabilidade da emissão de receitas com renovação automática, além da retirada 

dos medicamentos por familiar ou pessoa responsável, assegurando, desse modo, o 

distanciamento social. 

O texto A10 discute sobre a relevância da continuidade das pesquisas científicas na área 

geriátrica, além de elucidar alguns métodos para que isso seja possível sem colocar em risco a 

saúde tanto dos participantes, quantos dos pesquisadores, a exemplo da utilização da 

telemedicina. Ademais, demonstra o quão relevante é a participação social dos pesquisadores, os 

quais podem auxiliar, divulgando informações precisas e confiáveis, que, de fato, auxiliem os 

idosos e seus familiares, tendo em vista a grande quantidade de informações confusas e errôneas 

disponíveis. 

No contexto de como as tecnologias podem atenuar o impacto gerado pelo isolamento 

social, os documentos A8, A9 e A13, apresentam algumas alternativas práticas. O A8 reuniu 15 

aplicativos que auxiliam os idosos em diversas atividades, possibilitando o contato dos idosos com 

entes queridos via videochamadas, auxílio médico, entrega de alimentos e medicamentos, auxílio 

para deficientes visuais e auditivos, lembretes para medicações, auxílio nutricional (como contador 

de calorias), dicas de exercícios, e aplicativos de meditação guiada para auxílio no controle de 

ansiedade e depressão. Enquanto isso, A9 demonstrou a importância da abertura para o espaço 

de fala dos idosos nas grandes mídias, como televisão e rádio, além da inclusão de uma 

programação específica para este público. Por fim, A13 demonstrou potencial para estimulação 

cognitiva através de uma tecnologia integrada assistida baseada em televisão para pacientes com 

prejuízo cognitivo leve ou demência leve. 

 

Categoria 3: Institucionalização dos idosos na pandemia da COVID-19. 

 
Esse tópico discorrerá sobre as publicações A14-A19, as quais retratam os novos 

desafios durante a pandemia acerca da institucionalização dos idosos. São de comum acordo 

entre os textos as dificuldades exacerbadas nas instituições para idosos. Os documentos A14, 

A16 e A17 ressaltam que os idosos residentes possuem multimorbidades - principalmente, 

transtornos mentais, como ansiedade, delírios e demência. Esses fatores são um grande 

agravante da temática, já que as recomendações, de acordo com A18 e A19, são a suspensão de 
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visitas e o máximo isolamento social dos institucionalizados. Dessa forma, os índices de suicídio e 

casos de depressão aumentaram nesses locais, em razão da maior susceptibilidade dessa 

população, devido à diminuição da resposta imune antiviral e ao aumento da resposta imune pró- 

inflamatória pelo estresse causado, segundo o A16. 

Ademais, A16 e A17 expõem a tentativa de utilizar tecnologias para melhorarem a 

interação social dos idosos e até mesmo minimizarem o contato do paciente com a equipe por 

meio de robôs, diminuindo a disseminação do vírus. Todavia, o uso da tecnologia possui 

limitações, além de um alto custo. O A16 reitera, ainda, a importância da mídia convencional com 

programações próprias para essa população, além de interações por telefone e canais diretos de 

apoio à saúde mental desses indivíduos, sendo meios que facilitem o rastreamento de sintomas 

depressivos e de ansiedade. 

Também são apresentados outros obstáculos para o tema. Apesar do uso de 

equipamentos de proteção individual ser preconizado como obrigatório em A19 e A18, os 

documentos A14 e A17 demonstraram que nem sempre é possível, devido à alta demanda. Esses 

artigos relataram medidas de segurança como a suspensão de cirurgias eletivas e a alta dos 

pacientes idosos que poderiam seguir com segurança para casa, na tentativa de diminuir a 

sobrecarga de hospitais, que, inevitavelmente, possuem uma alta porcentagem dessa população, 

devido a sua fragilidade. 

Todavia, de acordo com o A14, mesmo com várias medidas recomendadas, há altas taxas 

de infecção entre residentes e funcionários das instituições. Isso ocorre, principalmente, devido à 

alta contagiosidade do vírus, mesmo com pacientes assintomáticos, além das condições crônicas 

que os pacientes já possuem. 

Outrossim, apesar da hospitalização e da terapia intensiva, o grupo ainda possui uma taxa 

de mortalidade muito alta, de acordo com o A17. Sendo assim, o planejamento antecipado de 

atendimento e o diálogo sobre os cuidados paliativos nessas situações são necessários. A 

explicação da natureza da infecção e do mau prognóstico, além das possibilidades de cuidados 

paliativos dão autonomia ao paciente. Dessa forma, uma equipe deve estar de prontidão para 

suprir as necessidades desses pacientes residentes de forma isolada. 

 
CONCLUSÃO 

 

O cenário atual da pandemia por coronavírus representa uma condição de grande 

relevância para os idosos, visto que esse público é mais vulnerável a tal problemática. Os estudos 

analisados evidenciaram que a nova pandemia trouxe diversos desafios – sobretudo, para os 

idosos institucionalizados. 

Quanto à saúde dos idosos na COVID-19, constataram-se vários problemas, que afetam 

negativamente a qualidade de vida e a saúde desses indivíduos, com ênfase na saúde mental. Ao 

discutir os resultados, constatou-se que as comorbidades que os idosos já enfrentam, somadas ao 

estilo de vida imposto para evitar o contágio da doença - como o distanciamento -, contribuem 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1812  
 

 

 

para alterações significativas no estado de bem-estar físico, social e psicológico, uma vez que a 

saúde não é apenas a ausência de doença, como, também, o equilíbrio dinâmico entre o 

organismo e seu ambiente. 

Por isso, é essencial que políticas públicas em saúde sejam planejadas e implementadas 

com objetivo de melhoria da qualidade de vida e saúde dos idosos durante a pandemia de COVID- 

19, tendo em vista as adversidades enfrentadas por esses indivíduos. Ademais, faz-se necessária 

a orientação de familiares e cuidadores, em busca de qualificação do cuidado ofertado a essa 

população. 
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CAPÍTULO 209 

SINTOMAS ANSIOSOS E DEPRESSIVOS EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA 

LINHA DE FRENTE CONTRA A COVID-19 

ANXIOUS AND DEPRESSIVE SYMPTOMS IN HEALTHCARE PROFESSIONALS FRONT LINE AGAINST COVID-19 
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Samara Silva Oliveira3 
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RESUMO: A COVID-19 é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. 
Vários profissionais da saúde estão atuando no combate a pandemia da COVID-19, sendo mais 
vulneráveis a desenvolver sintomas ansiosos e depressivos. Assim, este estudo objetiva discutir 
as evidências cientificas relacionadas a sintomas ansiosos e depressivos nos profissionais de 
saúde que combatem a COVID-19. Trata-se de uma revisão integrativa realizada entre Abril e 
Junho de 2020 na Base de Dados de Enfermagem, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, utilizando os 
descritores: ‘’Ansiedade’’, ‘’Depressão’’ e ‘’Coronavírus’’. Sete produções compuseram a amostra. 
Infere-se que profissionais de saúde estão diretamente expostos ao desenvolvimento de sintomas 
ansiosos e depressivos, interferindo na qualidade do sono, concentração e em outros aspectos 
emocionais e físicos. Portanto, o fornecimento de intervenções psicológicas é de grande 
importância para a prevenção e redução desses impactos. 
Palavras-chave: Transtornos mentais. Ansiedade. Depressão. Profissionais de Saúde. 
Coronavírus. 

 
ABSTRACT: COVID-19 is considered by the World Health Organization to be a pandemic. Several 
health professionals are working to combat the COVID-19 pandemic, being more vulnerable to 
developing anxious and depressive symptoms. Thus, this study aims to discuss the scientific 
evidence related to anxious and depressive symptoms in health professionals who fight COVID-19. 
This is an integrative review carried out between April and June 2020 in the Database of Nursing, 
Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences and Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online, using the descriptors: '' Anxiety '', '' Depression'' and '' Coronavirus ''. 
Seven productions made up the sample. It is inferred that health professionals are directly exposed 
to the development of anxious and depressive symptoms, interfering with the quality of sleep, 
concentration and other emotional and physical aspects. Therefore, the provision of psychological 
interventions is of great importance for the prevention and reduction of these impacts. 
Keywords: Mental disorders. Anxiety. Depression. Health professionals. Coronavirus. 

 
INTRODUÇÃO 

 
No final de 2019, uma série de casos de pneumonia de causa desconhecida foi relatada 

em Wuhan, Hubei, China, espalhando-se rapidamente para todas as 34 províncias chinesas em 
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um mês. A pneumonia foi confirmada como sendo causada por um novo tipo de coronavírus, 

denominado SARS-CoV-2 e a Organização Mundial de Saúde (OMS) nomeou-a de doença do 

novo coronavírus 2019 ou COVID-19 (HUANG; ZHAO, 2020). 

A COVID-19 é caracterizada por sua rápida disseminação e risco de infecção entre a 

população, dessa forma uma maior parte da população ocupara os estabelecimentos de saúde 

aumentando o risco de infecção entre os profissionais atuantes na área (WANG et al., 2020). 

Após vários casos e relatos da doença a nível mundial, em 11 de Março, a OMS declarou 

o surto de COVID-19 como uma “pandemia” à medida que o vírus se espalhava cada vez mais em 

todo o mundo. A partir desse cenário foi reconhecida como emergência na Saúde Pública, 

exigindo ação internacional imediata (HUANG; ZHAO, 2020; XIAO et al., 2020). 

A pandemia representa uma complexidade por conta de sua disseminação, efeitos e 

consequências em múltiplos campos: da saúde, sociais, políticos, econômicos, religiosos, culturais 

e civilizacional (JAKOVLJEVIC et al., 2020). 

No Brasil já se registram cerca de 828.810 casos confirmados, com 365.063 de casos 

recuperados e 41.828 casos de óbitos pelo covid-19, dados esses atualizados em 12 de junho de 

2020. O processo de atualização de dados e casos confirmados pelo COVID-19 no Brasil é 

realizado diariamente pelo Ministério da Saúde através de informações oficiais repassadas pelas 

Secretarias Estaduais de Saúde das 27 Unidades Federativas brasileiras (BRASIL, 2020). 

Em se tratando de uma emergência de saúde pública, a população geralmente apresenta 

diferentes graus de reações psicológicas relacionadas à situação. Se essas reações não puderem 

ser aliviadas a tempo, podem levar a comportamentos irracionais adicionais como pânico, 

desenvolvimento de sintomas ansiosos e depressivos e podendo evoluir de forma crônica 

(HUANG; ZHAO, 2020). 

Entre os profissionais de saúde há um risco redobrado, a exemplo, a falta de 

equipamentos de proteção aumenta ainda mais o risco de infecção. Além disso, com o rápido 

aumento do número de pacientes, os profissionais de saúde enfrentam sobrecarga de trabalho, 

jornadas cansativas, falta de insumos se remunerações desfavoráveis, o que afeta diretamente 

sua saúde física e mental (WANG et al., 2020). 

Mediante este cenário de caos e impactos na saúde do trabalhador esta revisão objetiva 

discutir as evidencias cientificas relacionadas a sintomas ansiosos e depressivos nos profissionais 

de saúde que combatem a Covid-19. 

 
MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo bibliográfico qualitativo do tipo revisão integrativa que permite 

reunir achados encontrados em estudos a fim de aprofundar o conhecimento em relação a 

determinado tema, sendo sua construção baseada em etapas preconizadas (RIBEIRO; MARTINS; 

TRONCHIN, 2016; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 
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Após a definição do tema e construção da questão de pesquisa (quais as evidências 

cientificas relacionadas a sintomas ansiosos e depressivos nos profissionais de saúde que 

combatem a Covid-19?) realizou-se busca na literatura entre Abril e Junho de 2020 na Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Utilizou-se os 

descritores, indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject 

Headings (MeSH): ‘’ Anxiety’’, ‘’ Depression’’ e “Coronavirus”. 

Adotou-se como critérios de elegibilidade: artigos primários cujo tema estivesse interligado 

ao objetivo e respondesse à questão de pesquisa. Excluiu-se publicações duplicadas, 

dissertações, revisões, teses e artigos de opinião. 

A aplicação dos descritores de forma combinada, por meio do operador boleano ‘’AND’’, 

resultou em 106 publicações, aplicando os critérios de elegibilidade, leitura dos títulos e resumos e 

exclusão conforme os critérios previamente estabelecidos, sete artigos compuseram amostra 

dessa revisão, todos localizados na base MEDLINE. 

Para coleta de dados a serem analisados, utilizou-se instrumento elaborado pelos autores, 

contendo título, autor, ano, abordagem metodológica e principais resultados encontrados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos sete artigos selecionados, verificou-se que a temática em questão é de recente 

abordagem na literatura, compreendendo o período de 2020. Quanto a nacionalidade das 

produções 100% (n=7) são internacionais, deixando evidente a baixa produção nacional 

relacionada a temática. Quanto a metodologia, predominou os estudos descritivos transversais 

quantitativos, com sete (100%) artigos, conforme Quadro 1: 
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Quadro 1: Categorização das produções quanto a título, autor, ano e abordagem metodológica principais 

resultados. Teresina, Piauí, Brasil 
 

TÍTULO DO ARTIGO AUTOR/ANO 
ABORDAGEM 

METODOLÓGICA 

A multinational, multicentre study 
on the psychological outcomes 
and associated physical  
symptoms amongst healthcare 
workers during COVID-19 
outbreak. 

CHEW et al., 2020 Aplicado questionário e 
escalas de avaliação a 
profissionais de saúde de 
instituições terciárias em 
Singapura e India para 
avaliar a presença de 
sintomas fisicos e 
psicológicos. 

At the height of the storm: 
Healthcare staff's health 
conditions and job satisfaction and 
their associated predictors during 
the epidemic peak of COVID-19 

ZHANG et al., 2020 Aplicado questionário a 
equipes de saúde no Irã 
para avaliar satisfação com 
o serviço e identificar 
fatores de risco para saúde 
mental. 

Factors Associated With Mental 
Health Outcomes Among Health 
Care Workers Exposed to 
Coronavirus Disease 2019 

LAI et al., 2020 Aplicado questionario que 
coletou informações  sobre 
a saúde mental de 
profissionais de hospitais 
na China. 

Mental Health, Risk Factors, and 
Social Media Use During the 
COVID-19 Epidemic and Cordon 
Sanitaire Among the Community 
and Health Professionals in 
Wuhan, China: Cross-Sectional 
Survey 

NI et al., 2020 Aplicado questionário online 
a profissionais de saúde de 
Wuhan para identificar 
sinais e sintomas de 
ansiedade e depressão. 

Psychological status of medical 
workforce during the COVID-19 
pandemic: A cross-sectional study 

LU et al., 2020 Aplicado questionário e 
escalas online para medir e 
classificar sintomas de 
medo, ansiedade e 
depressão em profissionais 
de saúde do hospital da 
provincia de Fujian, China. 

The evaluation of sleep 
disturbances for Chinese frontline 
medical workers under the 
outbreak of COVID-19 

QI et al., 2020 Aplicado questionario e 
escalas online a 
trabalhadores de saúde de 
Hubei, China para avaliar 
presença de distúrbios do 
sono e mentais. 

The Mental Health Burden of the 
COVID-19 Pandemic on Physical 
Therapists. 

YANG et al., 2020 Aplicado questionário a 
fisioterapeutas de hospitais 
universitários da Coreia do 
Sul, avaliando a presença 
de ansiedade e depressão. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
Quanto aos principais achados, destacou-se as evidências da vulnerabilidade dos 

profissionais de saúde da linha de frente no combate a Covid-19 a desenvolverem sintomas 

ansiosos e depressivos com maior facilidade comparados aos profissionais de saúde que não 

estão atuando na linha de frente, conforme Quadro 2: 
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Quadro 2 - Principais achados encontrados nas produções incluídas na revisão. Teresina, Piauí, Brasil 
 

TÍTULO DO ARTIGO PRINCIPAIS RESULTADOS 

A multinational, multicentre 
study on the psychological 
outcomes and associated 
physical symptoms amongst 
healthcare workers during 
COVID-19 outbreak 

Dos 906 trabalhadores da saúde que participaram da pesquisa, 48 
(5,3%) apresentaram resultado positivo para depressão moderada a 
muito grave, 79 (8,7%) para ansiedade moderada a extremamente 
grave, 20 (2,2%) para estresse extremamente severo e 34 (3,8%) 
para níveis moderados a graves de sofrimento psíquico. 

At the height of the storm: 
Healthcare staff's health 
conditions and job 
satisfaction and their 
associated predictors during 
the epidemic peak of 
COVID-19 

Em uma amostra de 304 profissionais de saúde (médicos, 
enfermeiros, radiologistas, técnicos etc.), foi encontrado uma parcela 
considerável que atingiu níveis de corte para distúrbios de ansiedade 
(28,0%) e depressão (30,6%) e angústia (20,1%). 

Factors Associated With 
Mental Health Outcomes 
Among Health Care 
Workers Exposed to 
Coronavirus Disease 2019 

Um total de 1257 profissionais de saúde participaram da pesquisa, 
uma proporção considerável de participantes relatou sintomas de 
depressão 634 (50,4%), ansiedade 560 (44,6%), insônia 427 (34,0%) 
e angústia 899 (71,5%). 

Mental Health, Risk Factors, 
and Social Media Use 
During the COVID-19 
Epidemic and Cordon 
Sanitaire Among the 
Community and Health 
Professionals in Wuhan, 
China: Cross-Sectional 
Survey 

Dos 214 profissionais de saúde entrevistados, cerca de um quinto 
relataram provável ansiedade 47 (22,0%) ou provável depressão 41 
(19,2%). 

Psychological status of 
medical workforce during 
the COVID-19 pandemic: A 
cross-sectional study 

Dos 2042 profissionais de saúde entrevistados, 22,6% demostraram 
ansiedade leve a moderada e 2,9% eram graves. Além disso, 11,8% 
das equipes apresentavam depressão leve a moderada e 0,3% 
depressão severa. 

The evaluation of sleep 
disturbances for Chinese 
frontline medical workers 
under the outbreak of 
COVID-19 

Foram estudadas 801 equipes no combate a Covid-19. A ansiedade 
de apresentou em 22% e depressão em 21%. Esses sintomas 
influenciaram no sono e qualidade de vida e trabalho desses 
profissionais. 

The Mental Health Burden 
of the COVID-19 Pandemic 
on Physical Therapists 

Entre os 65 fisioterapeutas que completaram a pesquisa, 21 (32,3%) e 
12 (18,5%) relataram ter sintomas de ansiedade e depressão, 
respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
A rápida propagação da COVID-19 desafiou as instituições de saúde em muitos países. 

Além disso, a mortalidade entre os trabalhadores representa casos significativos da doença, o que 

trouxe um maior temor das equipes de saúde. Estudos demonstram que os profissionais ligados 

ao combate a COVID-19 são mais vulneráveis a distúrbios mentais (QI et al., 2020). 

Quando a rotina e a normalidade são interrompidas ocorre uma resposta ao estresse, 

especialmente quando as pessoas sentem que sua vida está em perigo. Uma série de reações 

psicológicas internas, incluindo mudanças emocionais, de pensamento e de comportamento 

podem ocorrer. Isso inclui medo, ansiedade, tristeza, depressão e reações psicofisiológicas como 

fadiga, dor, palpitações, aperto no peito e diminuição do apetite. Em casos graves, desencadeia- 

se o transtorno de estresse pós-traumático (WU; WEI, 2020). 
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Estudo realizado com 906 profissionais de saúde identificou que 48 (5,3%) apresentaram 

resultado positivo para depressão moderada a muito grave, 79 (8,7%) para ansiedade moderada a 

extremamente grave, demonstrando que a pandemia é um fator agravante para desenvolvimento 

de tais sintomas. Os profissionais apresentavam medo da infecção e de transmitir a doença para 

os colegas e membros da família. Muitos pode desenvolver burnout e experimentar uma sensação 

de medo intenso (CHEW et al., 2020). 

Mais de um terço da equipe de um hospital estudado apresentou indicações de uma 

experiência de estressante leve a moderada, atuando como antecedentes de sintomas ansiosos e 

depressivos. Contrariamente às expectativas, os funcionários que não trabalhavam diretamente 

com os pacientes com COVID-19 também eram afetados (BOHLKEN et al., 2020). 

Profissionais de saúde envolvidos no diagnóstico, tratamento e no cuidado de pacientes 

com COVID-19 foram associados a um maior risco para desenvolver sintomas de depressão e 

ansiedade, demonstrou estudo realizado em 34 hospitais na China, especialmente em mulheres, 

enfermeiras diretamente envolvidas com pacientes com suspeita ou confirmados (LAI et al., 2020).  

Tal fatos vem de encontro com as taxas de prevalência de ansiedade e depressão, que 

parece ser maior no sexo feminino, o que provavelmente reflete na lacuna de gênero já 

estabelecida para pessoas ansiosas e depressivas (PAPPA et al., 2020). 

Em estudo que comparou equipes administrativas hospitalares e equipes medicas no 

combate a COVID-19, demonstrou-se que a equipe médica revelou maiores sinais de medo, 

ansiedade e depressão. A análise adicional revelou que a equipe médica que trabalha em 

departamentos com pacientes com coronavírus apresentaram mais distúrbios psicológicos e 

tiveram quase duas vezes mais o risco de sofrer ansiedade e depressão em comparação com o 

pessoal não clínico com pouca possibilidade de contato com coronavírus (LU et al., 2020). 

Dentre os profissionais de saúde a equipe de enfermagem exibiu prevalências mais altas, 

tanto para ansiedade quanto para depressão em comparação com os demais profissionais. Esses 

resultados podem ser parcialmente confundidos pelo fato de que os enfermeiros são em sua 

maioria mulheres, mas também podem ser atribuídos ao fato de poderem enfrentar uma maior 

exposição a pacientes com COVID-19 à medida que passam mais tempo nas enfermarias, 

prestam atendimento direto e são responsáveis pela coleta de amostras para detecção do vírus 

(SPOORTHY; PRATAPA; MAHANT, 2020). 

Além do cenário da pandemia outros agravantes como a falta de equipamentos de 

proteção e a ausência de tratamento específico para a infecção promovem a experiência de 

desamparo e ineficácia pessoal. A morte do paciente pode ser percebida como uma limitação do 

controle da equipe de saúde, refletindo um sentimento de desamparo pessoal e degrada o 

sentimento de utilidade (EL-HAGE et al., 2020). 

Outro estudo realizado com 304 profissionais do Irã demonstrou que trabalhadores de 

instituições privadas, tinham melhor saúde mental. O fato se explica pelo melhor acesso a 

equipamentos de proteção o que previu melhor saúde física e satisfação no trabalho e menor 

sofrimento, tal fato se se explica por no setor saúde diferentes países variarem em sistemas 
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médicos, disponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPI), culturas, condições de 

trabalho e emprego, políticas de segurança, entre outros (ZHANG et al., 2020). 

Dessa forma os sintomas ansiosos e depressivos desenvolvidos pelos profissionais estão 

associados à dificuldade em adormecer, sono inquieto, despertar matinal, falta de energia, tontura, 

ansiedade generalizada, irritabilidade, tristeza, desmoralização, comprometimento significativo do 

funcionamento social ou ocupacional e sentimento de opressão pelas demandas da vida cotidiana 

(ZHANG et al., 2020). 

Ao enfrentar a disseminação global da COVID-19, os profissionais se preocupam 

principalmente com seu bem-estar e a saúde de seus familiares, o que demonstra que os 

sintomas ansiosos e depressivos não são desencadeados somente pelo ato da atuação ao 

combate a COVID-19, mas também por conta de outros efeitos trazidos pela pandemia como o 

distanciamento dos familiares, da rotina diária e o medo da transmissão continuada (YANG et al., 

2020). 

Assim estresse e sequelas psiquiátricas entre profissionais de saúde requer reparação 

urgente. Isso inclui garantir suporte adequado, aliviando a ansiedade e fortalecendo o apoio 

psicossocial (NI et al., 2020). 

Uma das limitações desse estudo refere-se a quantidade restrita de produções 

relacionadas ao tema justificado principalmente pelo surgimento recente da nova doença. Logo 

torna-se importante o avanço de pesquisas e investigações para a análise de sintomas que 

possam interferir na saúde mental dos profissionais ligados ao cuidado com o paciente portador 

do novo coronavírus trazendo prejuízos e impactos para a saúde pública. 

 
CONCLUSÃO 

 

Profissionais de saúde estão diretamente expostos ao desenvolvimento de sintomas 

ansiosos e depressivos. Esses sintomas podem ser desenvolvidos principalmente pelo temor do 

adoecimento e traumas pós perda ocasionadas pela COVID-19, assim é necessário um local que 

disponibilize condições de trabalho seguro, bem como insumos para a segurança desses 

profissionais. O fornecimento de intervenções psicológicas é de grande importância para a 

prevenção e redução de sintomas que afetem a saúde mental desses. 
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CAPÍTULO 210 

SUICÍDIO E COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 
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RESUMO: A pandemia de COVID-19, além de um grave problema sanitário, também configura-se 
como importante desencadeador de sofrimento psíquico. O objetivo é descrever a relação da 
pandemia de COVID-19 com o aumento dos casos de suicídio. Trata-se de um estudo do tipo 
revisão integrativa da literatura, conduzida a partir de artigos publicados no período de abril a 
junho de 2020, nas bases de dados LILACS PubMed/MEDLINE e SCIELO. Indivíduos com 
doença mental prévia, trabalhadores da saúde, idosos, moradores da zona rural e os mais pobres 
são considerados vulneráveis. Deve-se considerar a priorização desses grupos para vigilância e 
tratamento contínuos em Saúde Mental, se necessário. Atenuar os efeitos deletérios de uma 
recessão econômica parece ser fator protetor. Tendo em vista as estatísticas que apontam o 
aumento dos casos de tentativas e suicídios após eventos extremos, identifica-se como 
fundamental o desenvolvimento de estratégias de prevenção, acompanhamento e posvenção, 
visando o bem-estar da população. 
Palavras-chave: Covid-19. Suicídio. Pandemia. Saúde Mental. 

 
ABSTRACT: The COVID-19 pandemic, in addition to being a serious health problem, is also an 
important trigger of psychological distress. The objective is to describe the relationship between the 
COVID-19 pandemic and the increase in suicide cases. This is an integrative literature review 
study, conducted from articles published from April to June 2020, in the LILACS PubMed / 
MEDLINE and SCIELO databases. Individuals with prior mental illness, health workers, the elderly, 
rural residents and the poorest are considered vulnerable. The prioritization of these groups for 
continuous surveillance and treatment in Mental Health should be considered, if necessary. 
Mitigating the deleterious effects of an economic recession appears to be a protective factor. In 
view of the statistics that point to the increase in cases of attempts and suicides after extreme 
events, the development of prevention, follow-up and prevention strategies is identified as 
fundamental, aiming at the well-being of the population. 
Keywords: Covid-19. Suicide. Pandemic. Mental Health. 

 
INTRODUÇÃO 

No mês de dezembro de 2019, hospitais de Wuhan, cidade localizada na província de 

Hubei-China reportaram diversos casos de pneumonia idiopática (WANG et al., 2020). O causador 

da infecção foi identificado como sendo um novo tipo de coronavírus, posteriormente batizado de 

Doença de Coronavírus 2019 (COVID-19) (ZHU et al., 2020; FANG et al., 2020). 
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Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a COVID-19 uma 

pandemia. Até 24 de junho de 2020, os casos registrados em todo o mundo totalizavam 

9.394.558, com aproximadamente 53.874 mortes só no Brasil (OMS, 2020). 

Pesquisas mostram que tanto a pandemia, quanto as medidas recomendadas para sua 

mitigação causam impactos na saúde mental, podendo desencadear reações esperadas de 

ansiedade, depressão e estresse, devido às adaptações necessárias à vivência do “novo normal”, 

até episódios de sofrimento psíquico mais intensos (FIOCRUZ, 2020). 

No Brasil, 51% dos casos de suicídio acontecem dentro do domicílio. Calcula-se que 

somente um em cada três casos de tentativa de suicídio dará entrada em algum serviço de saúde. 

Assim, as informações sobre o comportamento suicida são bastante incipientes (BOTEGA, 2014). 

A mesma autora relata que o principal fator de risco para a efetivação do suicídio é um 

uma tentativa prévia, o que aumentaria o risco de concretização da violência auto infligida cerca 

de cem vezes em relação a quem nunca tentou. Já em relação aos transtornos mentais mais 

comumente associados ao comportamento suicida estão a depressão, transtorno de humor 

bipolar, dependência de álcool e outras drogas psicoativas, esquizofrenia e determinados 

transtornos de personalidade. A simultaneidade destas condições agravariam a situação de risco 

(BOTEGA, 2014). 

De maneira geral, podemos entender que se a presença de um transtorno mental é 

identificada como um importante risco para o suicídio, o agravamento de seus sintomas em 

vigência da pandemia se configura como um risco ainda maior (GUNNELL et al., 2020). 

Cabe ressaltar que o suicídio é um fenômeno bastante complexo e que envolve vários 

fatores e, o provável aumento em seu número de casos em um cenário de pandemia, pode estar 

associado a inúmeros fatores como: medo da morte, isolamento/distanciamento social, solidão, 

desesperança, acesso diminuído à estruturas de suporte comunitário e religioso/espiritual, 

obstáculos no acesso aos serviços de saúde mental, problemas de saúde, suicídios de familiares/ 

pessoas próximas ou profissionais de saúde (REGER et al., 2020). 

Do ponto de vista psicopatológico, a pandemia de COVID-19 é uma forma relativamente 

nova de estressor ou trauma. Comparada com desastres naturais, como terremotos ou tsunamis, 

sua principal diferença é que nestes tipos de eventos, as emergências geralmente são localizadas, 

limitadas a uma área específica e a um determinado momento. As pessoas sabem que podem 

escapar, se quiserem ou se têm a possibilidade de fazê-lo, já no cenário da COVID-19, a 

“ameaça” pode estar em toda parte e pode ser carregada por pessoas próxima a nós (FIORILLO; 

GORWOOD, 2020). 

Estressores financeiros e outros precipitadores de suicídio, como aumento do uso de 

álcool e outras drogas e violência doméstica, também tendem a se elevar neste momento de 

pandemia (GUNNELL et al., 2020). Compreender a relação da pandemia de COVID-19 com os 

casos de suicídio ocorridos durante o mesmo período motivou a construção deste trabalho. Assim, 

a pergunta que norteou o estudo foi: a pandemia de COVID-19 está relacionada com um possível 

aumento nos casos de suicídio? 
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Desta forma, este trabalho teve como objetivo: Descrever através de uma revisão 

integrativa de literatura a relação da pandemia de COVID-19 com o aumento dos casos de 

suicídio. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da literatura, conduzida a partir de 

artigos publicados no período de abril a junho de 2020, produzida em 6 fases, conforme preconiza 

a literatura de base sobre este tipo de estudo (TEIXEIRA et al., 2013). 

A seleção dos artigos foi realizada através de busca nas bases de dados LILACS 

(Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde), PubMed/MEDLINE (Literatura 

Internacional em Ciência da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online). Para realizar 

as buscas foram utilizados os seguintes descritores: "COVID-19", "Suicide" e "Mental Health". 

Todos disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 

A partir da filtragem dos artigos foram estabelecidos os critérios de inclusão, sendo 

selecionados artigos originais, disponíveis em texto completo, que compreendiam o período 

proposto e que atendessem os objetivos da revisão. Os critérios de exclusão foram: monografia, 

teses, dissertações, relatos de experiências/ caso e artigos repetidos nas bases de dados. A 

análise dos dados foi feita através da elaboração de um quadro que organizou cada artigo 

selecionado contendo: Base, Revista, Título, Autores, Objetivo, Metodologia e ano de publicação. 

Inicialmente foram coletados 31 artigos nas bases de dados selecionadas e após 

apllicação dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra final totalizou 5 artigos. Os artigos 

selecionados têm como interesse descrever a relação da pandemia de COVID-19 com o aumento 

dos casos de suicídio. 

Para tanto, foi foi criado um quadro contendo: revista, título, autor(es), objetivo, 

metodologia e ano de publicação, conforme evidenciando no quadro 1. 
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Quadro 1 – Caracterização dos estudos a partir dos seguintes tópicos: Revista, Título, Autor(es), Objetivo, Método(s) 

e ano de publicação. 

Nº Revista Título Autor (es) Objetivo Método (s) Ano 

01 Lancet Psychiatry COVID-19, 
Unemployment, and 

Suicide 

KAWOHL,W 
NORDT,C 

Prever os efeitos do 
aumento da taxa de 

desemprego em 
relação às taxas de 

suicídio. 

Descritivo 
Analítico 

2020 

02 Lancet Psychiatry Suicide prevention 
during the COVID- 

19 outbreak 

GUNNELL, D. et al. Descrever respostas da 
saúde pública à 

mitigação do risco de 
suicídio associado à 

pandemia de COVID- 
19. 

Descritivo 
Analítico 

2020 

03 Psychiatry Res Projected increases 
in suicide in Canada 
as a consequence 

of COVID-19. 

MCINTYRE,R.S 
LEE, Y. 

Projetar o número de 
suicídios no Canadá 

como conseqüência do 
impacto da COVID-19 

no desemprego. 

Descritivo 
Analítico 

2020 

04 J Rural Health Preventing Suicide 
in Rural 

Communities 
During the COVID- 

19 Pandemic. 

MONTEITH, L.L et 
al. 

Descrever os fatores de 
risco para suicídio entre 

indivíduos residentes 
em áreas rurais durante 
a pandemia de COVID- 

19. 

Descritivo 
Analítico 

2020 

05 Int Psychogeriatr COVID-19: the 
implications for 
suicide in older 

adults 

WAND, A.P.F et al. Examinar as ligações 
entre suicídio em 

idosos e a pandemia de 
COVID-19. 

Descritivo 
Analítico 

2020 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 
Conforme mostra o quadro 01, a maior parte dos artigos que se enquadraram dentro do 

objetivo proposto na pesquisa apresentam semelhança em seus títulos. Também observa-se que 

o refinamento resultou em artigos recentes, onde todos foram publicados no ano de 2020. 

Após a análise dos resultados a discussão foi organizada em categorias temáticas. Cada 

categoria nos possibilitou produzir um recorte analítico que favoreceu a compreensão sobre a 

relação da pandemia de COVID-19 com o aumento dos casos de suicídio. 

 
A influência de grandes eventos nas taxas de suicídio 

Em Nova York, após o atentado de 11 de Setembro, uma queda temporária nas taxas de 

suicídio foi observada, juntamente com um aumento momentâneo em outros locais e uma taxa 

geral de suicídios razoavelmente constante nos Estados Unidos (DEVITT, 2020). 

Observaram-se aumentos significativos na prevalência de ideação suicida e planos de 

suicídio 6 meses após o furacão Katrina (agosto de 2005) em comparação com 2 anos depois 

(KESSLER et al., 2008). Em Porto Rico, de uma média de 19 suicídios por mês (7/100.000) nos 8 

meses anteriores ao furacão Maria em 2017, a taxa subiu para 25 por mês (9/100.000) nos 3 

meses que se seguiram ao evento (ESTATÍSTICAS PRELIMINARES DE CASOS DE SUICÍDIO 

EM PORTO RICO, 2017). 

A síndrome respiratória aguda grave (SARS; Coronavirus-1) em 2003 não resultou em 

uma pandemia, mas foi responsável por várias epidemias, notadamente em Hong Kong- China. 

Um estudo do tipo coorte sobre a morbidade a longo prazo em sobreviventes da SARS concluiu 

que o surto deve ser considerado uma catástrofe de saúde mental (MAK et al., 2009 ). Outros 
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estudos mostraram um aumento na taxa de suicídio, especialmente entre as pessoas com 65 

anos ou mais em Hong Kong em 2003, um aumento de 31,7% em relação a 2002 (YIP et al.,  2005 

; CHEUNG et al., 2008). 

Em um estudo adicional, verificou-se que os motivos de suicídio entre as mortes por 

suicídio relacionados à SARS estavam associados ao estresse por medo de ser um fardo para 

suas famílias durante o impacto negativo da epidemia. O envolvimento social, o estresse mental e 

a ansiedade no momento da epidemia de SARS entre um certo grupo de idosos resultaram em 

uma taxa excepcionalmente alta de mortes por suicídio (YIP et al., 2010 ). 

Kawohl e Nordt (2020), utilizando dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

esperam um declínio de 24,7 milhões de empregos, devido às restrições impostas pela pandemia, 

no pior cenário possível e 5,3 milhões de empregos perdidos, se levarmos em consideração um 

cenário mais otimista. No cenário ruim, a taxa mundial de desemprego aumentaria de 4,936% 

para 5 644%, o que estaria associado a um aumento de suicídios de cerca de 9570 por ano. No 

cenário otimista, o desemprego aumentaria para 5 088%, associado a um aumento de cerca de 

2135 suicídios. 

A depressão econômica que teve início na terça-feira, 29 de outubro de 1929, com o 

famoso crash da bolsa e durou até 1933, resultou em um aumento de 22,8% nos suicídios nos 

Estados Unidos, o maior aumento em qualquer período de quatro anos de 1938 a 2007 (LUO et 

al., 2011). 

 
Características da Covid-19 relevantes para o possível aumento das taxas de suicídio 

A Covid-19 atingiu diversos países de maneira assustadora. Um aumento expressivo no 

número de casos exigiu medidas draconianas por parte de alguns governos na tentativa de 

retardar a disseminação do vírus e mitigar seus efeitos com relação à disponibilidade de serviços 

de saúde (DEVITT, 2020). 

Os prováveis efeitos adversos da pandemia em pessoas com doença mental e na saúde 

mental da população em geral podem ser exacerbados pelo medo, auto isolamento e 

distanciamento físico. O risco de suicídio pode aumentar devido ao estigma em relação aos 

indivíduos com COVID-19 e suas famílias. Aqueles com distúrbios psiquiátricos podem 

experimentar agravamento dos sintomas e outros podem desenvolver novos problemas de saúde 

mental, especialmente depressão, ansiedade e estresse pós-traumático (todos associados ao 

aumento do risco de suicídio) (GUNNELL et al., 2020). 

Estima-se que profissionais de saúde também sejam profundamente afetados pela 

pandemia (DEVITT, 2020). Trabalhar longos períodos, expondo-se ao risco de contaminação e 

testemunhando episódios recorrentes de morte e sofrimento, provavelmente trará um custo 

psicológico. Além disso, médicos e enfermeiros estarão expostos ao risco de "dano moral" em 

relação às decisões de privar alguns indivíduos dos cuidados que eles teriam prestado. 

A perda de emprego e os estressores financeiros são fatores de risco bem reconhecidos 

para suicídio. Do ponto de vista econômico, as proteções financeiras fornecidas pelo governo 
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mitigarão os efeitos nocivos devido a pobreza repentina. No entanto, essas medidas são 

temporárias e é provável que a recessão continue por algum tempo (DEVITT, 2020). O resultados 

indicam que a prevenção do suicídio no contexto do desemprego relacionado ao COVID-19 é uma 

prioridade crítica. 

Deve-se considerar não apenas as situações atuais dos indivíduos, mas também seus 

futuros. Por exemplo, muitos jovens tiveram sua educação interrompida e estão ansiosos com 

suas perspectivas. As instituições educacionais devem buscar formas alternativas de fornecer 

currículos e os governos precisam estar preparados para oferecer-lhes apoio financeiro, se 

necessário. Programas ativos no mercado de trabalho também serão cruciais (GUNNELL et al., 

2020). 

Indivíduos em comunidades rurais correm maior risco de suicídio. Embora o impacto da 

COVID-19 seja comum em várias comunidades é provável que os fatores de risco para suicídio 

entre indivíduos residentes em áreas rurais sejam exacerbados e as taxas de suicídio possam 

aumentar posteriormente. A conscientização desses fatores é essencial para garantir que sejam 

tomadas as medidas apropriadas para evitar o suicídio nas comunidades rurais, durante e após 

essa pandemia. 

A experiência da SARS de Hong Kong nos alerta para a possibilidade de um aumento na 

taxa de suicídio de idosos (já reconhecidos como um grupo vulnerável em termos de suicídio). 

Além do mais, conversas cotidianas como: “os idosos estão morrendo mais, então é melhor você 

ficar separado para não ser infectado”, ou ainda: “você precisa tomar mais cuidado ou pode 

infectar os outros” parecem aparentemente cuidadosas, mas podem reforçar o estigma. Os idosos 

estão mais propensos à doenças pulmonares, cujos sintomas semelhantes aos da gripe, podem 

ser facilmente confundidos com a COVID-19, levando à segregação social e prejudicando o bem- 

estar psíquico (FIOCRUZ, 2020). 

Os estudos apontam que após a estabilização e superação da crise sanitária é provável 

que experienciemos um aumento no que diz respeito ao desenvolvimento de doenças mentais, 

tais como omo ansiedade e Transtorno de Estresse Pós-Traumático, com algum aumento 

associado no que diz respeito ao comportamento suicida. 

 
Prevenção e posvenção do suicídio em tempos de pandemia 

As conseqüências para os serviços de saúde mental já estão sendo sentidas (por 

exemplo, aumento da carga de trabalho e necessidade de encontrar  novas  formas  de  

trabalhar). Alguns serviços estão desenvolvendo expertise na realização de avaliações 

psiquiátricas e na realização de intervenções remotamente (por exemplo, por telefone ou 

digitalmente); essas novas práticas de trabalho devem ser implementadas mais amplamente, mas 

levando em consideração que nem todos os pacientes se sentirão confortáveis com essas 

interações e podem apresentar implicações para a privacidade. Disponibilizar recursos e 

intervenções on-line baseados em evidências gratuitamente em larga escala poderia beneficiar a 

saúde mental da população (GUNNELL et al., 2020). 
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Práticas e políticas públicas voltadas para a promoção de saúde mental e prevenção do 

suicídio são de extrema relevância nesse momento. Sugere-se que as intervenções sejam 

baseadas no grau de risco, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2014), de Bertolote (2012) e de Gunnel et al., (2020) podendo ser classificadas como: 

 Universal: destinada a toda a população, independente do risco e seu objetivo é impedir o 

início de determinado comportamento; 

 Seletiva: tem foco em indivíduos e populações que estão sob baixo risco, mas que ainda 

não desenvolveram o comportamento alvo da intervenção. Seu objetivo é reduzir os 

fatores de risco através da busca ativa, oferta de informações e acolhimento; 

 Indicada: intervenção imediata, específica para indivíduos e populações que estão sob 

risco iminente ou que já desenvolveram o comportamento alvo. 

 
Em 2014 a posvenção foi reconhecida pela OMS como uma importante ferramenta na 

área de prevenção ao suicídio no relatório “Preventing Suicide: A Global Imperative” (Prevenindo o 

suicídio: um imperativo global – tradução livre), no qual é recomendado que comunidades 

promovam suporte aos sobreviventes, que intervenções devem ser oferecidas aos enlutados e 

programas nacionais de prevenção do suicídio devem incluir esse tipo de suporte (FIOCRUZ, 

2020). 

A posvenção é um conjunto de atividades de cuidado oferecido às pessoas em luto por 

suicídio, cujo objetivo é apoiar sua recuperação e evitar possíveis complicações, como aumento 

do comportamento suicida e/ou o luto complicado. Inclui serviços que podem ser divididos em 

diferentes níveis, que vão desde o acolhimento individual até atividades de conscientização 

pública e o suporte através dos grupos de apoio, sendo este último o tipo mais comum de ajuda 

praticada mundialmente. 

Quanto maior o estresse, maior a necessidade de procedimentos estruturados. Podemos 

pensar em 4 níveis de suporte (BATES et al., 2008; SCAVACINI, 2011; SCAVACINI E MELEIRO, 

2018): 1. Informação: recursos via web; memoriais online; linhas de ajuda; lista de filmes e livros; 

sites com informações gerais; onde, como e quando buscar ajuda; links e perguntas frequentes; 2. 

Suporte: na comunidade e grupos de autoajuda; 3. Assistência prática: como assessoria jurídica, 

financeira e a limpeza do local do suicídio (se este ocorreu em casa); 4. Terapia, aconselhamento 

e serviços específicos de saúde mental. 

 
CONCLUSÃO 

 

A pandemia causará sofrimento e deixará muitas pessoas vulneráveis à problemas de 

saúde mental e comportamento suicida, devido suas repercussões sociais e econômicas. 

Grupos particularmente vulneráveis incluem trabalhadores da saúde, idosos, moradores 

da zona rural e aqueles que sofrem esmagadoras adversidades econômicas. Deve-se considerar 
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a priorização desses grupos para vigilância e tratamento contínuos em saúde mental, se 

necessário. 

Atenuar os efeitos deletérios de uma recessão econômica apresenta-se como fator 

protetor. As atuais medidas de proteção financeira a esse respeito devem continuar. 

Tendo em vista as estatísticas que apontam o aumento dos casos de tentativas e 

suicídios após eventos extremos, identifica-se como fundamental o desenvolvimento de 

estratégias de prevenção, acompanhamento e posvenção, visando o bem-estar da população. 
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CAPÍTULO 211 

TABAGISMO E COVID – 19: O QUE A LITERATURA CIENTÍFICA NOS MOSTRA? 
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Aline Sharlon Maciel Batista Ramos4 

 

RESUMO: A patogênese do COVID-19 é amplamente desconhecida, e os dados são limitados 
sobre as características clínicas dos pacientes e seus fatores prognósticos, presumindo -se que o 
tabagismo esteja possivelmente associado ao prognóstico adverso da doença. Este trabalho tem 
como objetivo descrever baseando-se na literatura científica a associação entre o consumo de 
tabaco e a progressão da COVID-19. Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, e 
realizaram-se buscas na base de dados PUBMED, utilizando os “tobacco” and “COVID-19”, de 
artigos completos e gratuitos publicados no ano de 2020. A amostra final desta revisão foi 
constituída por 6 (seis) artigos científicos. O maior número de estudos vem dando destaque à 
expressão e ações do receptor de enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2), como fator 
importante no processo fisiopatológico desta infecção. 
Palavras-chave: tabagismo. evidência. Coronavírus. 

 

ABSTRACT: The pathogenesis of COVID-19 is largely unknown, and data are limited on the 
clinical characteristics of patients and their prognostic factors, assuming that smoking is possibly 
associated with the adverse prognosis of the disease. This paper aims to describe, based on the 
scientific literature, the association between tobacco consumption and the progression of COVID- 
19. It is an integrative literature review, and searches were carried out in the PUBMED database, 
using the “tobacco” and “COVID-19”, complete and free articles published in the year 2020. The 
final sample of this The review consisted of 6 (six) scientific articles. The largest number of studies 
has highlighted the expression and actions of the angiotensin-converting enzyme receptor 2 
(ACE2), as an important factor in the pathophysiological process of this infection. 
Keywords: smoking. evidence. Coronavirus. 

 

INTRODUÇÃO 

 
No final de dezembro de 2019, centros de saúde locais em Wuhan, província de Hubei, 

China, relataram grupos de pacientes com pneumonia de etiologia desconhecida. Posteriormente, 

os cientistas chineses identificaram o agente causador como um novo coronavírus (CoV) 

(PASTRIAN-SOTO et al., 2020). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou o nome oficial da nova doença como 

"doença de coronavírus 2019" (COVID-19) (YAN-RONG et al.,2020); e o Comitê Internacional de 

Taxonomia de Vírus o nomeou SARS-CoV-2 (FIRAS et al., 2020). Dados da Organização mundial 

de saúde mostra que foram confirmados no mundo 9.296.202 casos de COVID-19 (167.056 novos 

em relação ao dia anterior) e 479.133 mortes (5.336 novas em relação ao dia anterior) até 25 de 
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junho de 2020 (OPAS, 2020). No Brasil, temos até então 1.274.974 casos confirmados e 55.961 

óbitos (BRASIL, 2020). 

A patogênese do COVID-19 é amplamente desconhecida, mas pode imitar a SARS até 

certo ponto. A infecção viral de pneumócitos induz respostas inflamatórias locais e promove a 

liberação de citocinas, incluindo o fator de crescimento transformador-β1 (TGF-β1), fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α), interleucina-1β (IL-1β), IL-6. Nas formas graves de COVID-19, a 

cascata inflamatória resultante pode levar a uma tempestade de citocinas, incluindo IL-2, IL-7, IL- 

10, fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF), proteína quimiotática de monócitos 

(MCP) e TNF-α (SHI et al., 2020). 

Até o presente momento, os dados são limitados sobre as características clínicas dos 

pacientes e seus fatores prognósticos, e presume-se que o tabagismo esteja possivelmente 

associado ao prognóstico adverso da doença, considerando o impacto negativo do uso de tabaco 

na saúde pulmonar e sua associação com as doenças respiratórias. O tabagismo também 

prejudica o sistema imunológico e sua capacidade de resposta a infecções, tornando os fumantes 

mais vulneráveis a doenças infecciosas (VARDAVAS; NIKITARA, 2020). 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo descrever baseando-se na literatura 

científica a associação entre o consumo de tabaco e a progressão da COVID-19. 

 
METODOLOGIA 

 
Trata-se de revisão integrativa da literatura realizada a partir da definição da questão de 

pesquisa, buscas em bases de dados, categorização e avaliação dos estudos inclusos na 

pesquisa, interpretação e apresentação dos resultados. A revisão integrativa possui como 

finalidade uma abordagem metodológica que permite a inclusão de estudos experimentais e não 

experimentais para a compreensão do fenômeno analisado (SOUZA et. al., 2008). 

A questão norteadora desta revisão foi: quais o que a literatura científica mostra sobre a 

evolução da COVID-19 em indivíduos tabagistas? 

Para seleção dos artigos realizaram-se buscas na base de dados PUBMED. A estratégia 

de busca foi realizada pelos descritores: “tobacco” and “COVID-19”. Definiu-se como critérios de 

inclusão artigos publicados em inglês no ano de 2020, com os textos completos e gratuitos 

disponíveis na base indexada e que retratam a evolução dos pacientes com COVID-19 e 

tabagistas. Como critérios de exclusão foram eleitos: ausência de acesso gratuito ao texto 

completo on-line, artigos não publicados em língua inglesa e artigos duplicados. A busca em base 

de dados foi realizada no mês de junho de 2020. A amostra final desta revisão foi constituída por 6 

(seis) artigos científicos (Figura 01), selecionados pelos critérios de inclusão previamente 

estabelecidos. 
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Figura 01: Descrição da seleção dos artigos utilizados no estudo. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O quadro 01 apresenta um resumo dos estudos selecionados e analisados para este 

estudo. 
 

 
Autores Título e DOI do artigo Resultados apresentados no estudo 

Brake SJ, 

Barnsley K, Lu W, 

McAlinden KD, 

Eapen MS, Sohal 

SS. 

Smoking Upregulates Angiotensin- 

Converting Enzyme-2 Receptor: A 

Potential Adhesion Site for Novel 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid- 

19). 

10.3390/jcm9030841. 

Propõe que o receptor da enzima 

conversora de angiotensina 2 - ACE2 

seja regulado positivamente no epitélio 

das vias aéreas dos fumantes, levando à 

maior expressão do gene ACE2 em 

amostras de fumantes em comparação 

com nunca-fumantes, indicando que os 

fumantes podem ser mais suscetíveis à 

infecção pelo SARS-CoV-2 e 

possivelmente pelo Covid-19. 

Wang Q, Sundar 

IK, Li D, Lucas 

JH, Muthumalage 

T, McDonough 

SR, Rahman I. 

E-cigarette-induced pulmonary 

inflammation and dysregulated 

repair are mediated by nAChR α7 

receptor: role of nAChR α7 in 

SARS-CoV-2 Covid-19 ACE2 

receptor regulation. 

10.1186/s12931-020-01396-y. 

A exposição sub-crônica ao cigarro 

eletrônico induz resposta inflamatória e 

remodelação desregulada do reparo / 

matriz extracelular (MEC), que ocorrem 

através do receptor de acetilcolina 

nicotínico α7 (nAChRα7). 

Singh AG, 

Chaturvedi P. 

Tobacco use and vaping in the 

COVID-19 era. 

O   uso   de   tabaco   sem   fumaça está 

associado a fatores associados ao 

31 
Artigos 

• Total de artigos 
"tobacco" and 

"COVID-19" 
PUBMED 

19 
artigos 

• Após a leitura 
do título e 

resumo 

6 artigos 
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 10.1002/hed.26208 COVID - 19. 

Archie SR, 

Cucullo L. 

Cerebrovascular and Neurological 

Dysfunction under the Threat of 

COVID-19: Is There a Comorbid 

Role for Smoking and Vaping? 

10.3390/ijms21113916. 

Discute que o vírus pode afetar o SNC, e 

mostra a presença de distúrbios 

neurológicos em até 36,4% dos 

pacientes. No entanto, o mecanismo de 

invasão do SNC pelo COVID-19 é 

desconhecido. 

Chakladar J, 

Shende N, Li WT, 

Rajasekaran M, 

Chang EY, 

Ongkeko WM. 

Smoking-Mediated Upregulation of 

the Androgen Pathway Leads to 

Increased SARS-CoV-2 

Susceptibility. 

10.3390/ijms21103627. 

A regulação positiva de ACE2 e 

TMPRSS2 foi correlacionada ao 

enriquecimento da via androgênica e à 

regulação positiva específica dos genes 

reguladores da via central. 

Vázquez JC, 

Redolar-Ripoll D. 

COVID-19 outbreak impact in 

Spain: A role for tobacco 

smoking? 

10.18332/tid/120005. 

Recomenda a realização de campanhas 

de cessação do tabagismo, baseando-se 

nas evidências disponíveis. 

Quadro 01: Estudos selecionados para a revisão. 

Fonte: autores 

 
Ao analisar os possíveis mecanismos relacionados ao consumo de tabaco e a COVID- 19, 

diversos estudos estão discutindo atualmente o receptor da enzima conversora de angiotensina-2 

como um potencial local de adesão ao Covid-19, como o apresentado neste trabalho. 

A ACE2 é uma metalo-carboxipeptidase transmembranar do tipo I relativamente 

recentemente descrita, com homologia geral para enzimas da ECA mais clássicas que regulam o 

tônus vascular e a secreção hormonal no sistema renina-angiotensina (RAS). A ACE2 parece 

desempenhar papéis protetores e patogênicos nas vias de SRA, e seus mecanismos diretos de 

função nas células permanecem menos compreendidos. O ACE2 é um mediador crítico da 

sinalização do SRA em todo o corpo, mas principalmente no coração, pulmão, rim e trato 

gastrointestinal, que são locais conhecidos para infecção por SARS - CoV (OLDS, KABBANI, 

2020). 

No estudo de Brake et al. (2020), os autores propõem que o receptor da enzima 

conversora de angiotensina 2 - ACE2- seja regulado positivamente no epitélio das vias aéreas  

dos fumantes, indicando que indica que os fumantes podem ser mais suscetíveis à infecção pelo 

SARS-CoV-2 e possivelmente pelo Covid-19. Estudos confirmam estas informações, e tratam da 

expressão ampliada deste receptor em pneumócitos do tipo 2, não apenas no cigarro comum, 

como também nos cigarros eletrônicos (CAI et al., 2020; OLDS, KABBANI, 2020; SMITH et al., 

2020; VOLTI et al, 2020). 

Considerando o aspecto anteriormente citado, destacamos o estudo de Wang et al. 

(2020), que, em estudo experimental com camundongos, demonstrou que a exposição sub- 
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crônica aos cigarros eletrônicos induz resposta inflamatória e remodelação desregulada do reparo 

/ matriz extracelular (MEC), que ocorrem através do receptor de acetilcolina nicotínico α7 

(nAChRα7).Este receptor está relacionado aos efeitos cognitivos da nicotina (VALENTINE, 

SOFUOGLU, 2020). 

De acordo com o estudo de Sing e Chaturvedi (2020), especialmente os jovens têm 

buscado outras estratégias para o uso de tabaco como por exemplo, a forma mastigável ou 

“tabaco sem fumaça” (SLT). O tabaco sem fumaça (SLT) também pode ajudar a espalhar e 

aumentar a suscetibilidade ao COVID-19. A forma mastigada é frequentemente mantida na boca 

até o sabor chegar e depois é descartado junto com a saliva. Esta mistura é uma precursora de 

vários patógenos, incluindo agora o SARS-CoV-2. Atualmente, apenas 11 países da região do 

Sudeste Asiático representam 90% do consumo global de SLT, com maioria na Índia e 

Bangladesh. Assim como outros produtos do tabaco, o uso de SLT também está associado a uma 

prevalência mais alta de sintomas respiratórios, doenças cardíacas e câncer, todos fortemente 

associados ao COVID - 19 (SINHA et al., 2018). 

Outro mecanismo proposto é apresentado no estudo de Archie e Cucullo (2020), que 

discutem as ações da infecção por COVID-19 com ações no sistema nervoso central. SARS-CoV 

causa diferentes doenças neurológicas, incluindo encefalite, polineuropatia e acidente vascular 

cerebral, edema cerebral e vasodilatação meníngea. 

Também existe a discussão em torno de ações hormonais à predisposição à COVID-19. 

Chakladar et al. (2020) relatam que fumar pode regular positivamente a expressão de ACE2 por 

meio da regulação positiva da via androgênica (SHIOTA et al., 2019), por meio dos genes 

reguladores da via central. Esses dados fornecem um modelo potencial para o aumento da 

suscetibilidade de pacientes fumantes ao COVID-19 e incentivam uma exploração adicional na 

regulação positiva de andrógenos e tabaco da ACE2 para entender as possíveis ramificações 

clínicas. 

O estudo de Vázquez e Redolar-Ripoll (2020) chama atenção para a necessidade de 

realização de campanhas de combate e cessação do tabagismo, em função das conseguências 

do uso do tabaco a uma piora da progressão da COVID-19, alertando que um sistema 

cardiovascular mais fraco entre os pacientes do COVID-19 com histórico de uso de tabaco poderia 

tornar esses pacientes suscetíveis a sintomas graves, levando à progressão negativa e aos 

resultados adversos do COVID-19 (VARDAVAS E NIKITARA, 2020; OMS, 2020). 

 
CONCLUSÃO 

 
COVID-19 apresenta manifestações clínicas e mecanismos fisiopatológicos ainda 

indefinidos. Este estudo buscou apresentar as ações que estão sendo discutidas na literatura, 

entretanto, o maior número de estudos vem dando destaque à expressão e ações do receptor de 

enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2), como fator importante no processo fisiopatológico 

desta infecção. Enquanto tais processos não são elucidados, é importante reforçar as campanhas 

de manutenção de hábitos de vida saudáveis, dentre os quais a não utilização de tabaco, mesmo 
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em formas alternativas, como por exemplo, cigarros eletrônicos, pois o uso está associado à maior 

predisposição às manifestações clínicas mais severas da doença. 
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CAPÍTULO 212 

TÃO VIRAL QUANTO O COVID-19: ANÁLISE DAS FAKE NEWS NO CONTEXTO DA 

PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS NO BRASIL 

AS VIRAL AS COVID-19: ANALYSIS OF FAKE NEWS IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC BY THE NEW 
CORONAVIRUS IN BRAZIL 

Fabiana Costa Mourão1 

Pâmela Correia Castro2 

Ana Cecilia dos Santos Maia3 

Caroline Gonçalves Bandeira4 

Cláudia Catarina de Andrade Monteiro5 

Saimon Julio dos Reis dos Santos6 

Leticia Gomes de Oliveira7 

 
RESUMO: Introdução: Mais uma doença infectocontagiosa amedronta as cidades, e coloca os 
cidadãos em estado de alerta o COVID-19, o novo Coronavírus que destaca se nos consideráveis 
meios de comunicação e mídias sócias as notícias falsas tomaram conta das redes em grande 
velocidade, talvez tão grande quanto a disseminação do novo vírus muitos tipos de notícias são 
lidas e compartilhadas. Objetivo: Analisar as Fake News no contexto da pandemia do novo 
Coronavírus no Brasil. Metodologia: Inicialmente, foi realizado uma breve revisão bibliográfica e 
em seguida um levantamento de informações sobre o tema fake news para realizar uma análise 
de abordagem qualitativa no período de 01 de janeiro a 29 fevereiro de 2020 em sites de busca de 
acesso público da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, Ministério da Saúde e Organização 
Mundial da Saúde. Resultados: Foram identificadas 43 Fake News, sendo diagnostico 6, medidas 
preventivas 7, transmissão 17, medidas terapêuticas 4 e indeterminado 9. Para este estudo foram 
destacadas para análise apenas duas categorias: medidas terapêuticas e preventivas. 
Conclusão: Foi possível destacar que a literatura brasileira é escassa sobre a pandemia do novo 
Coronavírus, o qual torna a população a produzir conhecimento no qual vai de encontro com a 
produção de FakeNews. 
Palavras-chave: Coronavírus, Fake News, Mídia Social, Pandemia, Saúde Pública, SARS Cov-2 

 
ABSTRACT: Introduction: Another infectious disease scares cities, and puts citizens on alert the 
COVID-19, the new Coronavirus that stands out in the considerable media and media members 
the fake news have taken over the networks at great speed, perhaps as large as the spread of the 
new virus many types of news are read and shared. Objective: To analyze the Fake News in the 
context of the pandemic of the new Coronavirus in Brazil. Analyze the Fake News in the context of 
the pandemic of the new Coronavirus in Brazil. Methodology: Initially, a brief bibliographic review 
was carried out and then a survey of information on the theme fake news to perform a qualitative 
analysis in the period from January 1 to February 29, 2020 on public access search sites of the 
Pará State Health Department, Ministry of Health and World Health Organization. Results: Forty- 
three Fake News were identified, being diagnosis 6, preventive measures 7, transmission 17, 
therapeutic measures 4 and undetermined 9. For this study, only two categories were highlighted 
for analysis: therapeutic and preventive measures. Conclusion: It was possible to highlight that 
the Brazilian literature is scarce about the pandemic of the new Coronavirus, which makes the 
population produce knowledge in which it meets the production of FakeNews. 
Keywords: Coronavirus, Fake News, Social Media, Pandemic, Public Health, SARS Cov-2 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi comunicada a 

respeito de variadas ocorrências sobre uma síndrome respiratória aguda grave de causa 

desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China. Tratava-se de uma nova cepa o 

novo Coronavírus nomeado SARS-CoV-2 que não havia sido identificada antes em seres 

humanos (ZHU et al., 2020). 

No Brasil, o primeiro caso chegou em 26 de fevereiro de 2020, sendo decretado estado de 

quarentena a partir de 06 de fevereiro de 2020 por meio da Lei 13.979/2020. Desde então, os 

estados e municípios decretaram emergência de saúde pública e a população foi orientada a ficar 

em casa, em isolamento, sem contato com pessoas externas ao seu convívio, principalmente para 

não serem vetores do vírus para os indivíduos mais vulneráveis como idosos, imunodeprimidos e 

pessoas com afecções crônicas (BRASIL, 2020a; BRASIL 2020b). 

Desde sua disseminação na China em dezembro 2019 as notícias falsas tomaram conta 

das redes em grande velocidade, talvez tão grande quanto a disseminação do novo vírus muitos 

tipos de notícias são lidos e compartilhados, entre elas, informações que não são verídicas, mas 

criadas para disseminar desinformação, medo e caos à população, as chamadas Fake News. 

O COVID-19 é capaz de ser transmitido de individuo para individuo (BRASIL, 2020a). No 

entanto, há algo talvez tão“viral”quanto o COVID-19, as disseminações de informações falsas, as 

chamadas Fake News que causam prejuízos à saúde pública. 

As Fake News consistem em informações/notícias/postagens inverídicas transmitidas por 

meio de mensagem, áudio, imagem ou vídeos editados para levar o leitor a pseudo informações e 

obter algum tipo de vantagem sobre ele (BRAGA, 2018; LINS; LOPES, 2018). 

A crise de saúde pública causada pelo COVID-19 gerou uma necessidade cada vez maior 

de informações verdadeiras como ferramenta de suporte a uma situação de insegurança e medo, 

pois as notícias falsas além de colocar vidas em risco, contribui para a descrença na ciência e nas 

instituições globais de saúde, bem como enfraquece as medidas de combate adotadas pelos 

governos. 

No Brasil, em 2018 o Ministério da Saúde criou uma plataforma, que visa combater as 

Fake News, e se propôs a esclarecer os fatos com base nas evidências científicas e suas fontes. 

Ele foi criado, pois um parecer apontar que aplicativos de trocas de mensagens dificultavam a 

população de se proteger de outras infecções como o sarampo, doença erradicada 

nacionalmente, porém que está de volta, após a disseminação de uma série de informações falsas 

que mobilizou uma parcela da sociedade a ser contra a vacinação, o que acarretou em mais de 13 

mil casos confirmados e 15 óbitos, em 2019 (BRASIL, 2018; BEM ESTAR, 2019). 

Diante do cenário em que o Brasil se encontra no que tange a vulnerabilidade da 

população, é possível compreender que esta infecção não escolhe pessoa, nem camada social; 

ela acontece de maneira incontida. Tal como o vírus do COVID-19, a disseminação de notícias 

diversas acontece em paralelo, gerando prejuízo que causa a informação equivocada em saúde 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1841  
 

 

 

para a população (NETO et al, 2020). Diante disso, este trabalho objetivou identificar e analisar as 

FakeNews no ambiente virtual relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2) no Brasil. 

 
METODOLOGIA 

 

Inicialmente, foi realizado uma breve revisão bibliográfica e em seguida um levantamento 

de informações sobre o tema fake news para realizar uma análise de abordagem qualitativa. 

A coleta de dados foi realizada no período de 01 de janeiro a 29 fevereiro de 2020 em 

sites de busca de acesso público da Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), Ministério 

da Saúde (MS) e Organização Mundial da Saúde (OMS). Foram utilizados os descritores: 

Coronavírus, Fake News, Mídia Social, Pandemia, Saúde Pública, SARS Cov-2, de acordo com a 

plataforma Decs (http://decs.bvs.br/ ) 

Foram encontrados 43 FakeNews no período 01/01/2020 a 29/02/2020, porém para esta 

pesquisa foram selecionados somente as FakeNews que abordavam medidas de prevenção e 

medidas terapêuticas. Para a análise os resultados foram agrupados em tabelas de acordo com 

as seguintes variáveis: Data, imagens chamada, título e esclarecimentos das FakeNews e a 

plataforma (https://www.saude.gov.br/fakenews) onde foi encontrada os esclarecimentos. 

Este estudo não necessita ser apreciado pela Avaliação do Comitê de Ética, estando de 

acordo com Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, pois os resultados são 

referentes às bases de dados de acesso público, estando de acordo com a Lei nº 12.527 de 18 de 

novembro de 2011, que regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às 

informações públicas (BRASIL, 2012). 

Diante dessas desinformações, o Ministério da Saúde do Brasil criou uma página on-line 

destinada exclusivamente para esclarecimentos dos fatos, com o intuito de evitar o medo e o caos 

e de combater de forma mais direta e efetiva a disseminação de informações falsas. Além do 

portal dedicado ao esclarecimento das Fake News sobre o Coronavírus, o Ministério da Saúde 

também criou um alerta nas principais redes sociais virtuais que aciona uma mensagem alertando 

para conteúdos relevantes e também criou um aplicativo de whatsapp para desmistificar Fake 

News com técnicos e profissionais de saúde alertando se realmente o fato é verdadeiro ou não, e 

informações verdadeiras sempre que alguém busca o 1 termo “Coronavírus. 

 
RESULTADOS 

 

Foram coletadas todas Fake News confirmados entre 01/01/2020 a 29/02/2020, durante 

esse período o Ministério da Saúde (MS) identificou 43 registros de notícias falsas. Estes, após a 

coleta de dados, foi originado um gráfico com cinco categorias: diagnostico (seis), medidas 

preventivas (sete), transmissão (dezessete), medidas terapêuticas (quatro) e indeterminado (nove) 

que são Fake News que não se encaixam nas outras categorias já citadas, conforme o gráfico 1 

abaixo. 

http://decs.bvs.br/
http://www.saude.gov.br/fakenews)
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Para este estudo foram destacadas para análise apenas duas categorias: medidas 

terapêuticas e preventivas em quadros com data de publicação, título da FakeNews, 

esclarecimento e link dos registros. 

 
Gráfico 1- Análise de todas as FakeNews do COVID-19 no mundo. 

Fonte: Ministério da Saúde, atualizado em 20/06/2020 

 
 

Percebe-se no gráfico que durante a pesquisa a circulação de notícias falsas na rede 

mundial de computadores tem motivado muitas notícias falsas. Além disso muitas discussões, 

matérias jornalísticas e trabalhos acadêmicos, especialmente nas áreas de Comunicação e 

Informação o compartilhamento de FakeNews demonstra uma grande propagação de informação 

que circulam em mídias e redes sociais, desde o início do rádio ou da televisão, que já eram alvo 

de desconfiança dos intelectuais da época (BRISOLA; BEZERRA, 2020). 

Desse modo, é notório que a maior área de predominância no gráfico de pizza é 

transmissão, o qual é de extrema relevância ao público saber como o vírus realmente é 

transmitido de forma correta sem acarretar prejuízo a população consumidora de notícia (NETO et 

al,.2020). Sendo assim, diante dessas desinformações Ministério da Saúde do Brasil criou um 

canal para o envio de mensagem destinada exclusivamente para esclarecimento das FakeNews 

sobre o Coronavírus, o MS também criou um alerta nas principais redes sociais virtuais que aciona 

uma mensagem de alerta para conteúdos relevantes e informações verdadeiras (DE SOUSA 

JÚNIOR et al, 2020). 

Os dados analisados no Quadro 1, aborda algumas notícias falsas sobre medidas 

terapêuticas e durante a análise foi possível observar a quantidade exorbitantes de informações 

equivocadas e FakeNews compartilhadas durante o mês de janeiro e fevereiro de 2020, o qual 

está listado no quadro abaixo com quatro (4) medidas terapêuticas para a prevenção do novo 

Coronavírus a maioria relacionadas a bebidas como chás de abacate com hortelã, chá de erva 

doce, óleos sagrados, uísque com mel. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1843  
 

 

 

Quadro 1- Distribuição de FakeNews por covid-19 de acordo com a categoria definida de Medidas 
Terapêutica 

 

Data 
publicação 

da 
 

Título Fake News 

 
Esclarecimentos 

 
Link 

03/02/2020- 
    

16h17min 

Atualizado 
12/05/2020- 

 
em 

Óleos para combater 
Coronavírus 

 https://portalarquivos.saude.gov. 

br/images/jpg/2020/fevereiro/03/ 
coronavirus.jpg 

16h13min    
Até o momento, não há 

 

    

03/02/2020- 
17h18min 
Atualizado 
12/05/2020- 
16h14min 

 
 

em 

 
Uísque e mel contra o 
Coronavírus 

nenhum medicamento 
específico, infusão, óleo 
essencial ou vacina que 
possa prevenir a infecção 
pelo Coronavírus. 

 
https://portalarquivos.saude.gov. 
br/images/jpg/2020/fevereiro/03/ 
coronavirus2.jpg 

10/02/2020- 
18h18min 

Atualizado 
11/02/2020- 
15h16min 

 
 

 
em 

 
 

Chá de abacate com 
hortelã previne 
Coronavírus 

  
 

https://www.saude.gov.br/images 
/jpg/2020/fevereiro/10/coronaviru 
s1.jpg 

 

 
29/01/2020- 
16h00min 

Atualizado 
11/02/2020- 

15h33min 

 
 
 
 

em 

 
 

 
Chá de erva doce e o 
tratamento do novo 
Coronavírus 

 

 
Assim como no caso de 
outras gripes, nenhum tipo 
de chá pode ser utilizado 
para prevenir a infecção 
pelo novo Coronavírus. 

 
 

 
https://www.saude.gov.br/images 
/jpg/2020/janeiro/29/novo- 
coronavirus-fake-news1.jpg 

Fonte: Ministério da Saúde, 2020 

 
 

Com o aumento dos casos de Coronavírus na China, o Brasil estava lhe dando com uma 

série de Fake News e entre elas foi possível observar medidas terapêuticas para prevenção do 

vírus como chá de erva doce e chá de abacate o qual não oferecem nenhum tipo de tratamento ao 

COVID-19, e nem devem ser utilizados como remédio sem a devida orientação médica 

(O´GLOBO,2020; UOL,2020; OMS, 2020). 

Além dos chás existe FakeNews também de óleos essenciais para cura do vírus. A 

ciência aponta que a maior parte dos óleos essenciais são antissépticos. Destacam se os óleos 

essenciais com propriedades antivirais, que podem auxiliar a sanitizar o ambiente. Isso acontece 

pelos seus componentes químicos, e muitos deles também são imunomoduladores, anti- 

inflamatórios, antimicrobianos (SALARI et al., 2006) que de acordo com o Ministério da Saúde 

informou que atualmente não há um tratamento exclusivo para o Coronavírus (COVID-19), 

existem apenas tratamentos experimentais em avaliação. E por fim uísque com mel o qual foi 

desmentido pela ISTOÉ e Ministério da Saúde que até o momento ainda não há nenhum 

medicamento específico, infusão, óleo essencial ou vacina que possa prevenir a infecção pelo 

Coronavírus (ISTO É, 2020a; MS, 2020b). 

Nesse sentido o acúmulo de informações falsas a respeito dos efeitos positivos de chás e 

bebidas nunca foram testados em ensaios clínicos ou em qualquer centro de pesquisa no que 

http://www.saude.gov.br/images
http://www.saude.gov.br/images
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tange a eficiência no tratamento de covid-19, segundo a OMS, o COVID-19 é um vírus que vem 

aumentando exponencialmente (CAMACHO, 2020) uma vez que a sua transmissão acontece 

através de contato físico, gotículas de saliva, espirro, tosse ou muco nasal. 

Logo é importante salientar que o Ministério da saúde desconhece qualquer tipo de estudo 

que envolva chás e bebidas para a cura do Coronavírus, e que até o momento nao existe nenhum 

tipo de medicamento e sim medidas de prevenção para conter o virus como: Lavar as mãos 

frequentemente, uso de mascaras, ficar em casa quando estiver doente, cobrir a boca e o nariz 

com cotovelo ao tossir ou espirrar, utilizar álcool (DE OLIVEIRA et al,. 2020) 

As tecnologias de comunicação e informação são um importante recurso, visto que este 

faz parte do cotidiano da sociedade, no entanto o próprio Ministério da Saúde obteve uso desta 

tecnologia também visando potencializar o conhecimento do público em educação a saúde 

(CAMACHO et al, 2020) no seu próprio site. Desta forma, estimula o próprio indivíduo a não 

compartilhamento de FakeNews e sim recomenda a tecnologia educacional permitindo também a 

promoção da educação em saúde. 

No quadro 2, por sua vez mostra que além de falsas as informações preventivas podem 

causar danos à saúde e consequências negativas para a saúde pública trazendo dessa forma, um 

alerta para os órgãos de saúde competentes. O Ministério da Saúde preocupado com essas 

mentiras para a saúde pública começou a criar novas as ações para desmistificar todas as 

notícias falsas. 

 
Quadro 2- Distribuição de FakeNews por covid-19 de acordo com a categoria definida de Medidas 
Preventivas. 

 

Data da 
publicação 

Título Fake News Esclarecimentos Link 

30/01/2020- 
  

 
 
 
 
 

Até o momento, não há 
nenhum medicamento, 
substância, vitamina, 

alimento específico ou 
vacina que possa prevenir 

a infecção pelo 
Coronavírus (COVID-19). 

 

19h35min 
Atualizado em 
11/02/2020- 
15h25min 

Vitamina C +Zinco e o 
novo Coronavírus 

https://www.saude.gov.br/image 
s/jpg/2020/janeiro/30/fake-news- 
novo-coronavirus8.jpg 

31/01/2020-   

11h04min 
Atualizado em 
11/02/2020- 
15h24min 

Chá Imunológico contra 
o novo Coronavírus 

https://www.saude.gov.br/image 
s/jpg/2020/janeiro/31/fake-news- 
coronavirus.jpg 

06/02/2020- 
13h36min 
Atualizado em 
11/02/2020- 
15h19min 

 
Medicamentos eficazes 

contra o novo 
Coronavírus 

https://www.saude.gov.br/fakene 
ws/46306-medicamentos- 
eficazes-contra-o-novo- 
coronavirus-e-fake-news 

12/02/2020- 
14h26min 
Atualizado em 
12/02/2020- 
14h27min 

 
Médicos tailandeses 

curam Coronavírus em 
48h 

https://www.saude.gov.br/fakene 
ws/46367-medicos-tailandeses- 
curam-coronavirus-em-48h-e- 
fake-news 

http://www.saude.gov.br/image
http://www.saude.gov.br/image
http://www.saude.gov.br/fakene
http://www.saude.gov.br/fakene
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27/02/2020- 
16h32min 
Atualizado em 
27/02/2020- 
16h32min 

 
Paciente com 

Coronavírus curada em 
48h com 

medicamentos de AIDS 

 
https://www.saude.gov.br/fakene 
ws/46445-paciente-com- 
coronavirus-curada-em-48h- 
com-medicamentos-de-aids-e- 
fake-news 

 

27/02/2020- 
16h29min 
Atualizado em 
27/02/2020 
16h29min 

 
Coronavírus pode ser 
curado com tigela de 
água e alho recém 

fervida 

 

 
https://www.saude.gov.br/image 
s/jpg/2020/fevereiro/27/fake5.jpg 

 
30/01/2020- 
15h35min 
Atualizado em 
11/02/2020- 
15h28min 

 
 

Vídeo: Vitamina D e a 
prevenção do novo 

Coronavírus 

As informações deste 
vídeo são falsas. Até o 

momento, não há nenhum 
medicamento específico 

ou vacina que possa 
prevenir a infecção pelo 

novo Coronavírus. 

 
https://www.saude.gov.br/image 
s/jpg/2020/janeiro/30/fake-news- 
novo-coronavirus3.jpg 

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo conforme os dados analisados no site do MS (2020a) 

 
 

A “busca” às Fake News se disponibiliza em todos os veículos de informação da mídia 

tradicional. Ao acessar os sites dos principais meios de comunicação no Brasil, como UOL, 

Globo.com, Exame, Folha de São Paulo, ISTOÉ, entre outros, percebe-se que todos estão se 

empenhando em combater as notícias falsas, realizando checagem e esclarecimentos para a 

população (DE SOUSA JÚNIOR et al, 2020) 

As mídias sociais foram grandes impulsionadoras de Fake News (PENNYCOOK; RAND, 

2019) o que auxilia nessa disseminação desenfreada de falseamentos. Com isso, monitorar essas 

falsas informações para respondê-las de forma rápida torna-se um desafio, pois há um aumento 

no descrédito de informações repassadas pelos tradicionais meios de comunicação, o que pode 

representar um sério risco à saúde pública (LANA et al., 2020). 

Constatou se que o cenário das FakeNews parece agravado também pelo alastramento 

de mitos e informações equivocadas sobre o vírus e as medidas de prevenção, assim como pela 

dificuldade da população geral em compreender as orientações das autoridades sanitárias (BAO, 

SUN, MENG, SHI, & LU, 2020). 

Nesse sentido, vídeos e mensagens preocupantes sobre a COVID-19 têm circulado em 

mídias sociais, por meio de smartphones e computadores, frequentemente provocando pânico 

(GOYAL et al., 2020), eventualmente minimizando os efeitos da doença. Isso parece contribuir 

para condutas inapropriadas e exposição a riscos desnecessários, pois os comportamentos que 

as pessoas apresentam estão conectados à entendimentos que têm acerca da severidade da 

COVID-19 (SHOJAEI & MASOUMI, 2020). 

A desconfiança social aumenta à medida em que fakenews são disseminadas 

cotidianamente. Com a maior facilidade de comunicação que existe hoje, a informação chega 

cada vez mais rápido a mais pessoas, essas ferramentas de comunicação, quando usadas 

conscientemente, podem ajudar a diminuir a disseminação do vírus e a prevenir várias doenças. 

Conteúdos declaram que, de acordo com o posicionamento político, é mais fácil que uma pessoa 

http://www.saude.gov.br/fakene
http://www.saude.gov.br/image
http://www.saude.gov.br/image
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aceite uma informação sem questioná-la. Os profissionais de saúde são importantes instrumentos 

na desconstrução de falsas informações e para tanto, devem ampliar sua comunicaçãocom a 

sociedade, não se limitando à comunicação estritamente científico-acadêmica (DE SOUSA 

JÚNIOR, et al; 2020) 

 
CONCLUSÃO 

 

O presente estudo permitiu-nos observar que a falta de informação sobre a veracidade 

das notícias do covid-19, vem levando a população a um estado de atenção a buscas das Fake 

News. Portanto é possível destacar que a literatura brasileira é escassa sobre a pandemia do 

novocoronavírus, o qual torna a população a produzir conhecimento no qual vai de encontro com a 

produção de FakeNews. 

Nessa lógica, os meios de comunicação e os governos têm constatado grande 

preocupação para manter os cidadãos bem informados, continuando com precauções cada vez 

mais restringidas para conter a proliferação do Vírus e disseminação das Fake News. Portanto é 

de suma importância as medidas de desmistificar as notícias falsas, visto que, dessa forma a 

população não estaria desprovida da dimensão da problemática. 

Neste ponto, é imprescindível que a população continue buscando veracidade das 

informações antes do compartilhamento para assim evitar danos à saúde pública. De modo geral, 

as medidas preventivas e terapêuticas, por se tratarem de medidas que estão relacionadas ao 

tratamento do vírus, requer cautela e responsabilidade, pois a desinformação pode levar a pessoa 

ao estado de medo e caos.O Ministério da Saúde do Brasil, principal órgão no enfrentamento da 

pandemia da COVID-19, deve continuar orientando e auxiliando no tratamento e prevenção do 

novo vírus. Nesse sentido podemos concluir que a educação em saúde e as mídias sociais é um 

meio de orientação, acolhimento e esclarecimento de dúvidas no contexto da pandemia do novo 

Coronavírus no Brasil. 
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CAPÍTULO 213 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES DOMÉSTICOS COM CRIANÇAS NO CONTEXTO DA COVID-19 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HEALTH FOR THE PREVENTION OF DOMESTIC 
ACCIDENTS WITH CHILDREN IN THE CONTEXT OF COVID-19 
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RESUMO: Tema Geral: Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação em saúde para a 
prevenção de acidentes domésticos com crianças. Problema de pesquisa: Acidentes domésticos 
com crianças no contexto da COVID-19. Objetivos: Relatar a experiência de profissionais de 
saúde acerca das Tecnologias de Informação e Comunicação em saúde como estratégia de 
educação em saúde para prevenção de acidentes domésticos com crianças. Métodos: Trata-se 
de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, vivenciado por profissionais de um 
programa de residência multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família de Jaboatão dos 
Guararapes, Pernambuco. Principais Conclusões: O uso de ferramentas de informação e 
comunicação em saúde no formato de cards e podcasts se mostrou eficaz para a educação em 
saúde no contexto da Atenção Básica diante da necessidade de distanciamento social exigido 
pela COVID-19. 
Palavras-chave: COVID-19; Tecnologia da Informação; Saúde da Criança; Telessaúde; 
Educação em Saúde. 

 

ABSTRACT:Main Theme: The use of Information and Communication Technologies in health to 
prevent domestic accidents with children. Research problem: Domestic accidents with children in 
the context of COVID-19. Objectives: To report on the experience of health care professionals 
about the use of Information and Communication Technologies as a health education strategy for 
the prevention of domestic accidents with children. Methods: This is a descriptive study, of the 
experience report type, experienced by professionals from a Multiprofessional Residency Program 
in Primary Care and Family Health in Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Main Conclusions: 
The use of healthcare information and communication tools in the form of cards and podcasts, 
proved to be effective for health education in the context of Primary Care in view of the need for 
social distance required by COVID-19. 
Keywords: COVID-19; Information Technology; Child Health; Telemedicine; Health Education. 

 

INTRODUÇÃO 

 
No início de dezembro de 2019, casos de Pneumonia de origem desconhecida foram 

identificados em Wuhan, capital da província de Hubei, na China (HUANG, et al., 2020). Após 

investigação epidemiológica e etiológica descobriu-se um novo tipo de Coronavírus (SARS-CoV2) 

capaz de infectar seres humanos, causador da doença COVID-19 (ZHU et al., 2020). 
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Devido ao alto grau de disseminação, o vírus espalhou-se rapidamente para outras 

cidades da China e, paulatinamente alcançou todos os continentes, sendo considerada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) uma emergência de saúde pública de interesse 

internacional (WHO, 2020a) e a partir de março de 2020, uma pandemia (WHO, 2020b). 

A pandemia da COVID-19 representa um desafio sanitário de interesse global o qual 

considera dentre as principais medidas de prevenção e controle: a contenção comunitária, o 

isolamento e o distanciamento social (WERNECK; CARVALHO, 2020). 

Desse modo, pode-se citar o fechamento das creches e escolas devido essas medidas, e 

então, como consequência a permanência dos pais e/ou responsáveis com as crianças em 

domicílio aumentou. Assim, elevou-se a possibilidade de ocorrências relacionadas aos riscos de 

Acidentes Domésticos (AD) com crianças, os quais geram graves consequências e, portanto, 

evidencia-se a necessidade de identificação precoce e intervenções para preveni-los ou minimizá- 

los (NASCIMENTO, 2013). 

Sabe-se que a promoção da saúde no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS) é tida 

como uma das principais estratégias de cuidado direcionada a população, sendo a educação em 

saúde uma ferramenta extremamente eficaz nesse processo, podendo ser vivenciada de diversas 

formas, valorizando as dimensões artísticas, integrando práticas e saberes populares ao contexto 

de produção de cuidado em saúde (PRADO; SARMENTO; ALMEIDA, 2016). 

A APS se mostra potente na redução das iniquidades em saúde (HONE, 2020), devendo, 

portanto, ser fortalecida e estruturada como uma das respostas primordiais do setor saúde à 

pandemia, devido seu alto grau de capilarização em território nacional e alcance de parcelas 

consideráveis da população expostas a riscos excessivos diante de suas condições de vida 

(SARTI, 2020). 

Diante disso, para garantir os cuidados prestados à população, os profissionais da APS 

podem problematizar seu papel como mediadores da comunicação utilizando as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) para abordar diferentes componentes do processo saúde- 

doença-cuidado (BARCELOS; LIMA; AGUIAR, 2020). 

Dentre as TIC destacam-se no estudo em tela o uso de Cards (cartões) que permitem a 

organização de informações em que remete a diversas formas do cotidiano, utilizadas há décadas. 

Trata-se de usar pequenos retângulos para expor imagens e textos que servem como pontos de 

entrada para informações mais detalhadas (PAULINO, 2018). E, podcasts, que são arquivos de 

áudio que podem ser ouvidos diretamente na web, por um dispositivo móvel ou descarregados no 

computador (CARVALHO, 2009), os quais ficaram fortemente conhecidos no formato de debate 

em que seus participantes expõem seus pontos de vistas sobre um assunto específico, mas que 

com o passar do tempo esse significado foi expandido para vários tipos de formatos inclusive, 

orientações de saúde (ALVES; PINTO, 2013, p. 3). 

Ademais, para o compartilhamento de informações no contexto das TIC também se 

destaca o uso da rádio, justamente por ter a facilidade e aproximação do som para propagação de 

informação, a qual tem diversos formatos, desde uso comercial; artístico/musical, e notícia e/ou 
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informacional, entre outros, atuando como um disseminador de cultura e informação entre 

diversas classes sociais (PEREIRA; FALKBACH, 2014). Com destaque para a rádio comunitária 

por ser o veículo que está mais próximo da comunidade, principalmente nas regiões periféricas e 

interioranas. 

Ante ao exposto, o estudo em tela tem como propósito apresentar a experiência de 

profissionais de um Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da 

Família (PRMABSF) acerca do uso de TIC e rádio comunitária como estratégia de educação em 

saúde para prevenção de AD com crianças, sobretudo diante do cenário de distanciamento social 

provocado pela COVID-19. Ressaltando que a comunicação entre os profissionais da saúde e 

população, também proporciona o fortalecimento de vínculo com o usuário do serviço de saúde. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, vivenciado por 

profissionais de saúde do PRMABSF de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, em parceria 

com o Núcleo de Telessaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (NET-SES/PE) e 

Almagesto Produtora. 

A atividade foi desenvolvida durante os meses de maio a junho de 2020 e ainda seguem, 

no mês vigente, com a elaboração de materiais educativos. Os referidos meses estão incluídos no 

período da pandemia causada pela COVID-19 (WHO, 2020). 

A experiência refere-se à construção de material educativo no formato de cards e 

dezesseis podcast com a temática de prevenção de AD com crianças no contexto da pandemia 

abordando os seguintes temas: quedas, queimaduras, envenenamento/intoxicação, cortes, 

afogamento, engasgamento, choque elétrico, acidentes com animais peçonhentos e uso correto 

de máscaras em crianças, bem como sua contraindicação para menores de dois anos de idade. 

O processo acontece em 3 (três) etapas, Pré-produção, Produção e Pós-produção. 

Na Pré-Produção pesquisou-se sobre o referido assunto para construir os cards a partir da 

literatura científica disponível. Os conteúdos foram usados posteriormente para a produção dos 

podcasts nos quais os profissionais interpretam situações hipotéticas de casos comuns de AD 

com crianças no ambiente familiar, envolvendo os temas supracitados. 

A fase de Produção consiste na elaboração dos cards com apoio do Núcleo de 

Telessaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, utilizando o Adobe illustrator para a 

criação dos personagens e cenários, e também o PowerPoint para visualização do material em 

redes sociais como Instagram. 

Os podcasts, por sua vez, foram gravados utilizando smartphones a partir de um roteiro 

previamente elaborado contendo as falas dos participantes. Posteriormente, a edição e os ajustes 

são organizados, podendo se necessário, regravar partes consideradas inadequadas, adição de 

sonoplastias (barulho de porta, som de cachorro latindo, som de carro, barulho de telefone 

tocando, entre outros) e músicas. Todo material é editado no programa de edição sonora 

chamado Audacity, que é baixado de maneira gratuita na internet e de fácil acesso. 
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A Pós-Produção consiste no produto final que é destinado à população somente após a 

validação pela equipe de gestão do PRMABSF de Jaboatão dos Guararapes e assim autorizando 

o compartilhamento para a área de adscrição na qual os profissionais de saúde do estudo em tela 

atuam a partir da veiculação dos podcasts no modelo de radionovela em rádios comunitárias, 

distribuído na internet para rede mundial de computadores, bem como publicados no soundcloud, 

no perfil Telessaúde SESPE, por meio da playlist “Jaboacast: Brincando sem aperreio”. 

O conteúdo dos cards foi elaborado em consonância com estudos científicos sobre a 

temática de prevenção de AD com crianças e orientações sobre o que os cuidadores podem fazer 

quando ocorrem. Os cards foram construídos no formato de cartões ilustrados, com linguagem 

simples, informações relevantes e de fácil compreensão pelo público alvo acerca da temática 

abordada. 

RESULTADOS 

 
A produção de recursos de educação em saúde na experiência em tela se respalda no 

conteúdo informacional, com o objetivo de orientar a população sobre como minimizar os riscos de 

acidentes domiciliares envolvendo crianças. Planejou-se a elaboração de materiais educativos, 

com a criação de 16 (dezesseis) interprogramas no formato de radionovela. 

Com a finalidade do material alcançar o público-alvo, os cards e podcasts foram 

compartilhados com auxílio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para a população adscrita 

do território. Também foram utilizados os aplicativos de comunicação como o Whatsapp e 

Telegram e nas redes sociais Instagram e Facebook. 

Para possibilitar o acesso dessas informações pelas pessoas que não possuem os 

recursos supracitados, os podcasts foram enviados para serem reproduzidos na Rádio 

Comunitária de abrangência onde os profissionais Residentes desenvolvem suas atividades 

práticas objetivando a Inclusão Social e o acesso de acordo com as particularidades dos 

Territórios. 

Ademais, distribuir em Rádio Comunitária também possibilita que o material construído 

alcance as regiões periféricas e interioranas que, muitas vezes, apresentam fragilidades em 

receber informações dos grandes meios de comunicação, os quais atendem muito mais a 

interesses particulares das grandes empresas. 

O formato escolhido se baseia em uma das atribuições da Atenção Básica: a 

Competência Cultural (STARFIELD, 2002). O "olhar" direcionado ao Território, Educação em 

Saúde e o fortalecimento do vínculo são umas das principais potencialidades na construção desse 

trabalho. A APS deve ser considerada um importante pilar frente a situações de emergência 

(DUNLOP, 2020; OMS, 2018), tais como em pandemias como a COVID-19 no cenário atual 

(SARTI, 2020), além de ser considerada porta de entrada para as ações e serviços de saúde de 

acordo com os princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2017). 
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DISCUSSÃO 

 
A permanência das crianças por longo período no ambiente domiciliar requer maior 

atenção aos cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus bem como AD. Estudos 

mostram que os índices de AD na infância são alarmantes, tornando-se um grave problema de 

saúde pública pelos prejuízos causados à saúde da criança e de sua família (BRITO, 2017). 

O motivo de o ambiente doméstico representar maior risco para acidentes se deve ao 

maior tempo que as crianças passam no lar, mas também aos fatores de risco intrínsecos ao 

próprio ambiente domiciliar (MALTA, 2017). 

Para além disto, pode-se analisar a frequência dos AD com crianças considerando a 

qualidade da supervisão dos responsáveis, a dificuldade ao acesso de informações relacionadas 

aos riscos de AD e a relação com a infância (RIBEIRO, 2019). 

AD envolvendo crianças são tidos como algo difícil de se evitar, ao considerar o risco do 

próprio ambiente doméstico ou a faixa-etária da criança, porém quando se analisa o que 

favoreceu aquela ocorrência, pode-se encontrar fatores que ajudam a minimizá-los e reduzir a 

morbimortalidade infantil decorrente desses agravos (DURÃES; TORIYAMA; MAIA, 2012). 

O enredo dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) dos indivíduos, famílias e 

comunidades interfere diretamente na oferta de riscos quanto no agravamento dos AD, pois os 

fatores socioeconômicos e culturais têm estreita relação com o conhecimento a ser utilizado 

devido a algum acontecimento desta natureza. Torna-se necessário, então, que o profissional da 

área da saúde tenha propriedade sobre os DSS com a finalidade de estimular a cultura preventiva 

dos AD e a disseminação de informações adequadas aos indivíduos (RIBEIRO, 2019). 

Assim, antes dos profissionais da saúde, pressupõe-se que a família é a primeira 

instituição social cuja finalidade primordial é favorecer o bem-estar dos seus membros, pois se 

considera a relação entre os mesmos e seus fatores socioculturais (DURÃES; TORIYAMA; MAIA, 

2012). Assim, são considerados co-responsáveis pela manutenção da segurança e saúde da 

criança e na prevenção de AD, ao passo em que esse agravo pode afetar tanto a criança quanto à 

família ocasionando consequências psicológicas, emocionais e físicas, por exemplo, e até mesmo 

repercussões insanáveis (BRITO, 2017). 

O Protagonismo Social da família na linha de cuidado em saúde poderá sofrer 

interferência positiva diante das sensibilizações por parte dos profissionais de saúde e, dessa 

forma, modificar os DSS que estão interferindo negativamente na qualidade de vida do usuário, 

principalmente perante os AD com crianças na Pandemia da COVID-19 (RIBEIRO, 2019). 

Nessa perspectiva, considerando também que a educação em saúde faz parte do 

processo de trabalho dos profissionais da APS, a qual é realizada de forma individual e/ou coletiva 

e é fundamental para a prevenção de riscos e agravos em saúde, estimulando e reforçando as 

orientações sobre os AD com crianças, aumentando o repertório de ações em saúde pela própria 

família e diminuindo as consequências ocasionadas pelos AD (BEZERRA, 2014). 

Ante ao exposto, o uso das TIC como a radionovela em formato de interprogramas a partir 

de podcast com veiculação na internet e rádio comunitária são instrumentos de inclusão social, 
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pois o acesso à informação pode gerar conhecimento, atuar na produção de transformações nas 

pessoas, na promoção de oportunidade no indivíduo de desenvolver competências intelectuais, 

além de refletir sobre seu papel de cidadão na sociedade da informação (FREIRE, 2017). 

Para isto, também se faz necessária a Educação Permanente (EP) dos profissionais de 

saúde, definida não somente como uma prática de ensino-aprendizagem, mas uma política de 

educação na saúde (CECCIM; FERLA, 2006), para que os referidos profissionais possam adquirir 

maior conhecimento sobre a temática e aprimorar seu olhar crítico sobre os fatores de risco e 

agravos dos AD e, assim, embasar a prática profissional. 

Considera-se também, que as experiências técnico-pedagógicas através das TIC 

possibilitam a construção de paradigmas emancipatórios desenvolvendo a riqueza de experiências 

pedagógicas inovadoras em consonância com a Educação Popular. Por isso, as mediações 

pedagógicas através da Internet apresenta-se compondo a práxis transformadora visto que a 

tecnologia perpassa um espaço socioeducativo e as tecnologias digitais podem ocasionar a 

democratização do acesso às informações (ADAMS; STRECK, 2010). Contudo, ainda há a 

possibilidade dessas não serem acessadas pela população menos favorecida da Comunidade. 

Então, para além da mediação através de computador e celular com internet, considera-se como 

parte das TIC, a rádio comunitária atrelada às praticidades da distribuição e fornecimento de 

conhecimentos que as TIC podem favorecer. 

CONCLUSÃO 

 
O potencial das TIC como ferramenta para a educação em saúde foi fundamental para a 

continuidade do cuidado nos Territórios, pois de forma lúdica foi possível alertar os pais e/ou 

responsáveis pelas crianças, sobre a prevenção de AD, especialmente durante o cenário da 

pandemia da COVID-19 

O formato de telenovela a partir de podcasts permitiu se aproximar da realidade da 

comunidade e promover o empoderamento dos usuários acerca da temática propostas, promover 

a autonomia para transformá-los protagonistas e (co) responsáveis pelo seu processo de saúde- 

doença-cuidado, bem como torná-los multiplicadores do saber, 

A experiência em tela foi considerada uma estratégia eficaz, percebida a partir da 

avaliação positiva dos usuários por meio de relato verbal. Também foi considerada positiva pelos 

profissionais residentes, pois considera-se a comunidade e seu respectivo Território como um 

espaço privilegiado o qual possibilita a formação de profissionais de saúde in locu. 

A partir disto, tanto os usuários quanto os profissionais se fortalecem no processo de 

mudança da lógica da formação e do trabalho em saúde, pois a Comunidade tem o papel central 

no processo de planejamento, execução e avaliação das ações fundamentais para o trabalho e 

para a formação em saúde. 

Ante ao exposto, sugere-se que o uso das TIC em saúde sejam usadas para abordar 

outras temáticas pertinentes, bem como, após ser decretado o fim da pandemia pela COVID-19 e 

provável retorno das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde da Família (USF), 
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compartilhar os materiais produzidos por meio das TIC nos grupos de convivência das USF, além 

dos grupos terapêuticos e dos profissionais de saúde da Rede de Atenção à Saúde deste 

município. 
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CAPÍTULO 214 

TRANSMISSÃO VERTICAL E SARS-CoV-2: O QUE SABEMOS ATÉ AGORA?1 

VERTICAL TRANSMISSION AND SARS-CoV-2: WHAT DO WE KNOW? 

 

Ana Carolina Ferreira Brito de Lyra2 

Cintia Caroline Nunes Rodrigues3 

Isabela Rodrigues da Silva4 

Jéssica Barbosa Maia da Silva5 

Sarah Valões Tenorio Sirqueira6 

Paula Corado dos Santos Alves7 

Isabela Karine Rodrigues Agra8 

 

RESUMO: A doença nomeada COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, foi declarada 
pandemia em 11 de Março de 2020. Preocupa-se que haja possibilidade de transmissão vertical 
devido à alta infectividade do SARS-CoV-2 e a reconhecida imunossupressão gestacional. Assim, 
o objetivo do presente estudo foi revisar as evidências científicas sobre a possibilidade de 
transmissão vertical na COVID-19. Foi realizada uma revisão integrativa nas bases de dados 
PubMed, Lilacs, Science Direct e Scielo por meio dos descritores “pregnancy” e “COVID-19” até 
14 de junho de 2020, selecionando aqueles que abordassem transmissão vertical. Dentre os 23 
artigos escolhidos, observou-se que o risco de transmissão materno-fetal é plausível – já que 
poucos artigos relatam presença do vírus em tecido placentário – mas parece incomum. É 
possível que o vírus seja encontrado em menor proporção na nasofaringe do neonato, todavia, 
análises do líquido amniótico, sangue do cordão umbilical e leite materno não evidenciaram 
presença viral, até o momento. 
Palavras-chave: Gestação; COVID-19; Transmissão vertical. 

ABSTRACT: The disease named COVID-19 by the World Health Organization, was declared a 
pandemic on March 11th, 2020. It is concerned that there is a possibility of vertical transmission 
due to the high infectivity of SARS-CoV-2 and the recognized gestational immunosuppression. 
Thus, the objective of the present study was to review the scientific evidence on the possibility of 
vertical transmission in COVID-19. An integrative review was carried out in the PubMed, Lilacs, 
Science Direct and Scielo databases using the descriptors “pregnancy” and “COVID-19” until June 
14th, 2020. Among the 23 selected articles, it was observed the risk of maternal-fetal transmission 
is plausible - since few articles report the presence of the virus in placental tissue - but it seems 
unusual. It is possible that the virus is found in the neonates, however, analyzes of amniotic fluid, 
umbilical cord and breast milk failed to show viral presence, up until now. 
Keywords: Pregnancy; COVID-19; Vertical transmission. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
O vírus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory disease coronavirus) pertence à família 

Coronaviridae, que tem como material genético o RNA de fita simples, o qual infecta células do 

epitélio respiratório humano por meio da atuação no receptor ACE2 (enzima conversora de 

angiotensina 2). A doença foi nomeada como Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) pela 
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Organização Mundial da Saúde (OMS), e declarada como pandemia em 11 de Março de 2020 

(ELGIN et al., 2020). O vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa, direta ou indiretamente, 

pelas vias respiratória, oro-fecal e provavelmente sexual (DELFINO et al., 2020). O SARS-CoV-2 

apresenta alta infectividade e preocupa-se que haja possibilidade de transmissão vertical 

(CAROSSO et al., 2020). 

Nesta fase inicial da pandemia, poucos dados estão disponíveis sobre o efeito da COVID- 

19 em mulheres grávidas. O risco de transmissão intra-uterina e periparto do vírus para o feto 

também é amplamente desconhecido. Até agora, a maioria das diretrizes se baseia em 

experiências anteriores com outros coronavírus altamente patogênicos, como Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS) e Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) 

(PARAZZINI et al., 2020). O conhecimento adquirido com surtos anteriores de coronavírus 

humano (SARS-CoV e MERS-CoV), sugere que as mulheres grávidas e seus fetos são 

particularmente suscetíveis a resultados obstétricos mais graves (ZAIGHAM et al., 2020). 

A pneumonia originada do SARS-CoV-2 é altamente infecciosa. Devido às alterações 

fisiológicas e o caráter imunossupressor da gravidez, as gestantes podem enfrentar maior risco de 

infecção (YANG, 2020; LIU, 2020). Na gestação ocorre uma adaptação imunológica especial, 

necessária para manter a tolerância ao feto, onde ocorre a supressão da atividade das células T e 

consequentemente maior predisposição das gestantes a infecções virais. Além disso, as 

alterações fisiológicas que ocorrem nos sistemas respiratório e circulatório podem agravar os 

resultados clínicos decorrentes da infecção viral durante a gravidez. Porém, foi analisado em 

estudos observacionais que mulheres grávidas tem cursos e resultados clínicos comparáveis com 

mulheres não grávidas quando infectadas com SARS-CoV-2 (QIANCHENG et al., 2020). 

No entanto, os dados existentes sobre a transmissão vertical de uma gestante para o feto 

e o recém-nascido permanecem inconclusivos, sendo as respostas a essa pergunta essenciais 

para a formulação de cuidados obstétricos para mulheres grávidas com a infecção (YANG, 2020; 

LIU, 2020). Com essa questão em mente, realizou-se esta revisão de literatura objetivando 

analisar a possibilidade de transmissão vertical na infecção por COVID-19. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Realizou-se uma revisão integrativa de literatura no mês de junho de 2020 (até o dia 14 de 

junho de 2020) nas bases de dados PubMed, Lilacs, Science Direct e Scielo por meio dos 

descritores considerados no DeCS (Descritores em Ciência de Saúde) e MeSH (Medical Subject 

Headings): “pregnancy”, “COVID-19’’ e “vertical transmission”, acrescidos do operador booleano 

AND. 

Esta pesquisa incluiu todos os artigos publicados em forma de séries de casos, relatos de 

casos, estudo experimental, carta ao editor, estudo observacional, revisões integrativas e revisões 

sistemáticas, até 14 de junho de 2020, em inglês e português. Foram excluídos aqueles que 

estavam em outra língua. Após a leitura integral dos artigos, foram selecionados aqueles 
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relacionados especificamente aos riscos potenciais da transmissão vertical da COVID-19 durante 

a gravidez. 

 
RESULTADOS 

Os resultados foram encontrados a partir de etapas de filtragem. Inicialmente foram 

encontrados 141 artigos com o uso dos descritores e operador booleano AND nas bases de 

dados. Desses, 103 foram excluídos pela leitura do título e por duplicidade, e 17 pela leitura do 

resumo e leitura na íntegra, já que não abordavam especificamente o tema da transmissão 

vertical. Por fim, 21 artigos foram utilizados para elaboração do presente estudo. 

O Quadro I apresenta a síntese dos 21 artigos incluídos nesta revisão, com suas 

principais informações. 
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Quadro I - Síntese dos artigos incluídos na revisão. 
 

AUTOR ANO 
OBJETIVO DA 

PESQUISA 

MÉTODO DA 

PESQUISA 

PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

 

ALZAMORA, 

Maria Claudia et 

al. 

 
 

2020 

Relatar o caso de uma 

grávida de 41 anos 

com swab 

nasofaríngeo foi 

positivo para COVID- 

19. 

 
 

Relato de caso 

A apresentação severa de COVID- 

19 na gravidez requer suporte 

ventilatório invasivo. Observou-se 

RT-PCR positivo no primeiro dia de 

vida, sugerindo possível transmissão 

vertical. 

 
 
AMOUROUX, A. 

et al. 

 
 

2020 

 

Analisar as evidências 

sobre transmissão 

vertical na COVID-19. 

 
 

Revisão sistemática 

A viremia estava presente em 1% 

dos adultos sintomáticos. A infecção 

neonatal foi diagnosticada dentro de 

48 horas de vida em 4 casos. Sem 

relatos de transmissão vertical. 

 
 

CAROSSO, 

Andrea et al. 

 
 

2020 

Fornecer normas 

obstétricas na 

assistência ao parto 

vaginal para reduzir o 

risco potencial de 

infecção perinatal. 

 
 

Revisão sistemática 

 
Relatou-se normas obstétricas para 

assistência ao parto vaginal 

reduzindo o risco potencial de 

infecção perinatal. 

 
 
 
 

CHEN, S. et al. 

 
 
 
 

2020 

 
Investigar as 

características clínicas 

da patologia 

placentária da COVID- 

19 na gestação e 

avaliar o potencial de 

transmissão vertical 

intrauterina pelo vírus. 

 
 
 
 

Série de casos 

Um caso de placenta mostrou a 

morfologia concomitante de 

hemangioma coriônico e outro com 

infarto placentário maciço. Nenhuma 

alteração patológica de 

corioamnionite foi observada nos 

três casos. Todas as amostras de 

placentas foram negativas para o 

ácido nucleico do vírus. 

 

 
DELFINO, M. et 

al. 

 
 
 

2020 

 
Rotas de transmissão 

vertical e contaminação 

pela área genital pelo 

SARS-CoV-2. 

 
 
 

Carta ao editor 

 
A transmissão de SARS - CoV - 2 

de mãe para filho através da 

placenta provavelmente não ocorre 

ou provavelmente ocorre muito 

raramente. 

 
 

DELLA GATTA, 

Anna Nunzia et 

al. 

 
 
 

2020 

 
Revisar os resultados 

clínicos relatados para 

gestantes com doença 

de coronavírus 2019. 

 
 
 

Série de casos 

Em todos os 48 casos, amostras de 

swab de garganta neonatal foram 

coletadas dentro de 72 horas após o 

nascimento e foram negativas, com 

exceção de 1 bebê positivo que foi 

testado 36 horas após o nascimento. 

 

 
DI MASCIO, 

Daniele et al. 

 
 
 

2020 

 
Relatar a gravidez e os 

resultados perinatais 

das infecções do 

espectro de 

coronavírus. 

 
 
 
Revisão sistemática 

A infecção por COVID-19 foi 

associada a uma maior taxa de 

nascimento prematuro, pré- 

eclâmpsia, cesariana e morte 

perinatal. Não houve casos 

publicados de evidência clínica de 

transmissão vertical. 

 
 
 

EGLOFF, 

Charles et al. 

 
 
 

 
2020 

 

 
Avaliar evidências e 

possíveis mecanismos 

de transmissão 

materno-fetal rara da 

SARS-CoV-2. 

 
 
 

 
Revisão de literatura 

Os dados atuais indicam que os 

níveis de RNA viral no sangue 

materno são baixos e não há 

evidências de infecção placentária 

com SARS-CoV-2. Os relatórios 

publicados até o momento sugerem 

que a transmissão perinatal do 

SARSCoV-2 pode ocorrer, mas é 

rara. 
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ELGIN, T. G. et 

al. 

 
 
 
 
 

2020 

 
 

Identificar a 

apresentação clínica 

de gestantes com 

COVID-19 e se há 

evidências de 

transmissão vertical. 

 
 
 
 
 

Relatos de casos 

Demonstrou-se uma apresentação 

clínica comparável entre gestantes e 

adultos não grávidas, mas as 

evidências de transmissão vertical 

ao feto são controversas. Os 

relatórios neonatais demonstram um 

fenótipo inconsistente e 

inespecífico, sendo difícil separar a 

COVID-19 das condições 

subjacentes de prematuridade ou 

infecção bacteriana. 

 
 
 
 
 
 

HOFFMANN, 

Markus et al. 

 
 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 

Obter informações 

sobre como o SARS-2- 

S facilita a entrada viral 

nas células-alvo e   

como esse processo 

pode ser bloqueado. 

 
 
 
 
 

 
Estudo experimental 

Os resultados sugerem 

processamento proteolítico eficiente 

de SARS-2-S em células humanas, 

de acordo com a presença de vários 

resíduos de arginina no local de 

clivagem S1/S2 de SARS-2-S, mas 

não de SARS-S. Em contraste, o 

local de clivagem S2 do SARS-2-S 

foi semelhante ao do SARS-S. 

Ambos mediam a entrada em um 

espectro semelhante de linhas 

celulares, usam ACE2 para a 

entrada celular. 

 
 
 

HUNTLEY, 

Benjamin JF et 

al. 

 
 
 
 

2020 

Verificar a frequência 

de complicações 

maternas e neonatais, 

bem como a gravidade 

da doença materna, 

em gestações 

afetadas por infecção 

SARS-CoV-2. 

 
 
Revisão sistemática 

nas bases de dados 

MEDLINE, Ovid, 

ClinicalTrials.gov , 

MedRxiv e Scopus 

 
Observou-se baixas taxas de 

mortalidade materna e neonatal, e 

ausência de transmissão vertical 

com SARS-CoV-2. A prematuridade 

relatada foi de 20% e a taxa de 

cesáreas superior a 80%. 

 
 
 
 

JUAN, J. et al. 

 
 
 
 

2020 

 
Avaliar os efeitos da 

doença do coronavírus 

2019 (COVID-19) a 

partir de resultados 

maternos, perinatais e 

neonatais. 

 
 
 
 
Revisão sistemática 

6 de 22 casos que tiveram seus 

ácidos nucleicos testados a partir 

do muco vaginal e leite materno 

foram negativos para SARS-CoV-2. 

Em 155 neonatos the tiveram teste 

de PCR por swab faríngeo, todos, 

com exceção de 3 casos, testaram 

negativo. 

 
 
 
 
LIU, Hong et al. 

 
 
 
 

2020 

Analisar a 

suscetibilidade para a 

COVID-19 e o 

potencial de 

complicações 

maternas e fetais, 

através de um ponto 

de vista imunológico. 

 
 
 
 
Revisão sistemática 

Nas gestantes confirmadamente 

infectadas, não houve evidência de 

transmissão vertical do vírus, mas 

aumento de partos pré-termos foram 

notificados. A COVID-19 pode 

alterar a resposta imune na interface 

materno-fetal, afetando o bem-estar 

de mães e filhos. 

 
 
 

PARAZZINI, 

Fabio et al. 

 
 

 
2020 

Revisar as 

informações sobre o 

modo de parto, 

transmissão vertical e 

resultado neonatal em 

gestantes infectadas 

com SARS-CoV-2. 

 
 

 
Revisão integrativa 

Foram relatados dois recém- 

nascidos com teste positivo para 

SARS-CoV-2 pelo teste de RT-PCR 

em tempo real. Em três neonatos, os 

níveis de SARS-CoV-2 IgG e IgM 

foram elevados, mas o teste de RT- 

PCR foi negativo. 
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PENFIELD, 

Christina A. et al. 

 
 
 

 
2020 

Avaliar os dados atuais 

em relação à COVID- 

19 e seu efeito em 

mulheres grávidas, 

incluindo sintomas, 

doença gravidade e o 

risco de transmissão 

vertical. 

 
 
 

 
Série de casos 

 
 

 
Primeiro a detectar RNA SARS-CoV- 

2 em amostras de placenta ou 

membrana. 

 
 
 

 
PENG, Zhoujie 

et al. 

 
 
 
 

2020 

 
 
 

Relatar possibilidade 

de transmissão vertical 

por SARS-CoV-2. 

 
 
 
 

Relato de caso 

Durante a internação hospitalar, 

foram enviadas amostras de swab 

(garganta, anal, soro e urina) para o 

teste de SARS-CoV-2. Todos os 

relatórios foram negativos. Todavia, 

ainda não se pode excluir a 

possibilidade de que uma carga viral 

muito maior possa levar à 

transmissão vertical. 

 
 
 

PEREIRA, A. et 

al. 

 
 
 

 
2020 

 
 

Relatar experiência 

clínica no tratamento 

de gestantes 

infectadas por 

SARS-CoV-2. 

 
 
 

 
Série de casos 

Durante o período do estudo, 18 das 

mulheres (78%) tiveram parto 

vaginal. Todos os recém-nascidos 

apresentaram resultado negativo 

para SARS-CoV-2 e nenhum deles 

foi infectado durante a 

amamentação. Não foi detectado 

SARS-CoV-2 no tecido placentário. 

 
 
 

 
QIANCHENG, 

Xu et al. 

 
 
 
 
 

2020 

Comparar os cursos 

clínicos 

e os resultados entre 

mulheres grávidas e 

mulheres em idade 

reprodutiva com a 

COVID-19 e avaliar o 

potencial de 

transmissão vertical. 

Estudo 

observacional 

retrospectivo 

realizado no Hospital 

Central de Wuhan 

com gestantes e 

mulheres não 

grávidas, todas 

positivas para SARS- 
CoV-2. 

 

Não houve associação entre 

gravidez e gravidade do COVID-19, 

tempo de liberação do vírus e tempo 

de internação hospitalar. Não houve 

evidência de transmissão vertical 

nos estágios finais da gravidez, 

incluindo o parto vaginal. 

 
 
 
 
 

 
SMITH, Vinayak 

et al. 

 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 

 
Relatar os resultados 

maternos e neonatais 

associados à COVID- 

19. 

 
 
 
 
 
 

Revisão sistemática 

Um dos recém-nascidos apresentou 

COVID-19 neonatal. No entanto, não 

está claro se isso é evidência de 

transmissão vertical ou se foi 

contraído após o parto, devido ao 

atraso no teste de RT-PCR, feito 

36h após o nascimento. 48,64% 

(18/37) dos neonatos fizeram teste 

de RT-PCR. Os testes adicionais de 

COVID-19 incluíram: líquido 

amniótico, conteúdo nasogástrico e 

sangue do cordão umbilical, todos 

negativos para COVID-19. 
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YANG, Ziyi; LIU, 

Yi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumir as evidências 

disponíveis sobre 

transmissão vertical e 

COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisão sistemática 

Demonstou evidência de infecção 

por SARS-CoV-2 através de 

resultados positivos de RT-PCR ou 

nível elevado de anticorpos 

específicos (IgG e IgM) para vírus 

em amostras de soro. Três bebês 

tiveram níveis elevados de IgG e 

IgM e outros três apresentaram 

níveis elevados de IgG, enquanto os 

níveis de IgM eram normais; 

embora, amostras de swab de soro 

e garganta foram negativas por RT- 

PCR em todos estes. As secreções 

vaginais e o leite materno das mães 

também apresentaram resultados 

negativos por RT-PCR. Outros três, 

dos nove bebês, tiveram amostra de 

swab nasofaríngeo positivo por RT- 

PCR, embora as amostras de soro 

fossem negativas para IgG e IgM. 

 
 
 
 
 

 
ZAIGHAM, 

Mehreen; 

ANDERSSON, 

Ola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 

 
Resumir as 

manifestações clínicas 

e os resultados 

maternos e perinatais 

da COVID-19 durante 

a gravidez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisão sistemática 

Três neonatos apresentaram 

anticorpos IgS SARS-CoV-2 

elevados, embora amostras 

repetidas nasofaríngeas dos bebês 

fossem negativas. Outro caso teve 

achados paralelos de qRT-PCR 

positivo na mãe e no recém-nascido. 

Um swab da faringe do bebê foi 

coletado, 36h após o nascimento, e 

apresentou resultado positivo. As 

zaragatoas do sangue do cordão 

umbilical e da placenta foram 

negativas, mas uma possível 

transmissão de mãe para filho de 

SARS-CoV-2 não pode ser excluída. 

Fonte: elaborado pelos autores (2020). 

 
 

DISCUSSÃO 

1. Panorama atual da infecção por SARS-CoV-2 na gestação 

O sistema imune da gestante é bastante complexo, pois o corpo tem que equilibrar-se 

entre não desenvolver resposta agressiva contra o feto e ser capaz de se defender contra 

possíveis patógenos. Além disso, o trato respiratório superior tende a ficar mais edemaciado, 

devido aos altos níveis de estrógeno e progesterona, o que pode facilitar as chances de infecção 

(LIU et al., 2020). 

Estudos demonstram que ao serem infectadas por COVID-19, pacientes não grávidas 

apresentam uma ativação do sistema T-helper do tipo Th1 e Th2, com produção de citocinas pró- 

inflamatórias (interferon-γ e interleucina-1β) e anti-inflamatórias (IL-4 e IL-10). Todavia, nas 

gestantes, além de mudanças hormonais que influenciam na resposta aos patógenos, há uma 

relativa prevalência na resposta do tipo Th2 e supressão de citocinas Th1 na resposta dos 

linfócitos, ocasionando maior probabilidade de infecções (ELGIN et al., 2020). 

Quanto aos sintomas apresentados, em uma revisão sistemática com gestantes 

infectadas pela COVID-19, envolvendo idades gestacionais entre 5 e 41 semanas, demonstrou 

que os mais comuns foram: falta de ar, febre, tosse, fadiga e mialgia. A taxa de pneumonia severa 

entre esses casos variou de 0-14%, e destes, a maioria necessitou de cuidados intensivos; além 
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disso, quase todas as gestantes apresentarem achados compatíveis com a infecção viral nas 

tomografias de tórax, como opacidades tipo vidro fosco (JUAN et al., 2020). Já em um estudo 

analisado por Elgin et al. (2020), envolvendo 55 gestantes que tiveram o diagnóstico de COVID-19 

no terceiro trimestre, foi demonstrado que apenas duas evoluíram com quadros de maior 

gravidade, necessitando de cuidados intensivos. 

Também foi observado em alguns relatos e séries de casos, que a infecção por SARS- 

CoV-2 pode ocasionar complicações gestacionais. Relatou-se a possibilidade de aborto 

espontâneo (2%), restrição de crescimento intrauterino (10%) e prematuridade (39%) (ELGIN et 

al., 2020). Huntley et al. (2020) incluiu relatos de gestantes com teste positivo e observou ainda 

um índice de internação na UTI de 3%; mortalidade materna de 0%; mortalidade neonatal de 

0,3%; e prematuridade de 20,1%. Já Smith et al. (2020), em uma série de casos, observou que 

60% dos neonatos nasceram prematuros e todos necessitaram de suporte respiratório. 

Dentre esses achados, sabe-se que a prematuridade e o aborto podem ser causados por 

insuficiência respiratória materna grave e hipoxemia, que podem interromper o fluxo placentário 

uterino (AMOUROUX et al., 2020). Ainda nesse contexto, foram encontrados entre os sintomas 

precoces mais prevalentes nos neonatos: falta de ar, taquicardia, vômitos, gemidos e rash difuso 

pelo corpo. Dos aspectos mais tardios foram relatados: trombocitopenia com função hepática 

anormal, hemorragia gastrointestinal e choque refratário (LIU et al., 2020). 

 
2. Transmissão vertical 

A transmissão vertical é uma forma de transmissão comum para algumas doenças 

contagiosas, pelas quais os patógenos passam da mãe para a criança através da placenta, do 

contato direto durante o parto ou através do leite materno. Por ser uma doença recente e com 

poucos estudos, as orientações se baseiam em outras infecções da mesma família viral. Alguns 

coronavírus, como 229E, OC43, NL63 e HKU1, são vírus respiratórios comuns que provaram ser 

passíveis de transmissão vertical (PENG et al., 2020). No entanto, nas doenças provocadas pelo 

SARS-CoV (vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave) e MERS-CoV (vírus causador da 

Síndrome Respiratória do Oriente Médio) não houve evidência desse tipo de transmissão (LIU et 

al., 2020). 

Segundo Elgin et al. (2020), o risco de transmissão materno-fetal é biologicamente 

plausível devido à expressão do receptor ECA2 (enzima conversora de angiotensina 2) nas 

células estromais e células perivasculares de decídua, citotrofoblasto e sinciciotrofoblasto da 

placenta, pois essa proteína transmembrana possibilita a penetração do SARS-CoV-2 no 

organismo para posterior multiplicação viral. Outras possibilidades ocorrem por mecanismos do 

tipo tropismo placentário (como células de Hofbauer, que são macrófagos placentários) e 

replicação; vírus transportado por uma célula sanguínea infectada; e transcitose de vírus 

opsonizado ou livre (EGLOFF et al., 2020). 

Chen et al. (2020) relataram as características clínicas e a patologia placentária de três 

mulheres com infecção confirmada por COVID-19. Não foi detectado ácido nucleico do patógeno 
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nas placentas ou no swab da garganta dos recém-nascidos, avaliados por técnica de RT-PCR. A 

ausência de infecção placentária nesse caso pode ter ocorrido pelo fato de que, apesar do 

receptor ECA2 estar presente na placenta, seu nível é muito baixo nas células trofoblásticas no 

primeiro trimestre (HOFFMANN et al., 2020). 

Portanto, a transmissão de SARS-CoV-2 de mãe para filho através da placenta, 

principalmente no primeiro trimestre, pode ocorrer, mas deve ser incomum, pelas razões já 

discutidas anteriormente. Por não termos uma resposta concreta, mais estudos espaço-temporais 

adicionais são necessários para determinar o verdadeiro potencial da migração transplacentária 

deste vírus (DELFINO et al., 2020). 

Por outro lado, Peng et al. (2020) relataram exames realizados em 6 neonatos com mães 

positivas para SARS-CoV-2 que indicaram níveis de imunoglobulina G (IgG) e imunoglobulina M 

(IgM) em amostras de soro neonatal logo após o nascimento. O anticorpo IgG, único que 

atravessa a barreira placentária, elevou-se em 5 crianças e o IgM foi detectado em 2 neonatos. 

Nesse estudo, o swab da garganta dos recém-nascidos demonstrou RT-PCR negativo. Porém, 

Zaigham e Andersson (2020) apontam que os ensaios de IgM, apesar de refletir a resposta imune 

fetal, podem ser propensos a resultados falso-positivos e falso-negativos, por conta dos inúmeros 

desafios de reatividade cruzada e adequação dos testes. 

A maioria dos estudos observados indicaram a ausência de partículas virais no sangue do 

cordão umbilical, líquido amniótico, leite materno, placenta e esfregaços da garganta de neonatos 

de mães positivas para COVID-19 (ELGIN et al., 2020). Na série de casos relatada por Juan et al. 

(2020), identificou-se que em dois estudos anteriores com 10 gestantes confirmadas pelo vírus 

também não foi evidenciado presença viral nesses tecidos. Enquanto, em outro estudo da mesma 

série de casos, um neonato que nasceu de uma gestante com a infecção foi testado positivo (RT- 

PCR) 36 horas pós-parto, apesar de a placenta e o sangue do cordão umbilical terem testado 

negativo, o que sugere que a transmissão intrauterina pode não ter ocorrido (JUAN et al., 2020) . 

Por outro lado, Penfield et al (2020), numa série de casos envolvendo 11 amostras placentárias, 

detectou, pela primeira vez, a presença de RNA viral em amostras placentárias ou de membranas 

em 3 destes casos. 

Observa-se que a maioria dos estudos relatados foram de pacientes que tiveram parto 

cesáreo e esse poderia estar relacionado ao menor risco de transmissão vertical devido a 

diminuição do tempo de exposição aos tecidos. (PENFIELD, 2020). Além disso, o procedimento 

realizado é estéril e há medidas de isolamento após o nascimento (ALZAMORA, 2020). A via de 

parto como potencializadora da transmissão materno-fetal é controversa, já que para Della Gatta 

et al. (2020), parece improvável a contribuição da cesárea nos resultados obtidos até o momento. 

A via de parto para os casos de gestantes confirmadas para COVID-19, estáveis 

clinicamente e portadoras de casos leves, deve levar em consideração as condições 

hemodinâmicas maternas e fetais, idade gestacional de resolução e as complicações maternas. A 

via de parto vaginal pode ser encorajada nestes casos estáveis, desde que todos os cuidados de 

proteção materna, fetal e da equipe sejam tomados (WHO, 2020). Neste contexto, Pereira et al 
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(2020), publicou uma série de casos em que 23 gestantes confirmadas para COVID-19 – 

equivalente a 78% da sua amostra – tiveram partos vaginais e nenhum dos recém-nascidos ou 

das amostras placentárias testadas resultou em provas positivas para SARS-CoV-2. 

Segundo alguns autores, como Carosso et al. (2020), para o direcionamento da via de 

parto, deve-se fazer um swab retal e fecal na gestante para pesquisa do ácido nucleico do SARS- 

CoV-2. A cesárea deve ser considerada em mulheres com resultado positivo com início recente de 

sintomas (<14 dias) e diarreia grave que comprometam os procedimentos padrões, pois o risco de 

transmissão perinatal é maior; já que o vírus pode ser encontrado nas fezes maternas e ser 

transmitido ao recém-nascido durante o nascimento, se cuidados de proteção não forem 

realizados. Todavia, com base nas informações limitadas sobre o tema, a COVID-19 não pode ser 

considerado uma indicação para o parto cesárea, a menos que a condição respiratória da mulher 

necessite de intervenção urgente (DI MASCIO et al., 2020). 

A amamentação é incentivada por não existir nenhuma evidência de transmissão do vírus 

através do leite materno. Além disso, os benefícios comprovados do aleitamento materno superam 

enormemente as dúvidas que possam existir sobre essa forma de transmissão. Recomenda-se 

que mulheres infectadas amamentem em uso de máscara, sejam orientadas quanto à 

higienização constante das mãos e mantenham os cuidados de isolamento e restrição de visitas 

hospitalares e domiciliares (WHO, 2020). 

 
CONCLUSÃO 

As mulheres grávidas representam um grupo exclusivamente vulnerável em qualquer 

surto de doença infecciosa mediante sua fisiologia alterada, suscetibilidade a infecções, e funções 

mecânicas e imunológicas comprometidas. De tal maneira, o manejo na gestação e a via de parto 

devem ser individualizados de acordo com as condições clínicas maternas e os fatores 

obstétricos. 

Diante de todos os trabalhos analisados sobre o potencial risco de transmissão vertical na 

COVID-19, assume-se que ela pode ser possível, mas parece incomum, se tomarmos como 

referência o conjunto de evidências científicas que dispomos atualmente. Reafirma-se a 

necessidade de mais estudos espaço-temporais com grande número de casos para determinar a 

real capacidade de transmissão transplacentária deste vírus. 

Dessa forma, procedimentos com benefícios não comprovados não devem ser oferecidos. 

Deve-se incentivar a participação das gestantes em estudos que ajudem a entender o impacto do 

SARS-CoV-2 na gestação, em seus fetos e recém-nascidos, para assim criar protocolos de 

cuidados e/ou tratamentos seguros direcionados a esse público. 
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CAPÍTULO 215 

USO DAS MÍDIAS DIGITAIS COMO ALIADAS NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CONTEXTO DA 
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RESUMO: Este trabalho objetiva descrever a experiência com o uso de mídias digitais como 
instrumento voltado à educação em saúde em tempos de isolamento social. A ação consiste na 
produção semanal de podcasts e conteúdos informativos para as redes sociais sobre temas 
relevantes ao contexto de pandemia, sendo também analisados dados sobre o público-alvo. 
Através dos resultados, pode-se observar que mulheres buscam mais esclarecimentos em saúde 
que homens, bem como que aqueles que buscam tais informações possivelmente apresentam 
menores níveis de estresse e ansiedade dentro do contexto considerado. Em contrapartida, notou- 
se algumas limitações, suscitando aos organizadores embasamento para melhorias da ação no 
futuro. Por fim, conclui-se que as mídias digitais estimulam a disseminação de informação e a uma 
maior liberdade de debates, dentro de um novo modelo à distância que quebra barreiras físicas e 
une indivíduos distantes em prol de um objetivo comum. 

Palavras-chave: Mídias Sociais; Educação em Saúde; Pandemias; Promoção da Saúde. 
 

ABSTRACT: This work aims to describe experience with the use of digital media as an instrument 
aimed at health education in times of social isolation. The action consists of the weekly production 
of podcasts and informational content for social networks on topics relevant to the context of a 
pandemic, and data on the target audience is also analyzed. Through the results, it can be 
observed that women seek more clarification in health than men, as well as that those who seek 
such information possibly have lower levels of stress and anxiety within the context considered. On 
the other hand, some limitations were noted, giving the organizers a basis for improving the action 
in the future. Finally, it is concluded that digital media encourage the dissemination of information 
and greater freedom of debate, within a new distance model that breaks physical barriers and 
unites distant individuals in pursuit of a common goal. 
Keywords: Social Media; Health Education; Pandemics; Health Promotion. 

 
INTRODUÇÃO 

A comunicação consiste em uma troca entre os indivíduos e é considerada a principal 

habilidade de conexão interpessoal, cujos elementos essenciais são o emissor, o código, o canal e 

o receptor. Inicialmente, o processo comunicativo foi viabilizado e perpetuado pelas tradições da 

cultura oral, armazenada em manuscritos e repassada por leituras coletivas em antigas 

comunidades (NUNES, 2019). 
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Contudo, na segunda metade do século XX, a Revolução Técnico-Científico-Informacional 

deu início à chamada Era Digital, concretizando mudanças tecnológicas que impactaram a 

transmissão de informações e a troca cultural, como considerou Hall (1997) sendo “a cultura é 

agora um dos elementos mais dinâmicos – e mais imprevisíveis – da mudança histórica no novo 

milênio” (HALL, 1997). 

Nesse novo contexto, marcado por dinamismo e inovação, as mídias digitais emergiram 

como principal meio de comunicação, constituindo parte integral do cotidiano e tornando-se, 

juntamente à internet, facilitadores no processo de aquisição de informação no espaço e no tempo 

(SILVA, 2016). A comunicação, mediada por códigos e canais, é hoje formada também pela 

pluralidade e pelas linguagens das mídias. Conforme Santos (2017), a presença do sujeito 

assume um novo significado, caracterizado pelos ambientes virtuais – que abriram espaço para 

sensações, experiências, possibilidades e para novas formas de aprendizagem (SANTOS, 2017). 

Na perspectiva de novos formatos de aprendizagem, as tecnologias e os meios de 

comunicação favorecem a consolidação de oportunidades educativas inéditas, a partir do uso 

criativo das mídias digitais disponíveis como apoio no processo de ensino-aprendizagem. A 

utilização dessas ferramentas fornece a possibilidade de adequação às diferenças individuais e às 

diversas facetas da aprendizagem, devido à multiplicidade de recursos didáticos, facilitando, assim 

a aquisição de novos conhecimentos de forma rápida, criativa e eficaz, além de encurtar as 

distâncias interpessoais, facilitando o compartilhamento e a troca de saberes (BITTENCOURT, 

2017). 

No início dos anos 2000, o termo e-health passou a ser utilizado como referência ao uso 

das tecnologias de comunicação, como as mídias digitais e a internet, com propósito de promover 

melhorias nos diversos âmbitos relacionados ao cuidado com a saúde, caracterizando uma nova 

visão interligada visando à melhoria da saúde local e globalmente (REZENDE et al., 2010). 

Diversos profissionais e acadêmicos utilizam o espaço digital como instrumento para veicular 

informações relevantes sobre promoção e educação em saúde, evidenciando que as ferramentas 

virtuais podem ser grandes aliadas nas atividades pedagógicas, tanto para expor informações 

quanto para proporcionar espaços colaborativos e interativos entre as pessoas (PAGLIARI et al., 

2005). 

A atual pandemia por SARS-CoV-2 produziu efeitos tanto no âmbito da saúde pública e 

privada, como no âmbito social – dos quais o distanciamento e consequente imersão nas mídias 

digitais foram os de maior magnitude (CASTRO, 2020). O isolamento foi o ponto de inflexão para  

a criação de novos hábitos e para a adequação de comportamentos, tanto para os acadêmicos 

como para as instituições de ensino e seus diversos pilares, e, os efeitos dessa realidade tendem 

a alterar de maneira permanente as mediações tecnológicas dentro das universidades, 

estabelecendo novos padrões de acessibilidade e uso das redes. 

Diante disso, a necessidade de fontes seguras de informação em saúde, sobretudo 

perante as inúmeras notícias falsas em circulação no período, foi questão motivadora na busca 

por meios de aliar-se à sociedade na superação desse momento ímpar. A produção de conteúdo a 
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ser veiculado através das mídias digitais foi considerada a forma mais prática de promover saúde 

e educar a população no contexto atual de distanciamento social. Este trabalho tem como objetivo 

descrever a experiência referente ao uso de mídias digitais como um instrumento voltado para a 

continuação da promoção da saúde junto às comunidades e a formação de uma rede de apoio em 

tempos de isolamento social. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, acerca da produção de 

podcasts, como ferramenta na propagação de informação técnico-científica em saúde voltada para 

diversos públicos, aliada à publicidade nas mídias sociais, no intuito de conquistar o maior alcance 

possível para a ação. 

Os organizadores da ação incluem doze estudantes e uma docente do curso de medicina, 

a qual fica responsável pela supervisão e auxílio geral. O início das atividades ocorreu em 

março/2020, com a criação de uma conta na plataforma Spotify® para a hospedagem dos 

podcasts posteriormente produzidos. 

Os podcasts foram publicados semanalmente nessa plataforma, no período de abril à 

junho. São conduzidos em formato de entrevista estruturada, onde um dos organizadores fica 

responsável por realizar as perguntas, anteriormente estabelecidas em um roteiro, e, um 

profissional de renome convidado trata de respondê-las, promovendo esclarecimento acerca do 

tema. Optou-se pela entrevista estruturada, sem muita flexibilidade ou abertura para improvisos 

por parte do entrevistador, para que se tenha um maior controle do tempo e do conteúdo 

abordado, tendo como meta uma duração de áudio de no máximo 30 minutos (min), na esperança 

de manter o ouvinte atento até o final. 

As temáticas a serem debatidas são selecionadas a partir de dúvidas dos próprios 

organizadores e de sugestões do público-ouvinte acerca de pontos relacionados ao contexto da 

pandemia por SARS-CoV-2. Para a realização da atividade, os doze estudantes foram 

organizados em dois subgrupos de seis pessoas, os quais alternam semanalmente a 

responsabilidade pelo comando da produção do podcast, sendo uma metade desse subgrupo 

responsável pela confecção e edição do áudio a ser publicado na plataforma Spotify®, e a outra 

metade encarregada da ampla divulgação do material nas mídias sociais, Facebook® e 

Instagram®, disponibilizando dicas e testes relacionados ao tema. 

Ademais, para fins de avaliação do crescimento e do alcance da experiência, analisa-se, 

ao final de cada mês, os dados e gráficos fornecidos pela plataforma Spotify®, a partir dos quais 

pode-se identificar possíveis problemas e discutir formas de aprimoramento da ação. 

 
RESULTADOS 

A partir de dados fornecidos pela plataforma Spotify®, relativos ao desempenho dos 

podcasts nela hospedados, foi possível verificar as seguintes informações: número de vezes em 

que um áudio foi iniciado – starts –, número de vezes em que um áudio foi reproduzido por pelo 
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menos 60 segundos (s) – streams –, número de ouvintes e número de seguidores do canal, além 

da distribuição dos ouvintes por gênero e faixa etária. 

De acordo com esses dados, constatou-se que o canal obteve, no período de março a 

junho, 576 starts, 299 streams, 184 ouvintes e 51 seguidores. Quanto aos ouvintes, tem-se a 

seguinte distribuição em relação ao gênero: 51% (94) são mulheres, 34% (62) homens, 15% (28) 

de gênero não especificado e menos de 1% não-binários (FIGURA 1). Referente à faixa etária, 

tem-se que nenhum ouvinte possui menos de 18 anos, 24% (44) têm entre 18 e 22 anos, 32% (59) 

entre 23 e 27 anos, 12% (22) entre 28 e 34 anos, 8% (15) entre 35 e 44 anos, 19% (35) entre 45 e 

59 anos, 1% (2) mais de 60 anos e 4% (7) pertencem a uma faixa etária desconhecida (FIGURA 

2). 

 

FIGURA 1 - GÊNERO DOS OUVINTES DOS PODCASTS 

 
FONTE: AUTORIA PRÓPRIA. 

 
 

FIGURA 2 - FAIXA ETÁRIA DOS OUVINTES DOS PODCASTS 

 
FONTE: AUTORIA PRÓPRIA. 

 

Até o presente momento, foram abordadas dez diferentes temáticas, as quais esclarecem 

pontos importantes a respeito da pandemia de COVID-19 e do isolamento social preconizado 

neste período. A partir disso depreende-se uma análise dos parâmetros de audiência em relação a 

cada episódio da série de podcasts (TABELA 1). 
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EPISÓDIO 

TABELA 1 - EPISÓDIOS DO PODCAST E PARÂMETROS DE AUDIÊNCIA 

 

O novo coronavírus 

 
Manejo do paciente com COVID- 

19 e seus contactantes 

 
Diagnóstico e manejo respiratório 

do paciente com COVID-19 

 
Saúde física em tempos de 

quarentena 

 
Saúde mental no período da 

quarentena 

 
Automedicação e suas implicações 

no contexto de uma pandemia 

 
Saúde digital e Telemedicina 

 
Medidas preventivas à COVID-19 

em detalhes 

 

Medidas de suporte em 
Fisioterapia para o paciente com a 

COVID-19 

 
Nutrição e seus aspectos 
relacionados à COVID-19 

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA. 

 

Os episódios da série de podcasts tiveram em média 20 minutos (min) e 56s de duração 

total, entretanto, quando analisados em relação à atenção dos ouvintes ao longo do episódio, 

obtiveram-se os seguintes dados sobre o tempo médio de audição por episódio (retenção de 

atenção), cuja média é de 8min e 52seg, e a percentagem de manutenção da atenção no 1º quartil 

(média: 47,8%), no 2º quartil (média: 43,1%) e no 3º quartil (média: 38,6%) do tempo dos 

episódios (TABELA 2). 

NÚMERO DE STARTS NÚMERO DE STREAMS NÚMERO DE OUVINTES 

129 62 73 

71 35 34 

 
64 

 
27 

 
38 

 
38 

 
18 

 
21 

 
115 

 
70 

 
68 

 
35 

 
16 

 
22 

31 14 14 

31 15 18 

 
34 

 
26 

 
17 

 
24 

 
16 

 
12 
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TABELA 2 - PARÂMETROS DE RETENÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOS EPISÓDIOS DO PODCAST 
 

EPISÓDIO RETENÇÃO DE 

ATENÇÃO 

MANUTENÇÃO DA 

ATENÇÃO - 1º QUARTIL 

MANUTENÇÃO DA 

ATENÇÃO - 2º QUARTIL 

MANUTENÇÃO DA 

ATENÇÃO - 3º QUARTIL 

O novo coronavírus 8 min 30s 45% 38% 38% 

Manejo do paciente com 
COVID-19 e seus 

2 min 21s 37% 26% 30% 

contactantes     

Diagnóstico e manejo 
respiratório do paciente 

com COVID-19 

3 min 31s 44% 33% 30% 

Saúde física em tempos de 
quarentena 

46s 44% 39% 39% 

Saúde mental no período 
da quarentena 

1 min 53s 36% 32% 36% 

Automedicação e suas 1 min 59s 38% 38% 38% 

implicações no contexto de 
uma pandemia 

    

Saúde digital e 
Telemedicina 

21 min 7s 64% 45% 36% 

Medidas preventivas à 
COVID-19 em detalhes 

38s 29% 29% 29% 

Medidas de suporte em 
Fisioterapia para o paciente 

23 min 26s 71% 71% 50% 

com a COVID-19     

Nutrição e seus aspectos 
relacionados à COVID-19 

24 min 28s 70% 70% 60% 

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA. 

 

A porcentagem de ouvintes que chegaram até o final do 4º quartil do tempo (final do 

episódio) não entrou para a análise levando-se em conta que o último minuto consiste na 

despedida do entrevistador, momento em que possivelmente boa parte dos ouvintes deixa o áudio 

considerando que o conteúdo principal já foi encerrado. Dessa forma, tal dado não auxiliaria na 

discussão dos resultados da ação e foi desconsiderado. 

 
DISCUSSÃO 

O podcast é uma mídia de cibercultura, a qual apresenta facilidades de produção de 

conteúdo e disseminação devido ao seu caráter de distribuição pela internet. De maneira geral, é 

um programa de áudio que tenha como principal característica a sua forma de distribuição direta e 

atemporal, denominada podcasting (LUIZ; ASSIS, 2010). Para se fazer uma comparação, o 

podcast funciona como um programa de rádio, mas distribuído digitalmente e ouvido sob 

demanda, ou seja, o ouvinte que escolhe o que ouvir, quando, onde e por meio de qualquer 

dispositivo (CORADINI, 2020). 

Ante um período histórico e atípico, como a pandemia por SARS-CoV-2, o uso dos 

podcasts apresenta-se como aliado dos estudantes da área da saúde, haja vista que estes 

precisam adaptar suas formas de ensino-aprendizagem, bem como da população em geral, que 

busca informações para vivenciar de maneira mais saudável esse período (FREIRE, 2013). 

Além das inúmeras incógnitas próprias do período da pandemia, as notícias falsas 

prejudicaram o modo de obter informações, sendo fundamental para a comunidade acadêmica e 

leiga a disponibilidade de fontes de informação confiável, repassada de maneira simples e 
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acessível. Nesse contexto, o podcast surge como um meio disponível e confiável, haja vista que 

os produtores de conteúdo são especialistas no assunto ao qual se referem, elevando o nível de 

confiabilidade das informações apresentadas (VILELA; MENDES, 2003; FREIRE, 2013). 

Com relação aos temas em saúde selecionados para abordagem, é possível constatar 

que há tanto temas mais restritos aos estudantes e profissionais da área da saúde, como no caso 

do 3º episódio, quanto temas voltados para o público geral, como nos demais episódios, os quais 

possuem um caráter mais interdisciplinar. 

A escolha dos temas foi baseada nas necessidades de informação em saúde 

apresentadas durante o período de pandemia. Entre abril/2020 e junho/2020 foram publicados dez 

episódios de podcasts na plataforma Spotify®, um por semana, tendo como proposta permanecer 

com a produção de conteúdo até o fim do período de pandemia. Inicialmente, foram abordados 

temas relacionados a conceitos introdutórios sobre o SARS-CoV-2, medidas preventivas e manejo 

do paciente com COVID-19, seguidos de uma série interdisciplinar de temas associados aos 

novos modos de viver durante a pandemia (GOMES et al., 2019). 

Por meio da análise dos números relacionados ao canal de hospedagem dos podcasts, 

podem ser levantadas algumas reflexões que merecem destaque em relação, por exemplo, à 

quantidade e às características dos ouvintes, às temáticas que tiveram mais acessos e ao fato de 

6,8 pontos percentuais dos ouvintes interromperem a reprodução do áudio antes do 3º quartil do 

tempo total do episódio. 

Dentre os podcasts publicados até o momento, os episódios que mais tiveram ouvintes 

que iniciaram a reprodução do áudio foram o 1º, o 5º e o 3º em sequência de visualização. Por ser 

o episódio inicial da série de podcasts e por apresentar conceitos básicos sobre o SARS-CoV-2, 

assunto ainda recente no período da publicação, pode-se inferir que o maior número de acessos 

nesse primeiro episódio tenha se dado pela curiosidade do público-ouvinte acerca do tema e 

acerca da proposta do grupo com a ação. Além disso, os conteúdos tanto do primeiro episódio 

quanto do terceiro episódio, podem despertar maior interesse em estudantes da área da saúde. 

De acordo com os resultados, 32% dos ouvintes da série de podcasts estão na faixa etária dos 23 

aos 27 anos, possivelmente contemplando o público universitário. 

Em relação ao 5º episódio, este foi o segundo mais acessado pelo público-ouvinte, o que 

pode decorrer do fato de a temática abordada possuir grande demanda durante o período de 

isolamento social, no qual a vida diária e o convívio social foram seriamente abalados, elevando a 

procura por informações relacionadas ao bem-estar mental. 

Apesar dos estudos ainda serem escassos sobre os impactos da pandemia de SARS- 

CoV-2 sobre a saúde mental, o estudo populacional de Wang et al (2020) com a população geral 

na China, incluindo 1.210 participantes em 194 cidades, durante o estágio inicial da pandemia, 

revelou sintomas moderados a severos de ansiedade, depressão e estresse, em 28,8%, 16,5% e 

8,1% dos participantes, respectivamente. Além disso, de acordo com o estudo, ser mulher, 

estudante e apresentar sintomas físicos ligados à COVID-19, ou problemas de saúde prévios, 

foram fatores significativamente associados a maiores níveis de ansiedade, depressão e estresse. 
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Por outro lado, receber informações precisas sobre a situação local da doença e formas de 

prevenção e tratamento consistiram em fatores significativamente associados a menores níveis de 

ansiedade, depressão e estresse (WANG et al., 2020). 

No que diz respeito ao gênero dos ouvintes, percebeu-se que as mulheres têm maior 

interesse em obter esse tipo de conteúdo por meio dos podcasts. Pode-se inferir que a mulher é o 

público que mais procura informações sobre saúde. Historicamente relacionado aos cuidados em 

saúde, a visão do senso comum é que o homem é um ser forte, que dificilmente adoece e a 

mulher, mais fragilizada, necessita de maiores preocupações com a saúde (LEVORATO et al., 

2014). Contudo, sabe-se que o cuidado com a saúde e a busca por informações sobre o momento 

atual, principalmente durante a pandemia de COVID-19, não é somente de interesse como 

também de responsabilidade de todos. 

Dessa forma, a utilização de podcasts como ferramenta para disseminação de 

informações seguras sobre saúde pode atuar como fator de proteção, principalmente para 

mulheres e estudantes, os quais são o maior público de audiência da série de podcasts em 

questão, com relação aos prejuízos futuros relativos à saúde mental que poderão surgir em 

decorrência da pandemia. 

No que se refere à retenção dos ouvintes quanto à escuta dos podcasts, foram avaliados 

três pontos principais: o tempo total do episódio, o tempo de médio de audição e a porcentagem 

do total de ouvintes que permaneceram até o 3° quartil do tempo total do episódio, sendo este 

último item importante para que possamos inferir se os ouvintes chegaram a reproduzir o podcast 

até próximo do final. De acordo com os resultados, o episódio que apresenta maior tempo total, 

com 32min de duração, foi o quinto episódio, em que o tempo médio de audição foi de 1min e 53s, 

onde 36% dos ouvintes escutaram até o 3° quartil do tempo total do episódio. 

O 10º episódio, intitulado “Nutrição e seus aspectos relacionados à COVID-19”, teve maior 

tempo de audição média (24min e 28s) e foi o episódio que obteve maior porcentagem de ouvintes 

que escutaram até o 3° quartil do tempo total do episódio, chegando a 60% dos ouvintes que 

iniciaram a reprodução do podcast. Além disso, o 5º e o 9º episódios, intitulados “Saúde física em 

tempos de quarentena” e “Medidas de suporte em Fisioterapia para o paciente com COVID-19”, 

obtiveram como porcentagem do total de ouvintes que permaneceram até o 3° quartil do tempo 

total do episódio, 50% e 39%, respectivamente, sendo esses três episódios supracitados os que 

mais conseguiram reter a atenção dos ouvintes até próximo do final. 

A abordagem interdisciplinar dos episódios que obtiveram melhores indicadores de 

retenção da atenção dos ouvintes permite inferir que as preocupações com os efeitos da 

pandemia vão além das problemáticas voltadas exclusivamente à COVID-19. Tais resultados 

demonstram que, além do interesse relativo às medidas de prevenção e às condutas específicas 

voltadas para a COVID-19, há preocupações com o estado de saúde integral do indivíduo. 

Em relação à educação em saúde, haja vista que grande parte do público-ouvinte dos 

podcasts é a comunidade acadêmica, a interdisciplinaridade na área da saúde tem sido 

requisitada para a formação de modelos pedagógicos e para a construção de aprendizados 
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compartilhados pelas ciências sociais e biológicas. É importante destacar que a área da saúde é 

considerada eminentemente interdisciplinar e a integração de disciplinas prepara recursos 

humanos para atuar nesse campo, e certamente, poderá levar à formação de profissionais mais 

comprometidos com a realidade de saúde e com a sua transformação (VILELA; MENDES, 2003). 

O caráter relativamente novo da utilização dos podcasts como fonte de informação e 

disseminação de conhecimento, pelo surgimento em 2004 e a primeira produção brasileira nessa 

mídia realizada em 2005, bem como as limitações relativas ao acesso à internet de qualidade e 

aos indivíduos que possuam alguma limitação auditiva, além da necessidade de utilização por 

meio de smartphones e computadores, inferimos que apesar de grande relevância, essa 

ferramenta não substitui os demais meios de comunicação e atua como meio complementar, 

portanto, aliadas tanto à disseminação de informações quanto ao processo educacional de 

estudantes da área da saúde (FREIRE, 2013). 

 
CONCLUSÕES 

O podcast como nova modalidade de comunicação mostrou-se um aliado importante na 

disseminação de informações de qualidade, embora para um número limitado de ouvintes, nesse 

primeiro momento. É esperado que a facilitação do acesso aos conteúdos abordados na iniciativa 

tenha promovido reflexões acerca da situação atual do mundo diante desse evento histórico, bem 

como tenha auxiliado diversas pessoas a lidarem melhor com essa realidade, possivelmente 

reduzindo níveis de ansiedade e estresse. 

Além disso, o estudo acerca dos ouvintes do podcast possibilitou compreender melhor as 

diferenças entre as populações que buscam acesso a informação em saúde, no caso, 

predominando mulheres e possivelmente estudantes. Foi possível, também, entender as 

limitações do projeto no tocante ao alcance de ouvintes, seja pelo formato do podcast ou pelas 

limitações nas próprias campanhas de divulgação e marketing sobre o produto, o que suscita uma 

mudança na abordagem inicial com o intuito de atingir mais pessoas, sobretudo a população 

masculina, fomentando uma cultura de maior autocuidado e quebrando antigos paradigmas 

pautados em ideias preconcebidas. 

Conclui-se que mídias digitais, tais quais ao projeto em questão, podem ser benéficas 

tanto à comunidade em geral quanto à comunidade da área da saúde, estimulando a 

disseminação de conteúdos informativos e suscitando uma maior liberdade de debates, dentro de 

um novo modelo à distância que quebra barreiras físicas e une indivíduos distantes em prol de um 

objetivo comum. 
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CAPÍTULO 216 

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19: CONTRIBUIÇÕES DA PREVENÇÃO 

QUATERNÁRIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE1 

RATIONAL USE OF MEDICINES FOR COVID-19: CONTRIBUTIONS OF QUATERNARY PREVENTION IN 
PRIMARY HEALTH CARE 

Rafael Fernandes Tritany2 

Érika Fernandes Tritany3 

 

RESUMO: Até momento, a falta de alternativa terapêutica eficaz para tratamento da COVID-19 
tem favorecido o uso, em todos os níveis de atenção em saúde, de diversos medicamentos off- 
label, mesmo sem evidências de sua eficácia e o controle dos riscos que possam gerar à saúde 
dos indivíduos, podendo configurar práticas de saúde iatrogênicas. Na Atenção Primária à Saúde 
(APS), por ser a principal porta de entrada para casos leves e intermediários de COVID-19, o 
debate e articulação de estratégias que promovam o Uso Racional de Medicamentos é central. 
Assim, pretendemos discutir sobre as consequências do uso off-label de medicamentos, as 
contribuições dos serviços farmacêuticos e da prevenção quaternária à APS no contexto da 
pandemia de COVID-19. Nesse contexto, intervenções não farmacológicas individuais e 
comunitárias são de suma importância, bem como a implementação de estratégias de educação 
em saúde à população e educação permanente aos profissionais de saúde, com vistas a elucidar 
os riscos inerentes ao uso de medicamentos sem evidências científicas e qualificar as prescrições 
na perspectiva do uso racional de medicamentos no contexto da APS. 
Palavras Chave: Atenção Primária à Saúde; Uso de Medicamentos; COVID-19; Serviços 
Farmacêuticos; 

 

ABSTRACT: So far, the lack of an effective therapeutic alternative for the treatment of COVID-19 
has favored the use, at all levels of health care, of various off-label medications, even without 
evidence of their effectiveness and the control of the risks that they may generate. to the health of 
individuals, being able to configure iatrogenic health practices. In Primary Health Care (PHC), as it 
is the main gateway for mild and intermediate cases of COVID-19, the debate and articulation of 
strategies that promote the Rational Use of Medicines is central. Thus, we intend to discuss the 
consequences of the off-label use of medicines, the contributions of pharmaceutical services and 
quaternary prevention to PHC in the context of the COVID-19 pandemic. In this context, individual 
and community non-pharmacological interventions are of paramount importance, as well as the 
implementation of health education strategies for the population and permanent education for 
health professionals, with a view to elucidating the risks inherent in the use of drugs without 
scientific evidence and qualifying prescriptions from the perspective of the rational use of medicines 
in the context of PHC. 
Key Words: Primary Health Care; Drug Utilization; COVID-19; Pharmaceutical Services; 

 
 

Introdução 

 
Até momento, não há alternativa terapêutica farmacológica eficaz para o tratamento da 

COVID-191–3, o que tem ensejado a condução de diversos estudos clínicos em busca de 

medicamentos e vacinas eficazes contra o SARS-CoV-21. Nesse sentido, países e organizações 

de saúde têm criado protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para orientação da prática 

clínica2,3. 

1 Este manuscrito foi publicado originalmente no periódico Saúde em Redes, v. 6, n.2 Suplem (2020). 
2 Farmacêutico, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente é Residente do Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 
(ENSP/Fiocruz). Email: rafaeltritany@gmail.com 
3 Sanitarista - Bacharel em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ). Especialização 
em Gestão de Redes de Atenção à Saúde (ENSP/Fiocruz) e Especialização em Residência Multiprofissional em 
Saúde Coletiva (IESC/UFRJ). Atualmente mestranda do Programa de Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ). Email: erika.tritany@gmail.com 

mailto:rafaeltritany@gmail.com
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Como consequência, mesmo sem fortes evidências científicas, muitos medicamentos têm 

sido utilizados empiricamente na tentativa de diminuir a letalidade da COVID-193. Tal situação 

vem sendo observada nos diferentes níveis de atenção à saúde e alerta para o risco de iatrogenia 

no cuidado em saúde. Além disso, revela-se a necessidade do debate acerca da medicina 

baseada em evidências e da interprofissionalidade na tomada de decisões clínicas4. 

Dado que a maioria dos casos de COVID-19 são leves e que a Atenção Primária à Saúde 

(APS) é a principal porta de entrada para esses5 — além de coordenadora do cuidado nas Redes 

de Atenção à Saúde —, é de suma importância destrinchar suas ferramentas de combate à 

pandemia. Assim, ganham notoriedade os Serviços Farmacêuticos da APS voltados à promoção 

do Uso Racional de Medicamentos (URM), processo que envolve uma prescrição adequada à 

condição de saúde, o acesso oportuno e a utilização, com intervalo e tempo definidos, de 

medicamentos seguros, eficazes e de qualidade6. 

 
Medicina Baseada em Evidências e alternativas terapêuticas para COVID-19 

 
O aumento das prescrições off-label e do uso compassivo de medicamentos para 

tratamento da COVID-19 tem sido relatado internacionalmente4,7,8, sendo caracterizados, 

respectivamente, pelo uso de medicamentos não regulamentados para o tratamento da condição 

para a qual está sendo prescrito; e a prescrição quando o medicamento ainda está em fase de 

teste, indisponível para comercialização9, como é o caso do antiviral remdesivir3. Fora de Ensaios 

Clínicos Randomizados (ECR), são frequentemente fundamentados na hipótese da superação dos 

malefícios pelos benefícios nos momentos críticos, ou como “último recurso”7, remetendo a uma 

noção de “empatia” e “compaixão”. 

No entanto, tal premissa pode ser falaciosa já que, ausentes as evidências de eficácia, 

não há como se realizar comparações de desfechos entre grupos, ou o controle de vieses e 

confundimento, como comumente ocorre nos ECRs; o que pode, no futuro, revelar grandes erros 

de conduta às custas de muitas mortes ou severas reações adversas, configurando cenários de 

uso irracional de medicamentos, com importantes considerações éticas. Como exemplo, pode-se 

citar experiências de insucesso durante o surto de Ebola na África Ocidental, em que diversas 

terapias foram testadas — algumas apenas com evidências invitro ou em animais, sem o 

estabelecimento de controles adequados e desenhos frágeis de pesquisa —, mas sua eficácia não 

pôde ser determinada7,10,11. 

Outrossim, frente às epidemias e à exigência de respostas rápidas, que aumentam as 

dificuldades para realização de ECR sólidos (importantes para geração de informação de 

qualidade para orientação dos cuidados durante e após a crise), as questões éticas relativas à 

proteção dos sujeitos de pesquisa não podem ser negligenciadas10. 

Vale ressaltar que o uso de medicamentos off-label pode apresentar riscos à saúde, uma 

vez que carecem de evidências sobre seus perfis de segurança para indicações não 

regulamentadas — que podem ser preenchidas pelos estudos de utilização de medicamentos e de 

farmacovigilância, porém requerem tempo. Além disso, o uso indevido e superdosagens não 
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intencionais de medicamentos ganham ênfase à Saúde Pública e, sobretudo, à Vigilância 

Sanitária, em contextos de epidemias em que a rápida veiculação de informações sobre 

possibilidades terapêuticas influenciam no padrão de consumo e automedicação da população. 

Em resposta, através de estratégias de educação em saúde, os Serviços Farmacêuticos 

— definidos como um conjunto de atividades organizadas, centrado no usuário e no URM, que 

visam à prevenção de doenças e à promoção, proteção e recuperação da saúde integral12— 

podem contribuir difundindo informações científicas em linguagem acessível para a promoção do 

URM, aos usuários e profissionais de saúde. 

A experiência da China no controle da transmissão do vírus aponta a importância desses 

serviços na pandemia8,13,14, destacando atividades relacionadas à: farmacovigilância8,  que 

objetiva o monitoramento das reações adversas a medicamentos — em especial daqueles sem 

evidência científica; o apoio técnico na tomada de decisão sobre farmacoterapia14; a participação 

nos ECR e outros Estudos de Utilização de Medicamentos para a COVID-19, em busca da 

redução dos vieses e qualificação do desenho de estudo13; e fornecimento de cuidados 

farmacêuticos diretamente aos usuários13. 

Cabe destacar que a Promoção do Uso Racional de Medicamentos constitui uma diretriz 

da Política Nacional de Medicamentos6 e um eixo estratégico da Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica15, principais marcos regulatórios da assistência farmacêutica no Brasil. Tais políticas 

foram responsáveis pela significativa ampliação de acesso à medicamentos e tecnologias em 

saúde no SUS, além da formulação de estratégias de regulação da prescrição e dispensação 

desses16. No entanto, a implementação dessas políticas segue sendo uma agenda inconclusa, o 

que reforça a importância de ações voltadas para a qualificação dos recursos humanos na 

perspectiva do cuidado integral, interprofissional e não iatrogênico, em especial no contexto da 

atual pandemia 16. 

 
O papel da prevenção quaternária no contexto de medicalização à COVID-19 na Atenção 

Primária à Saúde 

É consenso a importância de sistemas de saúde robustos, com uma Atenção Primária 

forte, para apresentação de respostas adequadas às pandemias5. O Sistema Único de Saúde 

(SUS) — considerado um dos maiores sistemas de saúde universais — mesmo com graves 

problemas de financiamento, gestão de insumos e infraestrutura ––, através da Estratégia Saúde 

da Família (ESF), apresenta-se fundamental no combate às epidemias, redução da mortalidade e 

das desigualdades em saúde17. 

Na APS, por ser a porta de entrada fundamental para casos leves e intermediários, o 

debate acerca do URM ganha ênfase. Além disso, devido aos seus atributos essenciais (acesso 

de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação) e derivados (orientação 

familiar, comunitária e competência cultural)18, as ações nesse nível de atenção têm alto potencial 

de capilaridade e impacto social. 
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Ao acessar uma unidade básica de saúde durante a atual pandemia, um usuário com 

sintomas respiratórios (por SARS-CoV-2 ou outra etiologia) pode ser submetido à inúmeras 

terapias medicamentosas, algumas inclusive iatrogênicas. Tal situação ocorre com frequência pela 

pressão sobre o profissional de saúde para o estabelecimento do diagnóstico e tratamento 

farmacológico específico, fenômeno conhecido como farmacologização19. Por conseguinte, ao 

usuário diagnosticado com “suspeita de COVID-19” (pela indisponibilidade de testes de 

confirmação), tem sido comum a prescrição de diversas classes de medicamentos utilizadas, até o 

momento, off-label, como antibióticos (ex.: azitromicina2), antimalárico (ex.: hidroxicloroquina, 

cloroquina2,3,20) e antivermífugo (ex.: ivermectina). 

Tal cenário configura uso irracional de medicamentos, tendo em vista a falta de evidências 

científicas que o suportem. Ademais, torna-se indispensável a implementação de estratégias de 

educação permanente junto aos profissionais de saúde com vistas a elucidar os riscos inerentes a 

esta prática no contexto da APS. Assim como, qualificar as prescrições na perspectiva do URM. 

Para isso, é essencial o protagonismo do farmacêutico na equipe multiprofissional. 

Vale lembrar que muitos desses medicamentos apresentam reações adversas e 

interações medicamentosas relevantes. A hidroxicloroquina e cloroquina, por exemplo, podem 

causar hipoglicemia, retinopatia, arritmia e infarto3,20, o que aponta para a necessidade de 

indicação adequada à condição de saúde e acompanhamento médico. Além disso, não são 

recomendadas associações como lopinavir/ritonavir e hidroxicloroquina/azitromicina fora de ECR, 

especialmente, devido ao alto risco de toxicidade3. 

Abrindo o debate sobre a prevenção quaternária (P4) na assistência à saúde, na década 

de 1970, Kurt Kloetzel começa a questionar: se o cuidado em saúde for ofertado gratuitamente, 

próximo ao local de moradia e não houver barreiras ao acesso, não há porque o usuário não 

retornar ao serviço de saúde quando um dado tratamento não lograr êxito21. Chamou-se essa 

ideia de “demora permitida”, ou seja, a práxis da não intervenção, e acrescentou-se a ela o 

conceito de watchful waiting (“observação vigilante”), que incorpora uma noção de continuidade e 

acompanhamento à gestão do cuidado, diferindo do “não fazer nada”22. Tais concepções são hoje 

ferramentas da P4, definida como o combate à supermedicalização e intervenções médicas 

invasivas, propondo, à contramão, intervenções eticamente aceitáveis, seguindo princípios de não 

maleficência23. 

Isso pressupõe um grau de vinculação da população ao serviço de saúde e a 

territorialização desse, com vistas a compreender a dinâmica de seu território e usuários, 

facilitando o acesso oportuno. Observa-se, assim, uma intrínseca relação entre os conceitos 

definidos por Kloetzel e os atributos da APS, fazendo desta a morada daqueles. 

A demora permitida e a observação vigilante podem ser aplicadas em casos de suspeita 

de COVID-19 com sintomas leves, em especial visando ao uso racional de antimicrobianos. Isso 

significa, por exemplo, optar por tratamento sintomático, medidas não farmacológicas e 

acompanhamento remoto ao invés da prescrição “preventiva” de antibióticos para descartar uma 

pneumonia bacteriana. Para isso, é preciso avaliar o risco iatrogênico de uma intervenção 
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antecipada, de acordo com a situação particular do usuário, sua história, enfermidade e 

preferências; à medida que se avalia também o risco da não intervenção. O plano de cuidado 

deve ser, dessa forma, o vetor resultante da análise das diversas variáveis que envolvem o 

processo de saúde-doença experienciado pelo usuário. 

Nesse contexto, intervenções não farmacológicas individuais e comunitárias são de suma 

importância. Medidas individuais, como a lavagem das mãos, distanciamento social, etiqueta 

respiratória, uso de máscara e quarentena de casos e seus contatos; e coletivas, como evitar 

aglomerações e restrição ao funcionamento dos estabelecimentos não essenciais, têm sido 

consideradas efetivas para redução da transmissão do vírus24. Frente à importância das medidas 

de isolamento social, a observação vigilante pode ser beneficiada pelo uso de novas tecnologias 

para acompanhamento remoto dos usuários, ampliando o acesso e a segurança das estratégias, 

tanto para a população quanto para profissionais de saúde13,25. 

No que tange à ESF, o responsável pelo caso torna-se “os responsáveis”, através da 

corresponsabilização, fruto do trabalho em equipe e da busca pela interprofissionalidade. O 

estabelecimento da comunicação dialógica possibilita um ganho qualitativo nas relações de 

trabalho e cuidado no campo da APS26. Apenas através dela é possível praticar a P4, valendo-se 

do tempo e do vínculo, como forma de ter um cuidado menos iatrogênico, clarificando o 

diagnóstico ou o entendimento da necessidade em saúde27. 

 
Considerações finais 

 
Mais que nunca, governos, cientistas e profissionais da saúde empenham-se no combate 

à COVID-19 em uma corrida contra o tempo. Apresentam-se medicamentos que, em meio à crise 

dos serviços de saúde, parecem “extraordinários”. No entanto, a práxis iatrogênica do uso de 

medicamentos sem fortes evidências que comprovem seus benefícios pode gerar riscos à saúde e 

consequências irreversíveis. Na APS, o gigantesco volume de pessoas atendidas e sob sua 

responsabilidade sanitária amplificam o impacto negativo decorrente do uso irracional de 

medicamentos na prática clínica. 

Nesse sentido, o uso da demora permitida e da observação vigilante, como componentes 

da prevenção quaternária, pode ser de grande auxílio no combate à COVID-19, como também à 

medicalização e à farmacologização. Ademais, nesse momento, os serviços farmacêuticos devem 

atuar como pilar de apoio ao cuidado interprofissional, especialmente na sensibilização dos 

prescritores e usuários para o URM. Assim, é preciso que se aposte no fortalecimento da APS e 

seus atributos como forma de evitar o colapso do sistema de saúde e fornecer um cuidado 

equânime a todos. 
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UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO À COVID-19 

USE OF SOCIAL MEDIA AS A PREVENTION INSTRUMENT FOR COVID-19 

Francisco Werbeson Alves Pereira 1 

Antônia Carla Bandeira dos Santos2 

Bruna Letícia Olimpio dos Santos3 

Fernanda Nogueira de Andrade4 

Karla Joyce Vieira da Silva5 

Neiza Davi da Silva6 

Rosely Leyliane dos Santos7 

 
RESUMO: Em março de 2020, foi declarada pandemia a doença COVID-19 que é causada pelo 
novo coronavírus. Assim, as organizações de saúde começaram a utilizar as redes sociais para 
disseminar informações sobre a prevenção e medidas de contingenciamento. Objetivo: Identificar 
na literatura científica a utilização das mídias sociais como ferramenta de prevenção à COVID-19. 
Método: Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura. A busca ocorreu em base de 
dados que após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, sete artigos foram utilizados. 
Resultados: As principais mídias sociais utilizadas foram Instagram, Twitter, Facebook e Youtube. 
Elas foram utilizadas em recrutamento para estudos, propagação das medidas de proteção, 
rastreamento dos contatos e atendimentos em saúde. Estas medidas foram ferramentas 
importantes de prevenção à COVID-19. Conclusões: As mídias sociais são ferramentas essenciais 
à prevenção da COVID-19 com propagação de informações sobre a prevenção da doença ou 
monitorização dos casos. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavírus. Rede Social. Saúde. Prevenção de Doenças. 

 
ABSTRACT: Coronaviruses are viruses that cause respiratory infections. On March 11, 2020, 
WHO officially declared COVID-19 to be a pandemic. With their increasing progress, countries 
began to develop various interventions. Health organizations started using social media as a way 
to disseminate information to a wider audience. Objective: To identify in the scientific literature the 
use of social media as a tool to prevent COVID-19. Method: This is a study of narrative review of 
the literature. The search took place in the MEDLINE database using 7 articles after inclusion and 
inclusion criteria. Results: the main social networks were Instagram, Twitter, Facebook and 
Youtube, being used both as recruitment for studies and as a way of bringing information about 
COVID-19. Final considerations: there is still little production related to the theme, but one that 
explains the importance of these partner networks in an increasingly globalized world. 

keyword: Coronavirus Infections. Social Networking. Health. Disease Prevention. 

 
Introdução 

Os Coronavírus são vírus da ordem Nidovirales, da família Coronaviridae. Esta família de 

vírus causam infecções respiratórias em formas brandas a moderadas. No gênero 

Betacoronavirus, no qual há os coronavírus que infectam os humanos, espécies como a alfa 

coronavírus HCoV-229E e alfa coronavírus HCoV-NL63, beta coronavírus HCoV-OC43 e beta 

coronavírus HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV e SARSCoV-2 (LIMA, 2020). 
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No fim de 2019, surgiram os primeiros casos de um novo tipo de Coronavírus na cidade 

de Wuhan, na China; nomeado como SARS-CoV-2. A SARS-CoV-2 produz a doença conhecida 

como COVID-19. Até o momento, não há informações precisas sobre a verdadeira etiologia dessa 

doença e nem de como ela começou a infectar os humanos. Logo, também não existe, até o 

presente momento, medidas efetivas para erradicar a doença. No entanto, sabe-se que o vírus 

tem alta transmissibilidade, provoca uma síndrome respiratória grave que varia de acordo com as 

características clínicas de cada paciente acometido (BRASIL, 2020). 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) constituiu o novo 

coronavírus como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, no qual é 

considerado o mais alto nível de alerta desta Organização. Em 11 de março de 2020, a OMS 

declarou oficialmente a COVID-19 como uma pandemia. Até 4 de junho de 2020, foram 

confirmados, no mundo, 6.416.828 casos de COVID-19 e 382.867 mortes (OPAS, 2020). 

Com o seu crescente avanço, os países começaram a elaborar diversas intervenções, 

visando assim reduzir a transmissão do vírus. Pode-se citar dentre essas medidas, as 

recomendações para o isolamento de casos suspeitos e confirmados, incentivo à higienização das 

mãos com água e sabão, uso de máscaras faciais, distanciamento social, proibição de eventos de 

massa e de aglomerações, restrição de viagens e transportes públicos e conscientização da 

população para que permaneça em casa, exceto para sua manutenção com gêneros alimentícios, 

medicamentosos e assistência à saúde (ALQUINO et al, 2020). 

Na cultura moderna, é cada vez mais evidentes as mudanças na forma como os 

indivíduos buscam informações sobre saúde. Essas mudanças são confirmadas pelas novas 

formas de socialização proporcionadas pelas novas tecnologias. Logo, as mídias sociais permitem 

que as organizações de saúde participem de conversas com os usuários por meio de recursos 

interativos disponibilizados pelas redes sociais, tais como compartilhamento de vídeos, fotos e 

comentários, tornando-se assim importantes aliadas na prevenção de doenças. Essa maneira de 

fácil e de baixo custo promovem a comunicação e disseminação das informações de saúde e seus 

produtos e serviços (FERNANDES; CALADO; ARAUJO, 2018; CRUZ; PAULO; GUERREIRO, 

2018). 

Segundo Lana et al (2020) em janeiro de 2020, a SARS-CoV-2 já era mencionada em 37 

publicações no PubMed. Assim, a escolha da temática surgiu com a seguinte pergunta 

norteadora: como as mídias sociais estão sendo utilizadas para prevenção à COVID-19? O 

objetivo deste estudo é identificar na literatura científica a utilização das mídias sociais como 

ferramenta de prevenção à COVID-19 

 

DESENVOLVIMENTO- CONFORME REGRA DO LIVRO 
 

Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura. Segundo Toledo e Rodrigues 

(2017) é constituída por uma análise ampla da literatura, sem estabelecer uma metodologia 

rigorosa e replicável em nível de reprodução de dados e respostas quantitativas para questões 

específicas. 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1888  
 

 

 

A busca de dados foi realizada na base de dados da Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE). Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) Infecções por Coronavirus e Rede Social. O booleando AND foi utilizado como operador 

de busca na base de dados. Quando inserido os descritores com o operador de busca foi 

evidenciado um quantitativo inicial de 41 resultados. 

Após esse achado foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos 

completos, nos idiomas inglês, que abordassem sobre o coronavírus e algum tipo de rede social e 

publicados no ano de 2020. Como critérios de exclusão: artigos indisponíveis na forma open 

acess, que não se relacionavam à temática ou artigos de opinião e duplicados. Após leitura dos 

títulos e resumo 7 artigos estavam elegíveis para este estudo. 

A necessidade de conter a propagação ao coronavírus fez com que diversas redes sociais 

publicassem informações sobre as maneiras de impedir a disseminação do vírus. As principais 

recomendações foram manter distância entre si e os outros, usar máscaras faciais e higienização 

das mãos constantemente. As mídias sociais então, tornaram-se uma fonte de disseminação de 

informações ao público. Muitos indivíduos, utilizaram-se das mídias sociais durante o isolamento 

domiciliar ou hospitalar para acesso às informações sobre esta doença. Logo, pessoas de vários 

países contaram com as mídias sociais para obter informações sobre as principais descobertas do 

vírus que seja sobre a transmissibilidade viral, perspectivas de tratamento ou até mesmo, sua 

prevenção. As principais mídias sociais utilizadas foram o Facebook, YouTube, TikTok, Instagran 

e Twitter (AHMAD; MURAD, 2020). 

Em um estudo realizado por Ali et al (2020), no qual objetivou analisar o conhecimento e 

crença de pessoas sobre a COVID-19, é feito uma convocação por anúncio através do Instagram, 

Messenger e Facebook. Seus resultados demostram que as plataformas de mídia social são 

ferramentas eficientes e eficazes para agregar grandes amostras, principalmente durante a crise 

de saúde na qual o mundo encontra-se em decorrência da COVID-19, especialmente, quando 

outros métodos de recrutamento não são mais seguros e práticos. 

Ainda segundo Ali et al (2020), é importante destacar que mesmo num período em que 

existe a necessidade de isolamento social, as pesquisas científicas devem ser estimuladas, pois 

são de relevância para adoção de medidas cada vez mais eficazes de prevenção e para o 

entendimento da incidência, morbidade e mortalidade devido ao COVID-19. Em tempos de 

pandemia é essencial uma coleta dados de maneira eficaz, eficiente e segura, destacando-se aqui 

o papel das mídias sociais, nesta dimensão, que também contribuiu para a prevenção da doença. 

Contudo, é importante destacar que devido ao período no qual as pessoas tendem a ficar 

em casa, elas podem aumentar o consumo de informações relacionadas à pandemia, como a 

cibercondria. Nesse contexto, reforça-se que é necessária a aquisição de informações, mas de 

forma que favoreça à saúde física e mental dos indivíduos (FAROOQ et al, 2020). 

Na China, a epidemia da COVID-19 trouxe pânico e hipocondria ao público, levando ainda 

a comportamentos inadequados de busca de saúde e aumento da demanda de serviços de 

assistência médica. Os hospitais da Internet, que são uma nova abordagem para os cuidados de 
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saúde ambulatoriais fornecem serviços de saúde por meio das tecnologias da Internet. Na China, 

envolveram esta modalidade na prevenção e controle da epidemia, oferecendo serviços on-line de 

apoio médico ao público (GONG et al, 2020), que parece ter contribuído para a monitorização dos 

casos e proteção à saúde dos sujeitos. 

Em um estudo realizado por Huang et al (2020), que objetivou descrever a resposta dos 

cidadãos chineses à epidemia utilizando o Dingxiang Doctor, uma conta pública do WeChat com 

35 milhões de usuários na China, explanam em seus resultados, que as tecnologias de internet 

móvel ajudou a impedir a disseminação do COVID-19, consequentemente também a facilitar a 

retomada do trabalho e da produção no país. Eles ressalvam que a educação on-line aumentou a 

capacidade dos profissionais de saúde na prevenção, diagnóstico e tratamento da COVID-19 de 

maneira segura e eficiente. A utilização de redes sociais podem ser medidas eficientes para conter 

a propagação da COVID-19. 

Vale destacar que, embora reconheça-se a importância das mídias sociais à prevenção da 

COVID-19, há desafios quanto as publicações de informações direcionadas e com linguagem que 

seja acessível às populações. Além deste desafio, destacam-se o acesso à internet e o combate 

às fakes News. 

Em relação a estes desafios, destacam-se que devido a pandemia ter coincidido com o 

lançamento da rede móvel 5G, os usuários de diversas mídias sociais apontaram o 5G como 

causa da COVID-19 ou sendo ela o motivo da rápida disseminação. Logo, autoridades de saúde 

começaram a se adaptar e utilizar redes sociais como Twitter e YouTube na tentativa de 

responder às preocupações levantadas pelos usuários dessas redes. Além disso, apesar da 

rápida disseminação de notícias falsas nesses canais, eles oferecem mecanismos de denúncias, 

forma pela qual parece ser importante para o combate às Fake News (AHMED et al, 2020). 

Apesar das contribuições que as redes sociais têm a oferecer aos seus usuários, elas 

também tem um enorme potencial para impedir os esforços de saúde pública no combate a 

COVID-19, quando utilizada como Fake News. Em um estudo realizado por Li et al (2020), 

utilizando o YouTube, apontam que os vídeos mais vistos do YouTube relacionado à COVID-19, 

continha informações enganosas, alcançando milhões de espectadores em todo o mundo. O 

estudo sugere que as agências de saúde pública devem utilizar o YouTube para fornecer 

informações oportunas e precisas para minimizar a disseminação de informações erradas. Isso 

pode desempenhar um papel significativo no gerenciamento bem-sucedido da pandemia da 

COVID-19. 

Neste sentido, destaca-se a importância do gerenciamento da segurança das informações 

vinculadas pelas mídias sociais visto que, podem ser rapidamente disseminadas e com impactos 

sociais. 

É importante destacar que esses recursos como Instagram, Faceook, YouTube e até 

mesmo WhatsApp, embora este último não foi abordado em nenhum estudo aqui listando, são 

ferramentas importantes e que acompanham o desenvolvimento humano. As mídias sociais são 
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importantes ferramentas e disseminadoras de informações ao permitirem a ampla abordagem, em 

número de público e, de forma simultânea. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As mídias sociais tem grande relevância e são importantes veículos de comunicação. A 

cada ano, novas mídias são lançadas e atualizações são feitas. Elas ocupam grande parte do dia 

a dia das pessoas sejam elas utilizadas como entretenimento ou como ferramenta de trabalho, por 

serem uma forma fácil e barata para transmitir informações em um mundo cada vez mais 

globalizado. Contudo, deve-se destacar que apesar do enorme potencial, elas não conseguem 

ainda garantir a propagação de conteúdo exclusivamente fidedigno, sendo comumente utilizada 

como meios de propagações de informações falsas, como as Fake News. 

Neste estudo, percebe-se as mídias sociais foram importantes tanto para o 

desenvolvimento de estudos, disseminação de informações, acompanhamento e monitorização 

dos casos de COVID-19 e propagação das medidas de prevenção à doença. É importante 

destacar o Instagram, Twitter, Facebook e Youtube foram as mídias sociais mais utilizadas, no 

mundo e, também por organizações de saúde para informar e esclarecer dúvidas sobre a COVID- 

19. 

A limitação do estudo foi o fato de abordar as mídias sociais de prevenção, à COVID-19, 

sem menção dos impactos por elas causados. Contudo, o estudo permitiu o conhecimento de 

como estas tecnologias digitais tem sido utilizadas frente à pandemia por COVID-19. Sugere-se 

então, que sejam feitas novas pesquisas para abordar estes assuntos e avaliação destas mídias 

sociais na efetividade da prevenção à COVID-19. 
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RESUMO: A pandemia do COVID-19 traz consequências físicas e mentais, e para seu controle, o 
isolamento e o distanciamento social são necessários o que, trouxe repercussões devido 
problemas no convívio, aumentando a violência. Objetivou-se destacar os grupos de risco, fatores 
atrelados a vulnerabilidade que levam à violência doméstica e as medidas de enfrentamento na 
época da pandemia do COVID-19. Questões sociais, estruturais, comunitárias e direcionamento 
do foco formam um conjunto de fatores que contribuem para o aumento da violência durante a 
pandemia. O isolamento social atrelado ao estresse vinculado à pandemia pelo COVID-19, são 
intensificadores da violência doméstica, e as vítimas, por estarem confinadas com o agressor, 
ficam em situação de vulnerabilidade. Portanto, qualquer suspeita deve, ser investigada e medidas 
adequadas devem ser tomadas para proteção dessas vítimas, como a criação de canais digitais, 
rede de apoio social, acessibilidade dos serviços de saúde, suporte psicossocial, denúncia e 
acolhimento pelas autoridades competentes. 

Palavras-chave: Violência doméstica; Coronavirus; Infecções por coronavirus. 
 

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic has physical and mental consequences, and for its control, 
isolation and social distance are necessary, which brought repercussions due to problems in living 
together, increasing violence. The objective was to highlight the risk groups, factors linked to the 
vulnerability that lead to domestic violence and the coping measures at the time of the COVID-19 
pandemic. Social, structural, community issues and targeting form a set of factors that contribute to 
the increase in violence during the pandemic. The social isolation linked to the stress linked to the 
pandemic by COVID-19, are intensifiers of domestic violence, and the victims, being confined to 
the aggressor, are in a situation of vulnerability. Therefore, any suspicion must be investigated and 
appropriate measures must be taken to protect these victims, such as the creation of digital 
channels, a social support network, accessibility of health services, psychosocial support, 
denunciation and reception by the competent authorities. 
Keywords: Domestic Violence; Coronavirus; Coronavirus Infections. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
A epidemia gerada pelo COVID-19 iniciada na China, em dezembro de 2019, hoje, afeta 

todo o mundo e traz consequências físicas e mentais para a sociedade em geral, à medida que se 

alastra. Para controle da doença, o isolamento e o distanciamento social se fazem necessários o 
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que, também, traz repercussões diante de problemas no convívio o que fez aumentar, 

consideravelmente, as taxas de violência nesse período, destacando-se a doméstica que atinge 

mulheres, crianças, adolescentes e idosos (WHO, 2020; MARQUES et al., 2020; INSTITUTO DE 

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN, 2020). 

De acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH), no mês de março de 2020, houve aumento de 18% das denúncias de violência. A 

seriedade desse problema é perceptível, principalmente quando comparamos com dados da 

China, foco inicial da pandemia. O número de casos referentes à violência doméstica triplicou em 

um ano, segundo departamento de polícia da província de Hubei. Em Paris, França, foi relatado 

um aumento em 36% dos casos de violência doméstica. Já no Reino Unido, o índice de mortes 

por abuso doméstico mais que dobrou, quando comparadas as médias dos últimos 10 anos 

(FATKE et al., 2020; ROESCH et al., 2020). No Brasil, os estados mais referidos são Rio de 

Janeiro, Paraná, Ceará, Pernambuco e São Paulo (TANG; GAOSHAN; AHONSI, 2020). 

Os indicadores mundiais, quanto à violência física e sexual sofrida por mulheres, já é 

alarmante, correspondendo a 30%. Em situações de catástrofes como crises humanitárias e 

desastres naturais, esses índices aumentam ainda mais (ROESCH et al., 2020). Os números 

sobre violência contra mulher, seja ela física ou sexual, são gritantes, destacando-se o parceiro 

íntimo como o agressor. Tal situação acarreta prejuízos na saúde mental, física, sexual e 

reprodutiva da mulher agredida. No ano de 2019 a maioria dos feminicídios foram praticados pelos 

parceiros ou ex-parceiros (WHO, 2020; VIEIRA; GARCIA; MACIEL, 2020). Objetivou-se, portanto, 

destacar os grupos de risco, fatores atrelados a vulnerabilidade que levam à violência doméstica e 

as medidas de enfrentamento na época da pandemia do COVID-19. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Trata-se de um estudo de revisão da literatura cuja a busca incluiu pesquisa em bancos 

de dados eletrônicos de acesso livre. As bases eletrônicas pesquisadas foram PubMed, SciELO e 

Biblioteca Virtual Em Saúde com o período de abrangência entre 2019 a 2020. Foram 

selecionados 27 artigos escritos em inglês, espanhol, português e alemão, utilizando os seguintes 

termos: "COVID-19", "coronavírus", " domestic violence" associados às suas respectivas 

variações. Foram incluídos todos os artigos originais com texto completo, que apresentavam como 

temática principal a violência doméstica em período de pandemia pelo coronavírus e as principais 

medidas de enfrentamento. Foram lidos na íntegra, 5 artigos que preenchiam os critérios 

inicialmente propostos. 

Medidas de distanciamento e isolamento social foram implementadas e as pessoas 

solicitadas a permanecerem em casa, o que tornou presumível o aumento do risco da violência 

doméstica. As restrições de saída impediram que os afetados escapassem da situação 

ameaçadora, sendo as principais vítimas mulheres, menores de idade e idosos. Na situação de 

quarentena com seus agressores, as vítimas estão mais expostas aos abusos físicos e 

psicológicos permanentes. Essa vulnerabilidade é reforçada por maior tempo de convivência com 
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o agressor e por terem menos contato com familiares e amigos, que poderiam apoiá-las e protegê- 

las da violência criando e/ou fortalecendo uma rede social de apoio. Na dimensão individual, o 

aumento do nível de estresse do agressor gerado pelo medo de adoecer, a incerteza sobre o 

futuro, a impossibilidade de convívio social, a iminência de redução de renda podem ser estopins 

para o agravamento da violência doméstica. As desvantagens econômicas, especialmente nas 

classes menos favorecidas em que a grande parcela sobrevive às custas do trabalho informal, 

além do consumo de bebidas alcoólicas ou outras substâncias psicoativas exacerbam a 

possibilidade dessa violência (WHO, 2020; MARQUES et al., 2020; FATKE et al., 2020; ROESCH 

et al., 2020). 

A erosão de suporte social, especialmente o escolar e questões estruturais relativas à 

desigualdade de gênero, contribuem para o agravamento da violência. No nível comunitário, a 

competição pelos poucos recursos, principalmente na área da saúde, funcionamento parcial de 

muitos serviços de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, bem como a redução das 

redes sociais podem aumentar o risco de violência. No nível relacional, destaca-se a sobrecarga 

de trabalho, o estresse dos pais devido às múltiplas tarefas e ao momento que estamos vivendo 

(MARQUES et al., 2020; FATKE et al., 2020; INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

EN SALUD E INVESTIGACIÓN, 2020). 

Com o isolamento social atrelado aos resquícios de uma sociedade patriarcal, as 

mulheres se tornam submissas e bastante vulneráveis, e o estresse doméstico pode aumentar a 

probabilidade de violência pelo parceiro íntimo. As situações em que o parceiro se sente 

impotente pela mulher ter maior controle das atividades domésticas, tornam-se gatilhos para que 

ocorram as agressões. Os agressores, também, podem limitar o acesso das mulheres a itens 

necessários à prevenção da infecção pelo SARS-CoV-2, como sabonete e desinfetante para as 

mãos, além de controlar informações. O acesso a serviços básicos de saúde sexual e reprodutiva 

foi reduzido, incluindo o destinado às mulheres que sofrem violência, tal como serviços de apoio 

(WHO, 2020; VIEIRA; GARCIA; MACIEL, 2020; ROESCH et al., 2020). 

Como medidas de enfrentamento destacam-se os materiais produzidos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças (Estados Unidos), End Violence Against Children, Internet of 

Good Things, Parenting for Lifelong Health, Agência para o Desenvolvimento Internacional 

(Estados Unidos) e End Violence Partnership. As temáticas abordadas contemplam: a qualidade 

do tempo dos pais com as crianças e adolescentes durante a pandemia de COVID-19; criação de 

espaços para falarem de seus sentimentos e angústias; uso de disciplina positiva como forma de 

lidar com comportamentos de desobediência; dicas de organização da rotina familiar, manutenção 

da calma e redução do estresse neste período; e dicas para manter o pensamento positivo 

durante o distanciamento social. Os países precisam aproveitar as experiências já existentes e 

reforçar o que já vem sendo realizado por instituições governamentais e não governamentais, 

adaptando estas iniciativas à situação específica que se está vivendo no cenário da COVID-19 

(MARQUES et al., 2020). 
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Com o intuito de acolher as denúncias de violência doméstica e familiar, o MMFDH lançou 

plataformas digitais de atendimento. Nesses canais, vítimas, familiares, vizinhos, ou mesmo 

desconhecidos poderão enviar fotos, vídeos, áudios e outros tipos de documentos que registrem 

situações de violência doméstica e outras violações de direitos humanos. Além disso, houve o 

aumento das equipes nas linhas diretas de prevenção e resposta à violência, bem como uma 

maior divulgação dos serviços disponíveis, e capacitação dos trabalhadores da saúde para 

identificar situações de risco. Esses devem orientar para o não isolamento doméstico nessas 

situações, indicando serviços disponíveis localmente, linhas de apoio, dados para estabelecer 

contato, disponibilidade de serviços remotos e os abrigos para sobreviventes, que devem ter o 

número de vagas ampliadas. Os profissionais de saúde necessitam, também, estar cientes dos 

riscos e das consequências para a saúde das vítimas de violência doméstica. As redes informais  

e virtuais de suporte social devem ser encorajadas, pois são meios que ajudam as vítimas a se 

sentirem conectadas e apoiadas e, também, servem como um alerta para os agressores de que 

essas não estão completamente isoladas (MARQUES et al., 2020; VIEIRA; GARCIA; MACIEL, 

2020). As organizações de resposta humanitária precisam incluir serviços para mulheres que 

sofreram violência e para seus filhos e filhas, em seus planos de resposta ao COVID-19. 

Embora o sistema de saúde esteja sob enorme ônus, houve na pandemia por COVID-19 

ampliação da capacidade de hospitais e clínicas. Assim, o setor de saúde pode tomar medidas 

para mitigar o risco de violência doméstica durante as restrições à pandemia e ajudar a reduzir 

seus efeitos. As medidas de proteção adotadas, que visam evitar o contato entre a vítima e o 

agressor, são o patrulhamento da casa da vítima, a remoção do agressor de dentro da residência, 

e caso isso não seja possível, a vítima é direcionada a um abrigo temporário, devendo ser testada 

para COVID-19, visto o risco de infecção. Além disso, a garantia de socorro 24 horas, 

acessibilidade a abrigos, cuidados após a violência sexual, por meio da disponibilidade de 

medicamentos e suporte integral, devem ser garantidos às mulheres. É importante instituir 

campanhas que incentivem a denúncia por parte de amigos, familiares e vizinhos em situações de 

agressão que já tenham conhecimento prévio, mas que não houve queixa. Distanciamento do 

agressor e proteção de informação são fatores de extrema importância nesse momento (WHO, 

2020; MARQUES et al., 2020; ROESCH et al., 2020; PERU, 2020). 

Dada a atual situação de emergência, a configuração de plataformas digitais amigáveis e 

acessíveis para interagir em tempo real, representará o caminho para uma estratégia de apoio às 

vítimas de violência doméstica, dada sua maior disponibilidade e privacidade. Não obstante, a 

implementação de redes locais de suporte deve fazer parte dos planos de combate à violência, 

evitando assim o abandono e a discriminação contra as pessoas sem acesso a serviços de 

conexão virtual. Os membros da comunidade precisam estar cientes do aumento do risco de 

violência doméstica durante a atual pandemia, e a necessidade de manter contato com vítimas 

que sofrem violência e as que apoiam as vítimas que sofrem violência. Estas podem achar útil se 

comunicar com familiares e amigos que podem apoiá-los, pedir apoio através da ajuda ou serviços 

locais direcionados a sobreviventes de violência. Os afetados devem ser protegidos por medidas 
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adequadas como denúncia à polícia, acomodação em alojamentos alternativos, internação 

hospitalar, se necessário em hotéis alugados para servirem de abrigos temporários para as 

vítimas (WHO, 2020; FATKE et al., 2020). 

Questões sociais, estruturais, comunitárias e direcionamento do foco formam um conjunto 

de fatores que contribuem para o aumento da violência durante a pandemia. O isolamento social 

atrelado ao estresse vinculado à pandemia pelo COVID-19, são intensificadores do estado de 

violência doméstica, e as vítimas, por estarem confinadas com o agressor, ficam em situação de 

grande vulnerabilidade. Portanto, qualquer suspeita deve, impreterivelmente, ser investigada e 

medidas adequadas devem ser tomadas para proteção dessas vítimas, como a criação de canais 

digitais, rede de apoio social, acessibilidade dos serviços de saúde, suporte psicossocial, denúncia 

e acolhimento pelas autoridades competentes. 
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CAPÍTULO 219 

COVID-19 E SERVIÇO SOCIAL: UM ESTUDO DESCRITIVO SOBRE O TRABALHO DO 

ASSISTENTE SOCIAL FRENTE À PANDEMIA 

COVID-19 AND SOCIAL SERVICE: A DESCRIPTIVE STUDY ON THE WORK OF SOCIAL WORKERS IN FRONT OF 
THE PANDEMIC 

Hiana de Lima Melo1 

Maria Vitória de Sampaio Silva2 

Anne Heracléia de Brito e Silva3 

 

RESUMO: O estudo propõe-se compreender, mediante discussão bibliográfica, o trabalho 
desenvolvido por assistentes sociais dentro das instituições hospitalares na pandemia do COVID- 
19, como objetivo geral: discorrer sobre como os Assistentes Sociais estão atuando diante da 
pandemia do Covid-19 e específicos tem-se: descrever o fenômeno da Covid-19 e seu impacto na 
saúde brasileira; compreender o posicionamento do CFESS diante dos profissionais e usuários 
em tempos da COVID-19 e; abordar o trabalho do/a assistente social dentro da instituição 
hospitalar durante a pandemia do Covid-19. O método utilizado para a realização deste estudo foi 
o dialético, ao passo que foi feita uma análise do presente cenário de modo realístico utilizando 
materiais bibliográficos como: artigos científicos, Código de Ética, boletins do Conselho da 
categoria, etc. Conclui-se que este novo cenário social envolveu os/as assistentes sociais na 
participação efetiva em reuniões de gestão e das equipes multiprofissionais para estabelecer 
estratégias institucionais imprescindíveis ao enfrentamento da pandemia. 
Palavras-chave: Covid-19. Serviço Social. Saúde Pública. 

 

ABSTRACT : The study aims to understand, through bibliographic discussion, the work developed 
by social workers within hospital institutions in the pandemic of the COVID19, with the general 
objective: to discuss how Social Workers are acting in the face of the Covid-19 pandemic and for 
the for the specific objective: describe the Covid-19 phenomenon and its impact on Brazilian 
health; understand the positioning of the CFESS ahead of professionals and users in the days of 
COVID-19 and; address the work of the social worker within the hospital during the Covid-19 
pandemic. The method used to carry out this study was dialectical, while a realistic analysis of the 
present scenario was carried out using bibliographic materials such as: scientific articles, Code of 
Ethics, Council bulletins of that category, etc. It is concluded that this new social scenario involved 
the social workers in the effective participation in management meetings and of the 
multidisciplinary teams to establish strategies institutional essential to face the pandemic. 
Keywords: Covid-19. Social service. Public health. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Atualmente o mundo se encontra em um estado alarmante de saúde pública provocada 

pelo surto de Covid-19. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou a eclosão da doença causada 

pelo vírus SARS-CoV-2, o Covid-19, e logo em 11 de março foi considerada como pandemia. 

Diante disso, constituiu-se emergência de saúde publica de importância internacional devido as 

grandes proporções de contaminação em boa parte do globo. 

Assim como os profissionais exclusivos da saúde, como enfermeiros e médicos, os 

Assistentes Sociais também são profissionais que estão na linha de frente do combate à doença, 
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3 Psicóloga e Docente da Cristo Faculdade do Piauí-CHRISFAPI; Mestre em Gestão Pública pela FEAD, 2014; e-mail: 
anneheracleiabs@hotmail.com 
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pois permanecem trabalhando em contato direto com os usuários dos serviços em seus locais de 

trabalho, como nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) e em hospitais, este último sendo o espaço 

ocupacional que será estudado nesta pesquisa, atendendo as demandas a eles encaminhadas. 

A presente pesquisa visa contribuir para o entendimento de como os profissionais do 

serviço social da saúde estão atuando diante da pandemia do Covid-19 no Brasil, tendo como 

objetivo geral a pretensão de discorrer sobre como os/as Assistentes Sociais estão trabalhando 

diante da pandemia do COVID-19 e; específicos de descrever o fenômeno da Covid-19 e seu 

impacto na saúde brasileira; compreender o posicionamento do Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) diante dos profissionais e usuários em tempos de COVID-19 e; abordar o trabalho 

do/a assistente social dentro da instituição hospitalar durante a pandemia do COVID-19. 

A principal motivação para sustentar a escolha desse tema é a atualidade do mesmo e em 

como ele vem mudando a sociedade ao longo dos dias e semanas, o qual também é justificado 

pelo crescimento alarmante de infectados pelo vírus no país. Esse tema se baseia em como o 

Brasil se encontra atualmente diante da pandemia da Covid-19 que chegou ao país em 20 de 

fevereiro de 2020 e logo em 13 de maio do mesmo ano o número de mortos pela doença já 

ultrapassava a margem de 13.000 pessoas. 

Os profissionais que estão na linha de frente para combater essa doença são em sua 

maioria da saúde, nesse caso os Assistentes Sociais se encaixam nesse parâmetro, entretanto, 

não são vistos como tal e, para muitos, não são considerados trabalhadores da linha de frente do 

combate à doença, minimizando sua importância neste processo. Sendo assim, esta pesquisa é 

de grande importância tanto para a sociedade entender o trabalho do assistente social dentro da 

saúde e sua importância, sobretudo no enfrentamento o covid-19 quanto para o meio científico 

como um aprofundamento entre as áreas de conhecimento de ideias e discussões sobre o 

assunto. 

 
2 O FENÔMENO DA COVID-19 E SEU IMPACTO NA SAÚDE BRASILEIRA 

O surto atual da doença que está se espalhando pelo mundo se chama Covid-19, 

popularmente conhecida como Coronavírus. Esse vírus surgiu pela primeira vez na república de 

Wuhan, na China, em dezembro de 2019, logo então foi alertado à Organização Mundial de Saúde 

(OMS), recebendo, o vírus, o nome de SARS-CoV-2, abreviatura de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave. 

Em 30 de janeiro de 2020 foi declarado pela OMS como sendo um surto de emergência 

internacional, ou melhor ESPII, Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Já em 

11 de março, o surto foi declarado como uma Pandemia, pois já atingia vários países de todo o 

mundo. Em 26 de fevereiro foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, um idoso de 61 

anos, que esteve na Itália durante o surto da doença, o mesmo foi internado em São Paulo, sendo 

registrado como o primeiro caso da América Latina. Desde então forma intensificadas as medidas 

de isolamento social, uso de máscaras e álcool em gel, e quarentena para pessoas que estavam 

viajando. 
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O Sistema Único de Saúde brasileiro, SUS, não é tão valorizado, tanto pelas pessoas 

como pelo governo, diante da falta de médicos, assistência, leitos e etc. Com o surto do corona 

vírus no Brasil, precisou ser intensificada essa atenção a saúde, principalmente às Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), pois em casos mais graves as pessoas acometidas com o vírus devem 

ser entubadas. 

Algumas regiões do país estão entrando a beira de um colapso quando o assunto são 

hospitais, suas estruturas e equipamentos não são suficientes para uma complexidade que é o 

corona vírus, estão sendo criados hospitais provisórios para abranger esses pacientes em 

estádios e escolas, por exemplo. (NASCIMENTO e PACHECO, 2020) 

Mas no Brasil a falta de leitos para UTI é preocupante, já que em algumas cidades 

existem apenas 04 leitos para uma população de 10 mil habitantes, número esse considerado 

baixo de acordo com o surto da doença. Outro ponto que vem sendo debatido como falta de 

aparato para a saúde é a falta de equipamentos necessários para que não ocorra o contágio para 

os profissionais da saúde, como os Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Durante algum 

tempo, suprimentos básicos ficaram escassos nas farmácias e nos mercados, como álcool em gel, 

máscaras e luvas, dentre muitas outras coisas que as pessoas estavam usando para se proteger. 

Mesmo o SUS sendo uma referência em todo o mundo pelo seu sistema de integralidade, 

universalidade e equidade, na prática é um complexo de caos, a pandemia do novo corona vírus 

veio para mostrar essa fragilidade, o orçamento de 2020 baixou relativamente ao ano de 2019, em 

cerca de 10 bilhões de reais, enquanto deveria haver um investimento extra. (PONTES, 2020) 

 
2.2 O posicionamento do CFESS perante os profissionais e usuários em tempos de covid- 

19 

 

No tocante às orientações para a prevenção da doença, em nota, o CFESS orienta os 

profissionais e todos os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) a seguirem a risca os 

protocolos divulgados pelos órgãos e autoridades sanitárias dos respectivos estados e municípios 

que, como notado, estão com níveis diferentes de propagação do vírus (CFESS, 2020a). Logo, é 

visto que a postura do Conselho Federal compreende as divergências regionais e seus 

respectivos desdobramentos em decorrência da pandemia, orientando não somente os conselhos 

regionais, mas também toda a categoria a respeitarem os protocolos de prevenção segundo o 

nível de propagação do covid-19. 

Ademais, na mesma nota, o CFESS ainda registra especificamente sobre o trabalho do 

serviço social neste novo cenário social, abordando que 

as/os profissionais devem decidir com autonomia (preferencialmente de forma coletiva) 
sobre a forma de atendimento mais adequada em cada situação, de modo a atender 
às orientações, conforme acima mencionado, assim como proteger a saúde do/a 
profissional e do/a usuário/a. No entanto, caso decidam por atendimentos por 
videoconferência, estes devem ter caráter absolutamente excepcional, considerando 
a particularidade deste momento. (CFESS, 2020a p. 01, grifo do autor). 

 

Deste modo, observa-se que, mesmo neste cenário social atípico, o Conselho não 

regulamentou os atendimentos na modalidade remota haja vista as cautelas relativas à qualidade 

do serviço prestado nestas condições. Entretanto, apesar de não estar regulamentado, o conselho 
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não proíbe esta prática integralmente, considerando as condições do momento. Contudo, a 

mesma deve ser realizada de modo excepcional, o que garante aos assistentes sociais autonomia 

profissional na decisão, mas que ao mesmo tempo devem sempre primar e considerar a qualidade 

do serviço e afirmar os princípios éticos-profissionais, destacando-se aqui o sigilo profissional e o 

“X- compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 

intelectual, na perspectiva da competência profissional” (BARROCO e TERRA, 2012, p. 130). 

Portanto, o CFESS garante aos assistentes sociais a reafirmação da sua autonomia 

profissional no atendimento, levando em consideração seus princípios ético-políticos que norteiam 

as práticas profissionais com qualidade. Ademais, é relembrado diversas vezes à categoria o 

cumprimento das orientações e regulamentações estabelecidas pelos órgãos de saúde pública, 

empregadores, autoridades sanitárias e de saúde para deste modo evitar a contaminação e, junto 

aos demais profissionais da saúde e dos outros âmbitos, reduzir a curva de contágio, superando 

tal momento temível, sempre na perspectiva da garantia de direitos dos cidadãos brasileiros. 

 
2.3 O trabalho do/a assistente social dentro da instituição hospitalar durante a pandemia do 

covid-19 

Orientar, avaliar e viabilizar são apenas três atribuições profissionais dos assistentes 

sociais indispensáveis para assegurar que o acesso aos direitos da população, especialmente na 

situação pandêmica em que se encontra o Brasil, sejam garantidos. Este profissional se faz 

essencial, não apenas, mas especialmente, neste momento porque 

O coronavírus está expondo de maneira grosseira as lacunas que existem entre 
aqueles que têm e aqueles que não o fazem, dentro e entre países. O vírus encontrou 
um terreno favorável para avançar em um momento em que mais da metade da 
população mundial carece de serviços essenciais de saúde e tem pouca ou nenhuma 
proteção social. Quase 100 milhões de pessoas estão sendo empurradas para a 
extrema pobreza porque não podem pagar por assistência médica (ONU, 2020, p. 01). 

 
 

O assistente social, como profissional inserido na divisão social e técnica do trabalho está 

presente nas instituições de saúde implementando sua ação profissional dentro do conceito de 

saúde ampliado como expressa o SUS, deste modo 

A consolidação do trabalho do Assistente Social na saúde pressupõe um 
conhecimento vasto sobre políticas públicas, em particular a do SUS, e como elas são 
garantidas à população. Desta forma, é exigido do profissional um conjunto de saberes 
que envolvem as instâncias da saúde: de prevenção a tratamento, rede de atenção, 
estruturação do atendimento e, teoricamente, a trajetória de conquistas sociais 
brasileiras, entre elas a Reforma Sanitária e a Constituição de 1988 (MELLO, 2010, p. 
1378). 

 
Os/as Assistentes sociais que trabalham no ambiente e instituições hospitalares passaram 

pela construção de novas competências e atribuições de suas atividades durante a pandemia do 

Covid-19, atualmente eles estão trabalhando em equipes multiprofissionais, envolvendo todos os 

profissionais que compõe o corpo institucional hospitalar, estando responsáveis em conhecer a 

realidade social e econômica dos pacientes e de suas famílias que estão tendo acesso aos 

serviços médicos. Ademais, segundo a entrevista do CFESS com as Assistentes Sociais do 

Instituto Doutor José Frota, hospital da rede de assistência à saúde da Prefeitura de Fortaleza 
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(CE), integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS), a respeito de como estão sendo organizados e 

desenvolvidos os atendimentos aos usuários neste atual cenário pandêmico, foi ilustrado que este 

novo cenário social envolveu os/as assistentes sociais na participação efetiva em reuniões de 

gestão e das equipes multiprofissionais a fim de estabelecer estratégias e arquitetar fluxos 

institucionais imprescindíveis ao enfrentamento da pandemia (CFESS, 2020b). 

Ademais, ainda é apontado na entrevista que os profissionais, que estão inseridos em 

uma equipe multiprofissional da mencionada instituição, são responsáveis por 

conhecer e transmitir a realidade socioeconômica e cultural dos/as pacientes/famílias, 
apontando suas vulnerabilidades sociais e econômicas; formular estratégias de 
intervenção, tendo como base a situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e 
previdenciária) e composição familiar dos/as usuários/as, subsidiando a prática dos/as 
demais profissionais de saúde; trabalhar questões relativas à humanização na saúde, 
relações sociais, fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e orientações 
sociais à população atendida, quanto aos seus direitos sociais e de cidadania (CFESS, 
2020b, p. 01). 

 

Para mais, a atuação dos assistentes sociais também estão sendo voltadas no esforço de 

repassar diariamente informações dos/as pacientes em tratamento aos seus familiares, além de 

buscar a sensibilização no tocante a importância do distanciamento e isolamento social dos 

mesmos. 

Deste modo, nota-se que os assistentes sociais que trabalham na área da saúde estão se 

adaptando ao novo contexto social pandêmico, mas sempre levando em consideração suas 

atribuições privativas e competências profissionais, reafirmando sua importância nos serviços 

oferecidos em saúde, pois estes buscam a compreensão de todo o contexto em que o paciente ou 

família se encontra dentro deste cenário/situação, não se limitando apenas ao trabalho 

estritamente clínico como de praxe do ambiente, o que se caracteriza como algo relevante para o 

processo de recuperação do paciente, especialmente na tentativa de manter firme a relação do 

mesmo com seus entes em um momento complexo de isolamento. 

 
3 METODOLOGIA 

 
A pesquisa foi desenvolvida mediante procedimento bibliográfico, para Gil (2010) esta 

proposta é arquitetada a partir de materiais já desenvolvidos anteriormente, especialmente livros e 

artigos científicos, incluindo toda bibliografia já tornada pública em conexão ao tema do estudo. Os 

materiais utilizados para a constituição deste estudo foram artigos científicos que abordam essa 

temática nas esferas aqui trabalhadas, o Código de Ética do Assistente Social, materiais e notas 

emitidas pelo CFESS e livros, tanto digitais quanto físicos. 

A classificação segundo seus objetivos é descritiva, que consiste em um estudo com a 

investigação do objetivo durante a pesquisa, descreve características de determinadas 

populações ou fenômenos. Para Gil (2008) uma de suas características está no uso de técnicas 

padronizadas no recolhimento de dados, tal como a observação sistemática. Ademais, seu 

método é dialético e sua abordagem qualitativa, pois não é a preocupação deste trabalho realizar 

levantamentos numéricos, mas sim um “aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização [...]” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009. p. 31). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A proposta desta pesquisa, esboçada na introdução deste artigo, tem o intuito entender 

como está sendo desenvolvido o trabalho dos/as assistentes sociais nas instituições hospitalares 

neste cenário atípico de pandemia do covid-19 no Brasil, buscando, em premissa, ilustrar como o 

novo corona vírus está impactando o sistema de saúde brasileiro, especialmente na sobrecarga 

ao mesmo devido o grande número de infectados concomitante a vasta demanda por tratamento 

em UTI’s que acabam estando aquém do necessário para assegurar o direito à saúde aos 

brasileiros tal qual como expressado na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

Ainda foi estudado aqui como o CFESS está orientando a categoria a desenvolver suas 

atividades profissionais nestas condições que, de longe, exige distanciamento entre os cidadãos. 

Assim, foi apontada a importância da reafirmação da autonomia profissional, a qual será 

responsável em escolher o modo de acompanhamento dos pacientes e das respectivas famílias, 

onde, de maneira excepcional, é permitido o uso de modalidades remotas a fim de proteger tanto 

o profissional quanto o usuário. Embora não esteja regulamentado pelo conselho, o mesmo não a 

proíbe, mas põe em evidencia a responsabilidade profissional do compromisso com a qualidade 

dos serviços oferecidos aos usuários que, além de envolver aspectos éticos, inclui o cumprimento 

de princípios normativos da profissão. 

Ademais, houve o esforço de inteirar como está sendo desempenhado o trabalho dos/as 

assistentes sociais, informando a maneira a qual a categoria neste espaço sócio ocupacional se 

adaptou a esta nova realidade, desenvolvendo seu labor para além da perspectiva clínica, 

buscando compreender o contexto a qual o paciente e sua família estão inseridos neste cenário, 

levando informações diárias do estado de saúde do internado repassadas pela equipe médica, 

buscando manter, de acordo com o possível, os laços familiares fortes durante tal momento 

delicado de isolamento, além da sensibilização a respeito de manter os protocolos de prevenção 

da doença a fim de auxiliar no controle da disseminação da mesma. 

Portanto, entende-se aqui que os/as assistentes sociais são trabalhadores da saúde que 

em seu exercício podem “potencializar a orientação social com vistas à ampliação do acesso dos 

indivíduos e da coletividade aos direitos sociais” (CFESS, 2010, p. 44) além de, entre tantas 

outras, desenvolver ações para “fortalecer os vínculos familiares, na perspectiva de incentivar o 

usuário e sua família a se tornarem sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde” (CFESS, 2010, p. 45). 
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CAPÍTULO 220 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar o aumento da violência doméstica contra 
as mulheres no período da pandemia da COVID – 19 e trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura das publicações nos periódicos indexados nas bases de dados Literatura Latino- 
Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). A 
busca dos artigos foi realizada por meio dos descritores: violência intrafamiliar e covid, violência 
contra a mulher, entre outros, dentre os artigos encontrados foram selecionados 14 artigos. Como 
resultado foi constatado que a soma dos fatores isolamento, instabilidade econômica e a 
dificuldade de acesso aos serviços de proteção são os responsáveis pela elevação dos casos. 
Palavras - Chaves: Violência Contra Mulher. COVID-19. Isolamento Social. 

ABSTRACT: The present study intends to analyze the increase in domestic violence against 
women during the COVID - 19 pandemic and it is an integrative review of the literature of 
publications with searches in the Latin American Literature in Health Sciences data bases 
(LILACS) and Scientific Electronic Library Online (SciELO). The search for articles using the 
descriptors: intrafamily violence, intrafamily and covid violence, violence against women, and 
others, between the articles found, 14 articles were selected. The results show that combination of 
the factors of isolation, economic instability and the difficulty in accessing protection services are 
responsable for the rise in cases. 
Keywords: Violence Against Women. COVID-19. Social Isolation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Covid – 19 teve sua origem na China, mais especificamente na cidade de Wuhan, 

sendo o vírus detectado em dezembro de 2019. Como forma de conter a propagação da doença, 

além de intensas campanhas de conscientização sobre a higienização das mãos e dos ambientes, 

os Estados brasileiros vêm adotando outras medidas, como isolamento social, quarentena, 

lockdown, paralisação de atividades econômicas, suspensão de serviços. 

A pandemia da Covid – 19 têm acarretado efeitos não apenas no sistema de saúde, mas, 

também, impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos, alcançando proporções 

que ultrapassaram limites geográficos e afetam milhares de povos. 

O coronavírus aumentou as expressões da questão social em território nacional. Com o 

fechamento de serviços públicos e privados a fim de reduzir o risco de contaminação, houve uma 

elevação das taxas de desemprego. Ademais, o tempo bem maior de confinamento das famílias, 

de acordo com Dutra (2020), em alguns casos, amplia a tensão intrafamiliar e eleva os casos de 

violência doméstica contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos e outras minorias. 

1Assistente Social. Residente Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. Email: adrieli.ma@outlook.com 
2Assistente Social. Especialista em Saúde da Família. Email:elidaaf19@gmail.com 
3Psicóloga. Especialista em Saúde Mental. Email: psi.laissaholanda@gmail.com 
4Assistente Social. Especialista em Saúde da Família. Email: lay.alsou37@gmail.com 
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A violência doméstica, segundo a Comissão de defesa dos direitos da Mulher (2018), é 

todo tipo de agressão praticada entre os membros que habitam um ambiente familiar em comum. 

Pode acontecer entre pessoas com laços de sangue, ou unidas de forma civil, como o casamento. 

Entre essas violações intrafamiliares, as cometidas dentro do lar contra mulheres em 

tempos de pandemia foram as que mais ganharam destaque nas produções acadêmicas, prova 

disso é que dentre os 18 artigos encontrados para a realização desse estudo 14 são sobre essa 

temática. 

Diante deste contexto, esta pesquisa fornece uma revisão integrativa da literatura nacional 

e internacional na intenção de conhecer as produções existentes sobre esse assunto e analisar o 

aumento dos casos de violência doméstica contra mulheres no ano de 2020. Portanto, a 

relevância do estudo está fundamentada na possibilidade de desvelar os fatores que contribuem 

para esse aumento, as novas medidas de enfrentamento e os desafios referentes à temática, 

implicando em novas possibilidades de atuação profissional na prevenção e no combate a esse 

tipo de violência. 

 
2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, no presente estudo o tema abordado é o aumento da 

violência contra mulher no panorama da COVID- 19, realizado com o levantamento das produções 

científicas publicadas no período de 2018 a 2020 e localizadas na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). 

O procedimento utilizado para aquisição das publicações teve como norteador os 

descritores: “violência doméstica”, “violência contra a mulher” e “violência de gênero”. A coleta de 

dados teve como critérios de inclusão: pesquisas disponíveis online, referentes a trabalhos em 

língua portuguesa, inglesa e espanhola, com acesso gratuito da publicação na íntegra, publicados 

nos últimos dois anos, com indexação em periódicos disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde 

Pública (BVS). 

Dessa análise, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Eletronic Library Online (Scielo).Foram 

aplicados com critério de exclusão: dissertações, trabalhos de conclusão de curso, bem como 

documentos ministeriais e informativos governamentais e outros documentos que, embora 

abordassem sobre a temática, não apresentavam o formato de artigo científico. 

Após essa primeira fase, foram excluídos os artigos relacionados aos outros tipos de 

violência, como: contra idosos, crianças, adolescentes, à violência obstétrica e os referentes às 

violências ocorridas fora do âmbito doméstico. Também, foram excluídas as produções realizadas 

antes da pandemia. As produções que se apresentaram repetidas foram consideradas apenas 

uma vez. 

Assim, o processo de busca na referida base de dados resultou no total de 1.346 

textos,320 textos referentes ao descritor “violência contra a mulher”; 402 textos relacionados à 
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“violência doméstica”; e 624relativos à “violência de gênero”. Após o estabelecimento dos critérios 

de inclusão e a realização da leitura prévia dos títulos e resumos foram selecionados 18 artigos. 

Em seguida, foram aplicados os outros critérios de exclusão já detalhados. Realizou-se, 

também, a análise criteriosa e a leitura integral dos artigos. Deste modo, 14 artigos foram eleitos 

para formar a base da análise deste estudo, conforme o fluxograma esquemático descrito na 

imagem abaixo, os demais foram excluídos por discorrerem sobre outras formas de violência 

intrafamiliar. 

 
Figura 1: Fluxograma do processo de inclusão e exclusão dos estudos. 

Fonte: autores.  

4 RESULTADOS 

 

4.1 Violência Intrafamiliar contra a mulher: Caracterização dos estudos. 

 

De acordo com o acervo analisado na íntegra, observa-se que os casos de violência 

doméstica intrafamiliar aumentaram bastante durante o período de isolamento social, em virtude 

da Pandemia do Covid-19. Os estudos apontam que as principais vítimas desse tipo de violência 

são os grupos mais vulneráveis como mulheres, crianças, adolescentes e idosos, sendo as 

primeiras em maior número. 

Algumas produções apresentam dados dos indicadores de vários países (China, Espanha, 

Brasil, México, França) que evidenciam o agravamento de casos já existentes e que ao mesmo 

tempo emergem novos, em alguns países os casos chegam a triplicar e em outros se estima um 

aumento de 50% nas denúncias. Além disso, as produções elencam os principais fatores 

responsáveis pelo aumento dos números de vítimas de violência doméstica, as estratégias e os 

desafios para o enfrentamento, apenas em um dos artigos o foco está na prevenção dos conflitos 

violentos e não foca em grupos populacionais específicos. 
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A relação dos artigos estudados nesta revisão é apresentada no Quadro 1. Para melhor 

visualização e análise, os artigos foram classificados por ordem decrescente de publicação e 

apresentados segundo periódico, ano de publicação, país, autores, título e objetivos principais. 

 
Quadro1: Publicações analisadas e apresentadas em ordem decrescente de publicação 

 
Periódico Ano / País 

Código 
Título Autor Principal Objetivos 

Scielo Revista brasileira 
de Epidemiologia 

2020/ Brasil 
P1 

Isolamento social e o 
aumento da violência 
doméstica: o que isso nos 
revela? 

Vieira1 Estabelecer algumas 
relações entre o isolamento 
social durante a pandemia 
da COVID-19 e o aumento 
da violência 
contra as mulheres, levando 
em conta o contexto de uma 
sociedade patriarcal. 

Cadernos de Saúde 
Pública 

2020/ Brasil 
P2 

A violência contra mulheres, 
crianças e adolescentes em 
tempos de pandemia pela 
COVID-19: panorama, 
motivações e formas de 
enfrentamento. 

Marques1 Discutir o enfrentamento da 
pandemia são as 
repercussões 
do distanciamento social no 
relacionamento  
interpessoal, especialmente 
entre parceiros 
íntimos. 

Revista Psicologia & 
Saberes 

2020/ Brasil 
P3 

Pandemia de COVID-19 e 
Gênero: Uma Análise sob a 
Perspectiva do Princípio 
Constitucional da Isonomia 

 

Siqueira1 

 

Demonstrar que esse 
panorâmico histórico de 
desigualdade de gênero fica 
ainda mais evidente em 
momentos de crise, como a 
atual pandemia de Covid-19 
que o mundo atravessa. 

SCIELO 2020/ Brasil 
P4 

A interseccionalidade e outros 
olhares sobre a violência 
contra as mulheres em 
tempos de Pandemia pela 
Covid-19 

 

Barbosa1 

 

Problematizar o aumento 
das violências domésticas 
durante o isolamento social 
em tempos de pandemia. 

BrasilianJournalof 
Health Review 

2020/ Brasil 
P5 

Violência contra a mulher e 
feminicídio no Brasil - impacto 
do isolamento social pela 
COVID-19 

 

Okabayashi1 

Estabelecer relações entre 
fatos e ocorrências de 
feminicídio e casos de 
violência contra a mulher 
com o isolamento social 
estabelecido com a 
intercorrência da COVID-19 
no Brasil. 

BrasilianJournalof 
Health Review 

2020/ Brasil 
P6 

A violência doméstica durante 
a quarentena da COVID-19: 
entre romances, feminicídios 
e prevenção. 

 

Maranhão1 

Investigar a violência contra 
a mulher durante o período 
de quarentena da COVID- 
19. 

Repositório UCB 2020/ Bolívia 
P7 

Satisfacciónconyugal y riesgo 
de violenciaenparejas durante 
lacuarentena por lapandemia 
del COVID-19 enBolivia. 

 

Bismarck1 

 

Tratar da relação entre 
satisfação conjugal e risco 
de violência na perspectiva 
de um dos cônjuges antes e 
durante o isolamento 

Data Pop Aliance 2020/ México 
P8 

Domesticviolence in Mexico in 
times of COVID-19 

Nieto1 Abordar sobre o aumento do 
número de mulheres vítimas 
de violência doméstica 
durante o período de 
confinamento social na 
cidade do México. 

Editorials 2020/ EUA 
P9 

Violenceagainstwomenduring 
covid-19 pandemicrestrictions 

Roesch1 Relatar sobre o aumento 
dos casos de violência 
durante a Pandemia. 

Gmodel 2020/ Espanha 
P10 

Medidas de contención de 
laviolencia de género durante 
la pandemia de COVID-19 

Pérez1 Analisar as medidas 
adotadas até o momento 
pelo governo da Espanha, 
pelos  governos  autônomos 
e pelas iniciativas 
formuladas    em   diferentes 
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    países. 

Cadernos Fio Cruz 2020/ Brasil 
P11 

Violência Doméstica e 
Familiar na Covid-19 

Damásio1 Oferecer subsídio aos 
profissinais da rede de 
proteção e cuidado às 
pessoas em situação de 
violência, bem como aos 
gestores e a todos os 
envolvidos nas respostas à 
COVID-19, reforçando 
as ações voltadas às 
pessoas em situação de 
violência doméstica e 
familiar durante a crise. 

Boletim de Análise 
Político-Institucional 

2020/ Brasil 
P12 

Prevenindo Conflitos Sociais 
Violentos em Tempos de 
Pandemia: garantia da renda, 
manutenção da saúde mental 
e comunicação efetiva. 

 

Moraes1 

 

Explorar alguns fatores de 
estresse associados à 
pandemia, destacando que 
seus efeitos agregados 
aumentam a probabilidade 
de conflitos sociais 
violentos. 

Revista Espaço 
Acadêmico 

2020/ Brasil 
P13 

Falta de pão e violência 
doméstica em tempos 
de coronavírus. 

 

Galetti1 

 

Evidenciar o aumento dos 
casos de violência 
doméstica no Brasil e nos 
países que estão em meio 
ao surto de coronavírus. 

Revista Brasileira de 
Análise do 
Comportamento Portal 
UFPA 

2019/ Brasil 
P14 

Violência Doméstica (contra 
mulher) no Brasil em tempos 
de pandemia (COVID-19) 

Maciel1 Discutir estratégias de 
enfrentamento à violência 
contra a mulher em 
situações de isolamento 
social por conta da 
pandemia. 

Fonte: autores. 

Quanto à metodologia as produções analisadas são predominantes qualitativas e 

quantitativas, apresentando dados numéricos para demonstrar o aumento das situações de 

violência, durante o período da pandemia e abordando a visão dos autores a respeito dos fatores 

relacionados aos casos de violência e estratégias de prevenção e desafios. 

Com base nas produções, estudos revelam que a violência doméstica intrafamiliar é 

praticada por pessoas da família ou de maior convivência com a vítima, em casos de violência 

contra a mulher, os principais agressores são os seus parceiros íntimos, esse tipo de violência é 

reflexo de uma sociedade patriarcal e sexista, baseadas em relações de poder, em que há 

estereótipos dos homens como sujeitos de sexo forte, dominadores, viris e a mulher é colocada 

numa posição de inferioridade, consideradas frágeis e submissas, além disso, há o histórico de 

impunidade contra os agressores. (P1, P5, P6 e P11). 

A violência doméstica contra a mulher acontece de diversas formas, como física, 

psicológica, moral, sexual e patrimonial, sendo a física a mais prevalente, responsável por 48,7% 

dos atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). Os principais motivos para a violência 

doméstica contra a mulher são dependência emocional, impulsividade, ciúmes, não aceitação do 

fim do relacionamento e uso abusivo de álcool. (P3, P5, P6, P7 e P13). 

Com relação à violência doméstica intrafamiliar contra a mulher durante as pandemias, 

todas as produções elencam que as medidas para prevenção da disseminação do vírus causador 

da Covid-19, o isolamento social, tem contribuído para o aumento dos casos de violência entre os 

fatores inter-relacionais estão: a elevação dos níveis de estresse dentro dos lares, o número maior 
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de horas com os possíveis agressores e as dificuldades de ter acesso aos principais serviços de 

ajuda, pois os órgãos facilitadores da identificação e notificação dos casos de violência que são os 

setores da saúde estão sobrecarregados atuando prioritariamente nas ações voltadas à 

assistência aos pacientes com sintomas respiratórios e casos suspeitos e confirmados de COVID- 

19 (P1 a P14). 

Além disso, os estudos indicam que foi reduzido às possibilidades da mulher criar e/ou 

fortalecer uma rede de apoio, com os familiares e amigos para buscar ajuda e sair da situação de 

violência (P2), as dificuldades econômicas, redução dos salários, desemprego, aumento do 

consumo de álcool ou outras substâncias psicoativas, o fato da vítima conviver com o abusador 

dificultam as denúncias com segurança e assim acabam por desencorajar as vítimas (P11). 

Dessa forma, ao observar e analisar os estudos foi possível identificar evidências que o 

isolamento social contribui para a ascensão dos conflitos violentos no ambiente doméstico e 

familiar. Preocupados com esse quadro, órgãos mundiais como a ONU Mulher têm emitido 

recomendações específicas para autoridades dos países com a finalidade de propor ações e 

buscar alternativas para o enfrentamento da crise. 

 
4.2 Violência intrafamiliar contra a mulher na Pandemia: Estratégias e Desafios. 

 

No Brasil, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, 2006), é um marco na luta pelos direitos 

das mulheres e pela criminalização da violência doméstica no Brasil. Através dela foram grandes 

os avanços, porém, com o aumento dos números de casos de violência contra a mulher no 

contexto da pandemia do Covid-19, acentuou-se o fato que ainda faltam políticas públicas eficazes 

para que dispositivos possam ser implementados de forma efetiva no país. 

Motivado pelo isolamento social, está em trâmite os projetos Lei nº 1368 de 2020, que 

prevê uma rede de atendimento local onde as vítimas são atendidas pelo conselho tutelar e por 

uma delegacia especializada e a PL 1.796/2020, que reconhece a urgência dos processos, 

permitindo também o registro de ocorrências de violência doméstica de forma mais eficiente 

através da internet ou número de telefone de emergência. (P5, P14) 

Ademais, ações como: ampliação do disque 100 e disque 180, criação de novas 

plataformas digitais, portais exclusivos para denúncias com opção para vítimas, familiares, 

vizinhos e até desconhecidos possam registrar situações de violência doméstica, anexando fotos, 

vídeos e áudios para auxiliar o processo, foram implementados durante o período da pandemia. 

(P14, P5). Ações similares foram realizadas em países como México e Espanha, com ampliação 

de atendimento e apoio psicológico às vítimas através de vídeo chamadas ou videoconferências 

por Chat ou WhatsApp (P8, P10) . 

É importante destacar que apesar da eficiência dos meios eletrônicos, o crescimento de 

redes de proteção informais de denúncia deve ser estimulado no Brasil. Esse método já acontece 

em países como França e Espanha. Nestes países, as mulheres procuram ajudas em farmácias e 

supermercados usando palavras em código para informar a situação de violência. O 
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encorajamento desse suporte social é importante principalmente nos tempos de pandemia, pois 

faz com que as mulheres se sintam conectadas e apoiadas. (P1, P10, P11). Além disso, pode-se 

considerar um método simples e democrático. 

Outro fator que se pode encarar como desafio para a superação dessa problemática é que 

o enfrentamento da violência contra a mulher durante a pandemia do Covid- 19 não pode se 

limitar apenas no registro das denúncias. Deve-se fazer também uma ampla divulgação dos 

serviços através de campanhas, capacitações para os trabalhadores de saúde, que irão atender 

diretamente esse público, sendo necessária a expansão e fortalecimento da rede de apoio, com a 

ampliação do número de vagas nos abrigos e instituições de amparo à mulher. (P1, P10, P6). 

Em se tratando da realidade brasileira e das múltiplas facetas que a violência doméstica 

chega aos lares do país, não fazendo distinção de cor, raça, classe social ou orientação sexual, 

deve-se levar em conta toda diversidade cultural presente, ampliando os canais de ajuda a essas 

mulheres que vivem em contextos tão distintos, valorizando suas singularidades. 

O isolamento por si só não causa violência, mas evidencia problemas estruturais. Tal 

problema traz à tona questões de gênero, divisão sexual do trabalho, machismo estrutural e 

fatores históricos-sociais. Torna-se necessário, como estratégia de enfrentamento a reflexão sobre 

a violência contra a mulher em tempos de pandemia, levando em consideração aspectos éticos, 

políticos e culturais para uma análise crítica com a finalidade de mobilizar as pessoas para uma 

maior conscientização do problema. 

 
5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 

 

Um dos aspectos mais significativos na literatura analisada faz referência aos fatores que 

acarretam no aumento do número de casos de violência contra a mulher em contexto de 

pandemia e os métodos de combate possíveis de serem utilizados em tal cenário. 

É unânime nos trabalhos analisados que fatores tais como: a convivência compulsória, o 

estresse ocasionado pela insegurança econômica, a impossibilidade de convívio social e o 

aumento do consumo de bebida alcoólica, por exemplo, contribuem para ocorrência e 

consequente aumento também, de agressões intrafamiliares (P1 – P14). Vale ressaltar que, ao 

tempo em que se observa este agravamento, as instituições de referência para atendimento dos 

casos estão com acesso reduzido, o que faz com que haja uma diminuição na busca pelos 

serviços, tanto pelas vítimas não poderem sair de casa, já que estão sob vigilância constante do 

agressor, bem como, por medo de contrair a doença provocada pelo novo coronavírus(P1,P2). É 

urgente ressaltar, entretanto, que a violência contra a mulher não é uma realidade apenas deste 

período de pandemia, é algo que já existe há muito tempo e somente aumenta a cada ano, 

principalmente ao ser levado em conta a natureza machista e opressora em que grande parte dos 

homens são criados e vivem (P6). O cenário de isolamento social e crise econômica evidencia que 

alguns homens, quando se veem em situação de impotência e insegurança financeira, tendem a 
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projetar sua insatisfação em suas companheiras, principalmente em forma de violência, o que 

ressalta a gravidade do machismo na sociedade (P13). 

É pauta constante, nos estudos observados, os fatores que motivam o agressor, mas, faz- 

se necessário também, ressaltar em que posição a vítima se encontra que a torna mais vulnerável 

à violência imposta sobre ela. Além da violência física, que é a mais recorrente, há também a 

violência psicológica que no contexto do isolamento social se apresenta quando aquele agressor 

vigia constantemente sua companheira, se utiliza do fato de que é sua dependente financeira e a 

manipula, faz com que a mesma interrompa o uso de meios de comunicação como redes sociais, 

o que a distancia de familiares e amigos, e assim faz com que a vítima perca valiosos pontos de 

apoio para recorrer quando agredida.(P2, P3, P6) 

É primordial, levando em conta o conhecimento já adquirido a respeito dos principais 

fatores que levam à agressão, qual a situação da vítima e a dificuldade de acesso aos serviços de 

apoio atualmente, que se trabalhe tanto com a prevenção quanto com o combate a esta situação 

que já é considerada de saúde pública. Em termos de prevenção é essencial que se trabalhe em 

três níveis: antes que a violência ocorra, quando a violência já ocorreu e após violência ocorrer, 

prestando atendimentos específicos em cada nível, desde campanhas preventivas até 

atendimentos médicos de emergência e posteriormente de reabilitação (P6). 

No tocante ao combate é indispensável que as instituições de referência e os serviços de 

apoio às vítimas se adaptem a nova realidade de forma que aquela usuária não fique 

desamparada. Em contexto de pandemia e isolamento social há um aumento do uso de meios de 

comunicação e redes sociais como fontes importantes de informação e prestação de serviços, 

sendo utilizados também como forma de combate à violência contra a mulher e outros segmentos, 

através de disques denúncias (Disque 100 e Disque 180), campanhas na mídia de televisão, 

rádios, internet, sobre a importância de ser realizada a denúncia, inclusive por terceiros (P6), bem 

como também, em níveis micro (municípios) divulgação de números de contato das instituições de 

referência (CREAS, CRAS, Conselhos Tutelares), o que aumenta o leque de canais de denúncia e 

oferta de serviços aos quais a vítima pode recorrer. 

Paralelo a isso, é imprescindível também que, para além de informar sobre os canais de 

denúncia e demais serviços aos quais a vítima possa recorrer, que os profissionais dessas 

instituições de referência orientem a essa vítima que mantenha um círculo de contatos aos quais 

ela tenha confiança para relatar as violências que está sofrendo e que tenha um ponto de apoio 

seguro caso necessite se abrigar, junto com os filhos (quando os tiver) enquanto é socorrida 

(P11). São pequenas ações, porém, capazes de dar uma resolução eficaz à situação. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O machismo enraizado na sociedade é o responsável para que a violência ocorra, já que, 

ainda no século XXI a mulher é vista como propriedade e em muitos relacionamentos é colocada 

em posição de submissão e inferioridade, principalmente quando essa mulher é dependente 
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financeira de seu companheiro, o que a torna alvo de constante violência psicológica e moral, 

além da física. 

A revisão realizada permitiu analisar que o isolamento social, principal método de combate 

à propagação do novo coronavírus, apesar de extremamente necessário, tem sido responsável 

pelo aumento considerável de casos de violência contra a mulher, a partir do momento que traz à 

tona fatores e comportamentos negativos de dominação e poder dos homens para com suas 

companheiras. Ao mesmo tempo, possibilitou observar que há também uma maior dificuldade no 

acesso aos serviços de apoio às vítimas, o que faz com que a situação de violência perdure. 

Combater a violência contra a mulher é antes de tudo uma responsabilidade educacional, 

ensinar os meninos a respeitar e tratar com igualdade de direitos as meninas é indispensável para 

que se tornem homens adultos responsáveis e não violentos. De imediato, entende-se que para 

obtenção de resultados eficazes no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher em 

contexto de pandemia e isolamento social, é necessário que se trabalhe de maneira 

multidisciplinar, envolvendo todos os serviços que atendem situações de violência: segurança, 

saúde, assistência social, justiça e sociedade civil e organizada, de forma que adaptem-se à nova 

realidade vivenciada, onde a demanda chega em menor número pessoalmente e em maior 

número virtualmente, através de telefone e demais meios de comunicação. 

Espera-se que as ideias aqui esboçadas possam contribuir para a continuação do debate 

sobre violência contra a mulher com ênfase no combate e no fato de que seja garantido a esse 

público, pelo Estado e sociedade, o direito de viver sem violência e ter todos os seus direitos e 

proteção garantidos. 
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CAPÍTULO 221 

PANDEMIA DA DESINFORMAÇÃO: ANALISANDO A NECROPOLÍTICA NORTE-AMERICANA 

PELA LENTE DOS SEUS PRINCIPAIS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

PANDEMIC OF DISINFORMATION: ANALYZING THE NORTH AMERICAN NECROPOLITICS THROUGH THE 
LENS OF ITS MAIN COMMUNICATION VEHICLES 

Maurício Fontana Filho1 

Rodrigo Tonel2 

Queli Cristina Braz Persich3 

 
RESUMO: O presente estudo trata da pandemia de Covid-19 e das ações necropolíticas nos 
Estados Unidos na prevenção, assim como dos impactos das fake news nas mídias gerais. A 
pesquisa possui como método o exploratório, dentro do qual analisamos os mais importantes 
veículos midiáticos Norte-americanos de modo a compreender os efeitos da desinformação 
durante o Covid-19. O principal objetivo é de familiarizar o público com os tempos de exceção em 
que se vive e expor o perigo da desinformação como principal fonte de contágio. Em segundo 
plano, serão explorados os discursos e posicionamentos do presidente estadunidense Donald J. 
Trump, suas principais consequências para com o público e as reações da mídia. Conclui-se que 
os efeitos da desinformação noticiados pelos meios de comunicação e as principais declarações 
do presidente sobre a pandemia contribuíram para a desorientação da população, causando a 
morte dos grupos mais vulneráveis. 
Palavras-Chave: Necropolítica; Pandemia; Presidente; Sociedade; Trump. 

 
ABSTRACT: We investigate the pandemics of Covid-19 and the necropolitic actions of the United 
States in its prevention, as well as the impacts of the fake news upon the Media. This research has 
as its method the exploratory, through which we analyze the most important North American Media 
vehicles, aiming at better understand the impact of disinformation during the Covid-19. The 
principal objective is familiarizing the public with the times of exception that we live in, and 
exposing the dangers of disinformation as the principal source of contraction. Secondly, we explore 
the pronouncements and views of the president, Trump, its consequences to the public and the 
impact upon the Media. We conclude that the effects of disinformation pointed out by the Media 
and the points brought up by the president on the pandemic contributed towards the disorientation 
of the people, causing the death of the most vulnerable groups of society 
Keywords: Necropolitics; Pandemic; President; Society; Trump. 

 
Introdução 

 

O acesso à informação é um elemento fundamental na sobrevivência humana em tempos 

de pandemia e mortes frequentes relatadas pela mídia. Qual é o impacto da desinformação sobre 

a sociedade? Quem mais sofre com a propagação de notícias inverídicas? Estas são perguntas 

gerais que serão analisadas com foco específico no caso Norte-americano. 

Através de uma metodologia exploratória e de análise bibliográfica dos principais veículos 

de comunicação do país, nos propomos a perscrutar os impactos de pronunciamentos ambíguos e 

do uso irresponsável das redes sociais pelo presidente Trump. 
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No primeiro capítulo tratamos de elaborar o contexto histórico das pandemias e 

importantes distinções entre as pandemias causadas por vírus e por bactérias, assim como entre 

epidemias e pandemias. O objetivo é oferecer precisão aos termos. No segundo capítulo 

adentramos a esfera de mídia e do impacto da desinformação sobre as pessoas, intrinsecamente 

nocivo às mais vulneráveis. 

Em diversas ocasiões a pandemia foi sendo relativizada ainda em um período de contágio 

incipiente, o que atrasou, assim, a tomada de medidas necessárias para a proteção da vida 

humana e principalmente na prevenção à doença. Durante o período de exceção que é esta 

pandemia, o artigo que atenta contra a massiva desinformação é justificado em si mesmo. 

 
1 Conceitos iniciais e precedentes históricos 

 

O que é uma pandemia? Em seu sentido mais conciso, a pandemia é um surto de doença 

que ocorre em abrangência geográfica e afeta alta proporção populacional. Ela difere de uma 

epidemia, a qual se refere a infecções que se espalham rapidamente em uma população 

específica. A pandemia é mais difusa, incidindo sobre diferentes continentes do mundo. O termo 

pandemia se refere à contaminação geográfica e não sobre a severidade do surto, o que significa 

dizer que uma pandemia não necessariamente será mais mortal do que uma epidemia, mas 

apenas que ela cobre mais regiões (DUNCAN, 2020). 

A palavra pandemia é geralmente usada para descrever eventos dentro dos quais o 

contágio foi documentado em diversas partes do mundo. A sua declaração tende a desencadear 

fobia e desespero sociais, principalmente quando mal interpretada. É um termo que, quando mal- 

empregado, pode apresentar perigo, fomentando o pânico em massa, medo injustificado e até 

mesmo um aceite premeditado de derrotismo dentro do qual se interpreta que tudo está perdido 

(DUNCAN, 2020). 

Doenças infecciosas têm predado sobre as comunidades humanas desde tempos antigos, 

impactando de forma significativa e modulando as sociedades. Um dos elementos consistentes 

presente em grande parte das pandemias foi o ataque aos corpos médicos, consequência de um 

medo primitivo de contaminação e morte, mas que perdura até os dias de hoje na forma de 

desconfiança e irracionalidade (ROSENWALD, 2020). 

A Praga de Justiniano de 541, que retornaria periodicamente até a metade do século XVIII 

é o nosso primeiro exemplo. A sua estimativa de mortes é de dez milhões de pessoas. A doença 

era causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, a qual era transmitida por moscas e 

roedores. Espalhou-se principalmente pela Ásia Central, Europa e populações do Mediterrâneo. 

Grande parte dos povos daquele período compreendiam o fenômeno por uma conotação religiosa 

(MCMULLAN et al, 2020). 

Em sentido semelhante, a famosa Peste Negra, que se espalhou pela Europa, Oriente 

Médio e África na metade do século XIV, matando por volta de metade da população, foi uma 

pandemia causada pela mesma bactéria letal que causou a Praga de Justiniano, se espalhando 
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principalmente por rotas de comércio. Foi tomada como um sinal do apocalipse, ações divinas e 

alinhamento de planetas. A oração foi praticada de modo massivo com o fim de suspender a 

doença. Em muitos casos, os estrangeiros foram acusados de serem a causa, emergindo revoltas 

sangrentas (MCMULLAN et al, 2020). 

No século XIX, ocorreram cerca de seis pandemias de cólera, tendo sua origem na Índia 

e, a partir de então, migrando para a Europa e as Américas. Populações indígenas inteiras 

pereceram em face da doença, trazida exclusivamente pelos conquistadores. Ainda nos dias de 

hoje a contaminação é intensa, principalmente nos ambientes desprovidos de água límpida e 

higiene básica. A mortalidade pela cólera já foi muito alta. As pessoas morriam logo após serem 

infectadas (MCMULLAN et al, 2020). 

Hospitais improvisados haviam sido instalados em cidades chave nos países mais 

afetados, mas, de modo geral, a resistência das pessoas ao governo e ao corpo médico gerou 

conflitos e agressões. Em muitas regiões pairava a suspeita de que os médicos, após receberem 

o dinheiro pelo tratamento, iriam abandonar os doentes e, após suas mortes, dissecar seus 

corpos. Nem governo, nem médicos tendiam a ser bem vistos. A falta de conhecimento científico 

sobre a doença exacerbou o sentimento de fúria. Apenas posteriormente seria descoberta a 

informação de que a doença se espalhava pela água ao invés do ar. Os povos eram ignorantes 

acerca da doença, temendo morrer e não chegar aos céus divinos (MCMULLAN et al, 2020). 

Na Gripe Espanhola de 1918-1919, cerca de 35 milhões de pessoas morreram, sendo 

considerada pandemia mais devastadora do século passado. Durante a sua ocorrência, as 

pessoas ficavam em quarentena, enquanto que hospitais de emergência eram recorrentemente 

construídos e em números massivos. Muitas discussões sobre o uso de máscaras foram 

realizadas. A história pode nos ajudar a compreender o presente, isso porque grande parte das 

áreas da saúde pública possui equivalente resposta à pandemia em tempos contemporâneos 

(WELFORD, 2018). 

A pandemia do HIV começou em 1980 e vem até hoje resultando em mais de 35 milhões 

de mortes em todo o mundo (ROSENWALD, 2020). Foi uma pandemia marcada pelo pânico, 

ignorância e medo. Todos esses elementos fomentados pela desinformação. No início da doença, 

qualquer suspeita de ser HIV positivo era tomada como motivo suficiente para a segregação social 

do indivíduo por amigos, familiares e colegas de trabalho. O pensamento de que apenas 

homossexuais poderiam contrair o HIV e o de que essa doença poderia ser transmitida até mesmo 

por um aperto de mão perdurou por algum tempo, sendo progressivamente superada (TONEL et 

al., 2018). 

A gripe russa, a febre amarela, a gripe asiática, a gripe de Hong Kong, a gripe suína e o 

ebola são todos exemplos de pandemias de alto impacto sobre as sociedades humanas, 

modelando as estruturas da vida social e o curso da história (ROSENWALD, 2020). A gripe suína 

é até mesmo rotulada pelo historiador John M. Barry (2004, p.100, tradução nossa) como sendo 

“entre outros vírus o mais perfeito entre os organismos perfeitos.” 
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O coronavírus é o mais recente exemplo de atividade pandêmica (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020). Em 23 de maio de 2020 já haviam mais de 217 mil vítimas da doença, e 

três milhões de casos desde janeiro (MCMULLAN et al, 2020). Em 22 de junho, por outro lado, o 

número de mortes já havia chegado a 471.998, e a mais de 9 milhões de casos 

(WORLDOMETERS, 2020). Em comparação com outras pandemias históricas, um dos elementos 

mais gritantes desta foi a demora de muitos países em se preparar, permanecendo estagnados 

em face do crescendo de mortes e contágios. A doença se espalhou pela China por meses, e 

pouco foi realizado de forma concreta para diminuir o alcance do contágio do vírus (MCMULLAN 

et al, 2020). 

Muitas pandemias foram causadas por bactérias, outras por vírus. A pandemia da Gripe 

Espanhola foi tão duradoura quanto intensa, mas por qual motivo? Em concordância com Barry 

(2004, p.99, tradução nossa), o principal elemento que torna o vírus mais perigoso que a bactéria 

é que “um vírus tem apenas uma função: replicar a si mesmo.” Mesmo assim, ele não faz isso 

sozinho, precisando se apossar das células de um hospedeiro, como o humano, e curvá-las às 

suas vontades. As células do hospedeiro, então, já não fazem o que deveriam fazer, mas 

trabalham para o vírus. A partir disso, o vírus se reproduz em milhares, e às vezes em centenas 

de milhares de novos vírus. A bactéria já não possui todas essas prerrogativas. Sendo assim, 

os vírus são eles próprios um enigma que existe nos cantos da vida. Eles não são 
simplesmente pequenas bactérias. As bactérias consistem em seres de uma única 
célula, mas estão completamente vivas. Cada uma tem um metabolismo, precisa de 
alimento, produz resíduo, e se reproduz por divisão. Os vírus não se alimentam nem 
queimam oxigênio por energia. Eles não se engajam em um processo que possa ser 
considerado metabólico. Eles não produzem resíduo. Eles não se reproduzem. 
(BARRY, 2004, 98-99, tradução nossa). 

 

A partir da explanação acima, oportuno ressaltar acerca do que representa uma pandemia 

causada por vírus. Essa nova pandemia revela o quão frágil é o sistema social e econômico em 

quem vivemos. Bastou um vírus se impor para o caos se perpetuar por meses. Ruas vazias, 

cidades silenciosas e indústrias estagnadas são o estado atual de coisas (MCKIBBEN, 2020). 

Mesmo assim, pandemias e epidemias sempre funcionaram como o perfeito laboratório biopolítico 

para testar dispositivos de segurança e técnicas de controle populacional (FOUCAULT, 2008). 

Hoje a comunicação e a tecnologia são desenvolvidas em um nível como jamais se 

pudera ao menos imaginar. Isso não representou agilidade na ação preventiva, mas iniciativas de 

desinformação em face de um problema que vai perdurar como realidade. Como pode o público 

se proteger sem informação confiável? Em outras palavras, “se pretendo refletir corretamente 

sobre um problema ao qual dou grande importância, tenho de dispor de conhecimento para isso e, 

portanto, de informações qualificadas suficientemente pertinentes e confiáveis”, afirma o biólogo 

francês Philippe Kourilsky (2013, p.91). 

Na sequência, uma análise será feita acerca dos veículos de comunicação Norte- 

americanos e contaminação das redes sociais com notícias confusas e inverídicas, com foco 

específico nos discursos e decisões de governo do presidente estadunidense Donald J. Trump. 
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2 Liderando a desinformação para o caos social 

 

Mais de 2 milhões de mensagens na rede social Twitter bombardearam quem buscava 

informação sobre a doença com teorias da conspiração sobre a origem do Covid-19, indica um 

estudo realizado pelo Departamento de Estado estadunidense. O perigo da desinformação online 

começou muito cedo, já nas primeiras semanas de disseminação da doença na China (ROMM, 

2020). 

O estudo indicou que as mensagens representavam uma iniciativa coordenada e 

inautêntica. A análise tem como resultado final a ideia de que forças estrangeiras tentaram 

fomentar o medo através de uma campanha pela desinformação durante um período de 

emergência na saúde. Ao fim, a análise comprova que a desinformação se espalhou com maior 

velocidade do que o vírus propriamente dito (ROMM, 2020). 

Em fevereiro, os Estados Unidos estavam preparados para celebrar diversos festivais, 

como o chamado Mardi Gras, o carnaval Norte-americano. Ao mesmo tempo, o que circulava 

pelas redes sociais e posicionamentos de governo era a visão de que o vírus Covid-19 era um 

risco mínimo para qualquer pessoa. Naquele momento, apenas 12 casos haviam sido 

documentados em todo o país. No final de fevereiro, o presidente, em conferência, se posicionou 

de mesmo modo, afirmando que tudo estava sob o controle de seu governo (VILLAROSA, 2020). 

Sabe-se agora, porém, que os seus ministros já o haviam alertado sobre a possibilidade 

de uma pandemia e da morte de pelo menos um milhão de pessoas, tendo Trump lhes tomado 

como sendo demasiado alarmistas. Poucos dias depois, o Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças (CDC) emitiu um alerta recomendando o distanciamento social. O presidente ainda não 

concedia o seu aval, afirmando que poucas pessoas tinham a doença, que todas estavam 

melhorando e que, em alguns dias, o número de pacientes estaria perto de zero (VILLAROSA, 

2020). 

Desde março, falsas possibilidades de cura ao Covid-19 vêm sendo difundidas pelas 

redes sociais, tanto por Facebook, Twitter, Instagram, Youtube quanto por TikTok. Alho, alvejante, 

masturbação e até mesmo o uso de cocaína são os exemplos de cura reverenciados nestes 

meios. No talvez mais inacreditável sinal dos tempos em que vivemos, a Organização Mundial da 

Saúde criou uma conta na rede social TikTok de modo a quebrar com a massiva desinformação 

sobre a pandemia através de um compartilhamento de dados sérios e científicos (CAPATIDES, 

2020). 

Enquanto isso, o presidente comparava o vírus com a Gripe Suína, por Twitter, chamando 

a Mídia e o partido de oposição, o Democrata, de alarmistas, por interpretarem a situação como 

sendo mais hedionda do que realmente era. Até o final de março, o presidente permaneceria com 

o posicionamento de que o vírus não era grande coisa, palavras utilizadas por ele em sua retórica 

(VILLAROSA, 2020). 

As áreas com alto nível populacional de pessoas negras foram as que mais sofreram pelo 

avanço mortífero do vírus, consequência de seu estado de pobreza, ignorância e da proximidade 
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em que viviam. Os mais pobres sofrendo horrores não é nada de novo na história de humanidade. 

O Covid-19 na China mostrou a severidade da doença, a qual atacava principalmente pessoas 

idosas e aquelas com problemas de hipertensão, diabetes, doença pulmonar e assim em diante 

(VILLAROSA, 2020). 

O que intensificou o problema foram as notícias espalhadas pelas mídias sociais e 

rumores de comunidades locais em relação aos negros possuírem proteção natural contra o vírus 

em função de seus altos níveis de melanina. Estas falsas teorias foram documentadas já pela 

metade do mês de março. A desinformação exacerbou o efeito da pandemia, resultando na perda 

de vidas preciosas, principalmente em comunidades vulneráveis à desinformação e ao contágio 

(VILLAROSA, 2020). 

Depois de 50 anos de avanços legislativos e sociais, os Estados Unidos ainda 

permanecem profundamente segregados. Os negros são mais propensos do que os brancos a 

viverem em comunidades pobres onde as estruturas sociais estão em ruína e onde a oportunidade 

de emprego é baixa. As condições dos locais sociais e do ambiente físico onde essas pessoas 

vivem, trabalham, vão à escola, brincam e oram influenciam diretamente no seu estado de saúde 

inicial. Com isso, são mais propensas a ter algum problema de saúde a ser potencializado por 

uma pandemia (VILLAROSA, 2020). 

Este fato evidencia o conceito de necropolítica do filósofo camaronês Achille Mbembe 

(2016), o qual trabalha com a ideia de que o Estado tende a deixar para morrer determinados 

indivíduos e grupos da sociedade por considerar que sejam dispensáveis para o bom 

funcionamento das relações sociais. O termo necropolítica refere-se a “formas contemporâneas 

que subjugam a vida ao poder da morte (necropolítica)” (MBEMBE, 2016, p.146), reconfigurando 

profundamente as relações da vida em sociedade. 

Quando alguns governadores ignoraram as declarações do presidente e impuseram em 

seus respectivos estados a obrigação de fazer quarentena, Trump reagiu. Ele utilizou-se de sua 

rede social favorita, o Twitter, para encorajar os moradores a se rebelarem. Assim ele escreveu, 

em tom inflamado, reivindicando que o povo se libertasse das amarras da quarentena 

compulsória. Que liberem o estado do Minnesota! Que liberem o Michigan! Que liberem a Virgínia! 

Deste modo seguia o presidente, minando os esforços pela quarentena dos governadores 

(VILLAROSA, 2020). 

Nos dias subsequentes houve comícios em favor do fim do distanciamento social. Grande 

parte dos protestantes não usava máscara, mas bonés em alinhamento ao presidente. Muitos 

clamavam pela liberdade de expressão e desejavam voltar a trabalhar. Mesmo antes do 

coronavírus, o sentimento que seguia da Casa Branca era o de desconfiança para com a ciência 

legítima, e esse sentimento se estendia às ruas. O que tornou essa questão mais impactante foi a 

pandemia, a qual intensificou o perigo deste tipo de pensamento em face do contágio 

(VILLAROSA, 2020). 

No final do mês de março, o discurso do presidente era constituído pela ideia de que havia 

uma luz no fim do túnel, assinalando a possibilidade de tudo estar bem até a Páscoa. Em abril 
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surgiram rumores advindos de uma fala do presidente sobre a possibilidade de se tomar alvejante 

como meio de purificar os pulmões e o organismo contra o Covid-19. Mesmo após Trump ter 

esclarecido que se tratava de sarcasmo, muitas pessoas tentaram a medida e sofreram terríveis 

consequências. Outra recomendação foi a de receber raios UV sobre o corpo, novamente, como 

mecanismo de purificação contra a doença (HAMBLIN, 2020). 

O objetivo de uma comitiva de imprensa durante um período pandêmico é o de auxiliar o 

público acerca de como proceder em caso de contágio. Em face de uma situação desesperadora 

tal como é a Norte-americana, a expectativa é de que o governo tome como séria a condição do 

povo e a necessidade de se combater o vírus. Tanto o uso de alvejante quanto o dos raios UV 

como possível tratamento ao vírus foi enfaticamente negada pelo corpo médico e cientista 

(ROGERS et al, 2020). 

Importante destacar que, o impacto de um presidente arguir acerca da efetividade de se 

tomar alvejante como tratamento para uma pandemia mundial foi concreto, resultando em mortes 

e novos milagreiros que reivindicaram pelas redes sociais poderem eximir a população dos males 

do Covid-19. O dióxido de cloroquina foi outra iniciativa de defesa do presidente, mesmo que 

desprovido de embasamentos científicos (JACOBS, 2020). 

Neste contexto, esse discurso de curas rápidas e baratas se torna o único caminho 

vislumbrado por pacientes em situações graves, os quais tendem a ignorar as perspectivas 

científicas ou mesmo as instituições internacionais especializadas. Para essas pessoas o discurso 

mal elaborado é especialmente perigoso. A autoridade de um presidente, para muitos, representa 

mais e agrega maior autoridade do que aquela de cientistas consolidados e autoridades em saúde 

pública (MCMULLAN et al, 2020). 

As “notícias falsas” e os ‘fatos alternativos’ não são simplesmente frases usadas em 
excesso. Quando não podemos confiar no que nos dizem nossos líderes, especialistas 
e fontes de notícia perdemos a capacidade de responsabilizar as pessoas, resolver 
problemas, compreender ameaças, julgar o progresso e nos comunicar  com 
efetividade uns com os outros, tudo o que é crítico para o funcionamento de uma 
democracia. Em meio da névoa da falsidade, a verdade tende a sair perdendo. 
Mentirosos sem princípios conseguem manipular mais a verdade quando se fazem 
poderosos. (CLINTON, 2018, p.545, tradução nossa). 

 

Na metade do mês de abril, Trump suspendeu o financiamento da Organização Mundial 

da Saúde e declinou no aceite a um esforço global pela feição de uma vacina para o Covid-19. 

Poucos dias depois, o presidente mandou um e-mail, o qual seria depois publicado com ironia em 

seu Twitter, demandando adaptação da organização sob a pena da retirada dos Estados Unidos 

do seu rol de integrantes e de uma permanente suspensão de financiamento (THAI, 2020). 

Em maio, os ataques do presidente Norte-americano e de seus aliados se dirigiram ao uso 

das máscaras de proteção contra o Covid-19, ridicularizando Joe Biden, o principal concorrente 

para a reeleição, o qual as usava. Por outro lado, nos perímetros da Casa Branca, a ordem geral 

era de que todos devessem usá-las. As principais redes sociais utilizadas pelo presidente para 

ridicularizar o uso das máscaras foram o Twitter e o Instagram (SCHERER, 2020). 

Mesmo em 2016 o presidente já dava mostras de sua personalidade e tendências 

naturais. Os ataques pessoais contra a candidata à presidência do país foram muito repercutidos 
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(FONTANA FILHO et al, 2019). "Trump usou de ataques pessoais ao chamar Hillary de marionete 

e de mulher medonha" (FONTANA FILHO et al, 2019, p.186), corroborando que era uma terrorista 

e deveria ser presa. 

A mensagem que o presidente passa para o público é a de que a ciência deve ser 

subestimada e até mesmo ignorada, sendo equiparada a uma opinião. Em contraposição, todos 

os governadores Norte-americanos recomendaram o uso de máscaras, enquanto outros nove 

tornaram o seu uso mandatório em seus respectivos estados (SCHERER, 2020). 

Por fim, em face de poderosas ondas de desinformação, Facebook, Twitter e Google se 

posicionaram de modo a promover políticas de busca de informações falsas, como textos, vídeos 

e fotos, até mesmo curas que não existem, banindo os promotores das informações e excluindo- 

as de suas respectivas redes de comunicação (ROMM, 2020). 

Ao longo de maio, Trump teve algumas de suas mensagens no Twitter excluídas pela 

própria rede social, o que o motivou a articular o seu governo de modo a impedir que isso voltasse 

a ocorrer. As políticas da rede social arguiram se tratar de mensagens falsas que poderiam levar a 

erros futuros. Em contra resposta, o presidente se mobilizou para, através de ordens executivas, 

garantir a sua liberdade de escrever o que quiser (CONGER; ISAAC, 2020). 

No dia 29 de maio, o presidente assinou uma ordem executiva em detrimento de 

empresas de mídia social. Ele se justificou dizendo que estava defendendo a liberdade de 

expressão contra a censura. A medida limita o arbítrio das redes sociais, enquanto que acresce o 

poder executivo ao responsabilizar as mídias pelo conteúdo criado por seus usuários (FUNG et al, 

2020). No mesmo dia, entretanto, Trump anunciou o corte de quaisquer laços entre os Estados 

Unidos e a Organização das Nações Unidas, cumprindo o ultimato que havia dado anteriormente 

(BORGER, 2020). 

"Trump, por ser um apresentador de televisão" (FONTANA FILHO et al, 2019, p.188), 

possui capacidades desenvolvidas na retórica e na dramatização. Suas colocações são 

inflamatórias, o que naturalmente contribui para com a sua popularidade, mesmo atuando de 

modo a desinformar quem o escuta (FONTANA FILHO et al, 2019). 

Um líder de executivo que possui liberdade para jogar o povo na ignorância e desvencilhar 

uma nação inteira do relacionamento com a ciência lógica e empiricamente comprovável tende a 

obstaculizar a sua sobrevivência. Essa liberdade é perigosa, principalmente para os membros 

mais vulneráveis (FONTANA FILHO, 2020). "É fácil dar liberdade, sendo apenas necessário 

deixar ir, mas tão facilmente feito também o é demasiadamente perigoso." (FONTANA FILHO, 

2020, p.11). 

"Quanto maior for a liberdade concedida ao homem mais intenso será o impacto de sua 

natureza." (FONTANA FILHO, 2020, p.10). Não propomos que Trump tenha uma natureza 

intrinsecamente vil, mas se mostra visivelmente despreparado para o estado de coisas que se 

impuseram a ele com a pandemia e tudo o que ela representa em termos de responsabilidade e 

informação. 
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Considerações finais 

 

A pandemia de Covid-19 não é a primeira doença de fácil contágio a se espalhar por 

diferentes continentes. Trata-se de um vírus com elevado potencial de sofrimento e morte em 

pessoas idosas e com problemas preexistentes de saúde. A desinformação, em períodos de crise, 

impacta a sociedade principalmente em relação às classes econômicas mais baixas, as quais têm 

maior dificuldade de cumprir medidas de quarentena e buscam curas rápidas para os males que 

lhes afligem. 

As redes sociais, mecanismos de interação instantânea e de fácil acesso à informação, 

foram o bastião da difusão de inverdades e opiniões polêmicas pouco fundamentadas. Em tempos 

de normalidade, a ênfase no seu papel tende a passar despercebida. Durante a pandemia, ficou 

evidente que esses avançados meios de comunicação nos falharam em suas tentativas frustradas 

de conter o contágio através da permissividade para com a liberdade de expressão. 

A faculdade de difundir informação foi abusiva. A quantidade e a multiplicidade de dados 

inverídicos seguiram uma liderança negligente do governo. O presidente não foi o exemplo cujo 

cargo é imbuído de expectativas. Expressou-se como o apresentador de TV tão bem conhecido, 

criando polêmicas ao invés de guiar o público para a prevenção. A desinformação nos Estados 

Unidos vem conduzindo as pessoas à morte, ou então, na linguagem necropolítica, deixando 

morrer àqueles considerados indesejáveis. Esta situação é potencializada por elementos de 

pobreza e ignorância principalmente nos grupos vulneráveis, configurando atitudes de negligência 

e violação de direitos humanos. 
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CAPÍTULO 222 

A CONTRIBUIÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA E 

DISTANCIAMENTO SOCIAL: UM ESTUDO CRÍTICO – REFLEXIVO 

THE CONTRIBUTION OF DIGITAL INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE TEACHING 
AND LEARNING PROCESS IN TIMES OF PANDEMIC AND SOCIAL DISTANCING: A CRITICAL - REFLECTIVE 

STUDY 
 

Francisco Adelton Alves Ribeiro1 

Lauro Henrique Borges Leal2 

Alvaro Itaúna Schalcher Pereira3 

Layane Bastos dos Santos 4 

 
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar a utilização das Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação (TDICs) e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem, 
notadamente no contexto de pandemia e de distanciamento social. Nesse sentido, a abordagem 
aqui discutida, terá como elemento relevante a expansão da internet, das tecnologias digitais e as 
imensuráveis ferramentas que elas dispõem a fim de colaborar nos processos de aprender e 
ensinar. Por meio de uma revisão bibliográfica do tipo narrativa, será discutido como as 
tecnologias digitais foram e são indispensáveis para mitigar os efeitos educacionais causados 
pelas restrições em virtude da pandemia causada pela COVID-19. Percebeu-se que, com o auxílio 
da tecnologia e suas ferramentas, que as atividades educacionais puderam prosseguir de maneira 
razoavelmente eficaz. Como conclusão, evidenciou-se que, mesmo diante de um cenário adverso, 
as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação mostram-se essenciais para manutenção 
das atividades educacionais. 
Palavras-Chave: Tecnologias. Processo de Ensino-Aprendizagem. Pandemia. 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the use of Digital Information and Communication 
Technologies (TDICs) and their implications for the teaching-learning process, especially in the 
context of pandemics and social distance. In this sense, the approach discussed here will have as 
an important element the expansion of the internet, digital technologies and the immeasurable 
tools that they have in order to collaborate in the processes of learning and teaching. Through a 
literature review of the narrative type, it will be discussed how digital technologies were and are 
indispensable to mitigate the educational effects caused by restrictions due to the pandemic 
caused by COVID-19. It was realized that, with the help of technology and its tools, that 
educational activities were able to proceed reasonably effectively. As a conclusion, it became 
evident that, even in the face of an adverse scenario, the Digital Technologies of Information and 
Communication proved to be essential for the maintenance of educational activities. 
Keywords: Technologies. Teaching-Learning Process. Pandemic. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como fenômeno incessante e transnacional, a globalização atingiu um estágio no qual as 

relações econômicas, políticas e sociais estão intimamente entrelaçadas em nível mundial. Nesse 

passo, o avanço tecnológico, em especial dos meios de comunicação, informação e transportes, 

provocaram e provocam evidentes progressos nos diversos espaços de ação humana, porém, traz 

consigo adversidades também em dimensão mundial. 

Assim, a pandemia da COVID-19, que se espalhou rapidamente em todo o planeta em 

2020, afetou sobremaneira a vida de muitas pessoas e a educação, da mesma forma, foi 

acometida pelos seus severos efeitos. Essa nova dinâmica requer novas práticas ou adaptações 

no sentido de dar continuidade ao processo educativo e aliviar os impactos sofridos em ocasião a 

pandemia. É nesse contexto que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

despontam com elevado potencial para preencher, não por completo, mas parte das lacunas 

deixadas pelo distanciamento social e, por consequência, da ausência de aulas presenciais, em 

tempo de crise. 

As TDIC, nesse sentido, podem oferecer uma gama de ferramentas ou instrumentos que 

auxiliam no desenvolvimento do ensino e aprendizagem de forma significativa e adaptada ao 

cenário. Conforme Martins, Silva e Leal (2019, p.100), “a incessante transformação que está em 

voga na sociedade, exige, cada vez mais, propostas inovadoras e soluções diferenciadas no lidar 

com novas perspectivas”, sendo necessário, portanto, novas perspectivas, ainda que 

emergenciais, que promovam o engajamento dos participantes do processo em experiências 

planejadas e proveitosas. 

Apesar dos desafios presentes no Brasil pelas suas desigualdades, fomentar políticas 

públicas efetivas de integração das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem tem a 

capacidade de incentivar a construção do conhecimento pelos discentes através da autonomia, 

colaboração, reflexão e criticidade. Importante mencionar que, como quaisquer outras práticas 

pedagógicas, o uso das TDIC também deve ser dar por meio de um refletido e efetivo 

planejamento, conduzido de forma ativa por todos os envolvidos no processo. Portanto, em 

tempos de crise sanitária, econômica e social provocada pela COVID-19, é preciso criar medidas 

de enfrentamento e, no campo educacional, as tecnologias digitais de informação e comunicação 

surgem como protagonistas. 

 
PERCURSO METODOLÓGICO: 

 

Em relação aos procedimentos da pesquisa, considerando que a entrada no campo exige 

um suporte teórico, foi realizada a pesquisa bibliográfica, a qual procura auxiliar na compreensão 

do uso das tecnologias a serviço do processo de ensino – aprendizagem em temos de pandemia, 

a partir de referências publicadas em estudos, pesquisas e ensaios (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). Nesse interim, “Busca-se conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do 



A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1931  
 

 

 

passado e presente sobre determinado assunto, tema ou problema” (CERVO E BERVIAN ,1983, 

p. 55). 

Em conformidade aos procedimentos, este estudo de aporte bibliográfico, se fundamentou 

na técnica de revisão narrativa, a mais apropriada para discutir o estado da arte de um 

determinado assunto. É constituída por uma análise ampla da literatura científica publicada, sem 

estabelecer uma metodologia rigorosa e replicável em nível de reprodução de dados e respostas 

quantitativas para questões específicas (VOSGERAU; ROMANOWSK, 2014). 

Nesse sentido, as referencias utilizadas foram lidas, interpretadas e organizadas na forma 

de um estudo teórico, não aplicado, de natureza crítico-reflexiva, construído com base na leitura 

crítica dos achados da pesquisa. Compreende-se que essas metodologias crítico-reflexivas 

contribuem para a ampliação da abordagem crítica diante dos contextos pesquisados, ao 

demandarem um posicionamento crítico relativo aos conceitos técnicos, teóricos e científicos, que, 

aos serem analisados de maneira fria e pragmática, limitam as capacidades de saberes múltiplos 

e interativos ao enfrentamento dos desafios presentes na atualidade, como é o caso da utilização 

das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) e suas implicações no processo 

de ensino-aprendizagem, no contexto de pandemia e de distanciamento social causados pelo 

COVID- 19 (ALCADIPANI & TURETA, 2013). 

 
AS TECONOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM: uma análise necessária das possibilidades educativas em tempos de 
Pandemia. 

 
As tecnologias digitais avançaram e impactaram sobremaneira as mais diversas áreas e 

com a educação não foi diferente. As transformações trazidas por estas modificaram, e 

modificarão ainda mais, conceitos e práticas que outrora vigiam no processo ensino- 

aprendizagem, trazendo um leque de opções de ambientes de aprendizagem, de ferramentas 

pedagógicas interativas e colaborativas que propiciam o acesso, assimilação e compartilhamento 

mais amplo e rápido de conhecimentos. 

Tal revolução tecnológica, importante mencionar, não pode ser um fim em si mesmo, mas 

deve estar atrelada à evolução social e redução das desigualdades. Gabriel (2013, p.3) reforça a 

ideia do correto manejo dessas ferramentas, tendo em vista que “o que realmente importa em uma 

revolução tecnológica não é a tecnologia em si, mas o que fazemos com ela e como ela pode 

melhorar as nossas vidas”. Essa diferença pode ser ainda maior e efetiva se estiver coligada ao 

processo educacional. 

Tendo em vista a precocidade e familiaridade com o manejo das ferramentas tecnológicas 

demonstrada já nos primeiros anos de vida, as crianças iniciam sua escolarização com certo 

contato nessa área, que deve ser explorado e desenvolvido pela escola de modo a tornar 

significativo o conhecimento auxiliado pela tecnologia. Assim, o potencial de aprendizado que as 

tecnologias digitais oferecem é campo vasto a ser aguçado por práticas que incentivem a 

criatividade, colaboração, reflexão e inovação. 
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Inovação, nesse sentido, é característica muitas vezes vinculada ao uso das tecnologias e 

uma educação inovadora também pode buscar sintonia ou colaboração em artefatos tecnológicos 

para que cumpra seus objetivos. Tal apoio se baseia em outros fatores que lhe serve de 

orientação, quais sejam, conhecimento integrador, desenvolvimento da autoestima e 

autoconhecimento, empreendedorismo estudantil, criatividade, construção de alunos cidadãos 

(MORAN, 2013). 

Não obstante o frequente contato com as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação, é evidente a existência de óbices ou barreiras a serem enfrentadas por todos que 

participam do processo de ensino-aprendizagem no sentido da efetiva incorporação de novos 

aspectos, em especial a tecnologia, em uma cultura educacional há tempos fincada. 

O docente, nessa perspectiva, figura como elo imprescindível à inserção e integração das 

TDIC no processo educacional. A prática docente perpassa por uma reflexão e planejamento 

consciente para que consiga articular ou associar em sua metodologia os recursos tecnológicos. 

Para tanto, faz-se necessário capacitação, treinamento, aprimoramento e, acima de tudo, 

empenho e dedicação para que seu engajamento seja refletido em aulas significativas que busque 

a atenção e estimule o pensamento dos discentes. 

Cabe ao professor perceber quais são os recursos que devem ser utilizados, quando 

devem ser utilizados e como serão aplicados em sala de aula. Assim, é essencial que os 

professores assumam o papel de facilitadores do conhecimento e compreendam como funcionam 

os canais de aprendizagem durante o processo de absorção de conhecimento que os alunos 

experienciam. 

Ao mesmo tempo que é indispensável o estudo daquilo que desperta interesse nos 

discentes, do domínio técnico e uso consciente da tecnologia, o docente também agrega ou 

acrescenta conhecimento que o faz evoluir. Ao introduzir novos conhecimentos em seu fazer 

pedagógico, o docente analisa, reflete, reconsidera, ressignifica seu saber pela sua prática. 

Consoante Tardif (2014, p.21), saber também se associa ao “alicerce da prática e da competência 

profissional, pois essa experiência é para o professor condição para a aquisição e produção de 

seus próprios saberes profissionais”. Assim, a experiência de sala de aula ou sua prática 

profissional é fator essencial para o repertório docente, tendo que inserir ou utilizar diferentes 

saberes que julgam oportunos aos alunos com vistas a alcançar os objetivos pretendidos. 

Essas mudanças estão inseridas em um novo modelo ou prática pedagógica, que deve 

evoluir simultaneamente com a sociedade, buscando ultrapassar os tradicionais modos de ensino 

e ir em direção à construção do conhecimento em vez da sua transmissão. Deve, ainda, 

desenvolver habilidades referentes à construção coletiva, colaboração, interatividade, com o 

crescimento da autonomia e criticidade dos discentes. 

O caráter colaborativo, por sinal, é característica proeminente dessa nova conformação do 

processo de ensino-aprendizagem, visto que o percurso de oportunizar aos discentes acesso ao 

conhecimento historicamente construído pela humanidade não é via de mão única, na qual o 

docente transmite tais aspectos aos discentes, mas, sobretudo, processo de mão dupla no qual a 
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construção do conhecimento tem participação ativa do discente, tornando-o protagonista na 

trajetória de descobertas e reflexões. As TDIC, nesse passo, contribuem sobremaneira para o 

aspecto socializador e interativo na medida em que reduz distâncias de acesso e contato entre os 

usuários e possibilita o compartilhamento de conteúdos e ferramentas produzidas por um grande 

número de colaboradores, em reduzido tempo. 

É oportuno frisar que a integração tecnológica no processo educacional não é simples e 

deve ser pautada em alicerces éticos que impeçam sua banal utilização ou unicamente como 

entretenimento. Esse cuidado corrobora ainda mais a necessidade de um planejamento refletido, 

intencionado e conectado a uma abordagem pedagógica do manejo das tecnologias digitais em 

seus variados suportes e aplicações. 

Deste modo, a variedade de canais de comunicação e de fontes de informação apoiará 

somente a quem souber utilizar seus benefícios e filtrar o essencial. Assim, a instituição de ensino 

deixa de ser o centro da produção de conhecimento. Os professores e os alunos de todas as 

idades e gerações devem buscar informações em diferentes fontes, demonstrando na prática uma 

relação entre o senso crítico a ser desenvolvido no discente e o aprimoramento da tecnologia da 

informação como suporte para o ensino facilitado pelo docente (FLORES; RIBEIRO; 

ECHEVERRIA, 2016). 

Ainda em relação à formação docente, frisa-se que todo processo de planejamento de sua 

prática deve alinhar-se ao currículo proposto que, por sua vez, também deve estar articulado ao 

uso efetivo e refletido das tecnologias de comunicação e informação como meio de inovação, 

formando um conjunto de requisitos necessários para que o profissional aproprie-se e consolide 

os conhecimentos éticos e técnicos relacionados a tão essencial e nobre incumbência. Para essa 

formação, Dourado (2015, p. 312-313) aponta algumas exigências a serem examinadas: 

I. os sistemas e redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições de educação 
básica, bem como os problemas e os desafios da escola e do contexto onde ela está 
inserida; II. a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento associados 
ao conhecimento, à ciência e à tecnologia; III. o respeito ao protagonismo do professor 
e a um espaço-tempo que lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática; VI. 
o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, capazes de contribuir 
para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de gestão da 
sala-de-aula e da instituição educativa. 

 

Nesse sentido, corroborando ainda mais com a importância das TDIC e a necessidade de 

sua efetiva implantação no processo educacional, em todos seus níveis e modalidades de ensino, 

a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) que orienta e determina as competências, 

habilidades e componentes essenciais para os discentes de todas as escolas, estabelece dentre 

as competências gerais da Educação Básica: 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva. 

 

Logo, as ferramentas tecnológicas revelam-se presentes nos mais variados campos de 

ação humana e, em especial, na educação, precisa ser entendida como recurso contributivo às 

práticas pedagógicas dos docentes e apoio à construção do conhecimento discente. Ela ganha 
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força na intenção de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, mas também podem tornar-se 

um vilão entre alguns, quando não estimulados a conhecerem, entenderem e usufruírem dos seus 

benefícios. Fazendo o uso dos recursos disponíveis, é perfeitamente possível o desenvolvimento 

de habilidades necessárias de enfrentamento de novos problemas, instigando o discente a 

maximizar sua autonomia na sua resolução. 

 
COVID-19, DISTANCIAMENTO SOCIAL E AS TDIC: Discutindo as possibilidades de 
enfrentamento. 

 
Em que pese os primeiros casos confirmados ocorreram em 2019, foi em 2020 que a 

COVID-19, doença causado pelo coronavírus Sars-CoV-2, se alastrou em todo mundo de modo a 

implicar a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Tal declaração se 

refere ao fato da transmissão do vírus acontecer de forma simultânea, atingindo grande 

quantidade de pessoas em diversas partes do mundo. 

Dessa forma, os países, em maior ou menor grau, estão atentos aos impactos oriundos 

dessa pandemia, principalmente no tocante aos seus sistemas de saúde. Contudo, as restrições 

causadas pela pandemia repercutem e abalam diversas áreas como economia, esporte, cultura e 

educação. Esta, por sinal, é considerada uma das mais afetadas pelas consequências impostas 

pela doença. Faz-se necessário, assim, um conjunto de medidas de controle e prevenção com 

vistas a diminuir a velocidade de propagação e contaminação do vírus, visto que ainda não se 

dispõe de vacinas para proteção. Aquino et al. (2020, p. 2424) elenca as medidas mais utilizadas 

pelos países em meio à pandemia: 

Muitos países implementaram uma série de intervenções para reduzir a transmissão 
do vírus e frear a rápida evolução da pandemia. Tais medidas incluem o isolamento de 
casos; o incentivo à higienização das mãos, à adoção de etiqueta respiratória e ao uso 
de máscaras faciais caseiras; e medidas progressivas de distanciamento social, com o 
fechamento de escolas e universidades [...]. 

 

Nesse sentido, as medidas de distanciamento social têm por objetivo diminuir o contato 

social e, por consequência, diminuir o contágio pela proximidade física. Dentre essas medidas, 

como já mencionado, está o fechamento ou suspensão das atividades presenciais de escolas. 

Consoante os dados apresentados na Figura 1, em 11 de abril, quase a totalidade dos países 

adotaram medidas de suspensão das atividades das escolas, afetando cerca de 90,1% dos 

discentes matriculados, sendo que 194 países determinaram o fechamento em toda sua 

jurisdição: 
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Figura 1: Impacto da COVID na Educação 
 

Fonte: UNESCO (2020) 

 

O ambiente escolar, nesse contexto, apresenta-se como espaço de elevado risco de 

contaminação, pela proximidade da convivência entre os vários partícipes envolvidos ou que 

frequentam a escola, como discentes, docentes, pais, profissionais da educação, funcionários, 

parentes, etc. Segundo especialistas, dentre as atividades que retornarão, as escolares ocupam o 

final da fila, sendo que seu retorno está condicionado a um conjunto de medidas sanitárias de 

prevenção que mudará sobremaneira a conformação desse ambiente. 

No Brasil, a suspensão das atividades escolares revela-se empecilho para a continuidade 

do processo de ensino-aprendizagem em diversos âmbitos, principalmente para aqueles com 

maiores fragilidades sociais. Estes, além do convívio escolar e suas influências, podem perder a 

merenda escolar oferecida, sobrecarregar os já ocupados pais em casa, pode gerar a evasão 

escolar, a perda de um espaço seguro para estudar, a perda da esperança. Por consequência, a 

privação da escola pode ampliar as desigualdades socias. 

Ante esse cenário educacional, é forçoso reconhecer a necessidade de alternativas que 

mitiguem os efeitos causados pela COVID-19 e auxiliem o processo de ensino-aprendizagem, 

ainda que emergencialmente. É nesse complexo contexto que as tecnologias digitais de 

informação e comunicação afloram como alternativa, meio, complemento, instrumento que reduza 

os prejuízos trazidos pelos efeitos da pandemia. 

Aulas remotas ou virtuais, conteúdo online, plataformas de ensino, teleconferências, 

aplicativos educacionais, conteúdos educativos em mídias socias, TV, rádio, enfim, uma gama de 

possibilidades emerge para suprir demandas relativas ao processo de ensino-aprendizagem. Por 

oportuno, importante frisar que as desigualdades existentes no Brasil impõem uma reflexão acerca 

das implicações que essa mudança pedagógica traz. A substituição, em tempos de 

distanciamento social, das aulas presenciais por aulas virtuais ou ensino remoto pelo uso das 

TDIC tem que levar em consideração as diferenças de acesso à internet na população. 

Conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), com levantamento realizado no 
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quarto trimestre de 2018, 25,3% da população brasileira com 10 ou mais anos de idade não 

possuíam acesso à internet. Vide Figura 2: 

 
Figura 2: Pessoas que utilizaram a Internet 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 2017-2018. 

 

Além disso, a repentina exigência de adaptação também requer o manejo pelos docentes 

de ferramentas tecnológicas não familiarizadas ao seu fazer pedagógico. Como já mencionado, a 

integração das TDIC à prática docente requer capacitação, planejamento e domínio para que 

esses componentes integrem efetivamente a realidade educacional como recurso pedagógico que 

agregue ao processo de formação do discente. É crucial, nesse sentido, recursos e infraestrutura 

básica para a eficácia dessa modalidade. 

Postos esses problemas, como a dificuldade de acesso à internet, capacitação dos 

docentes, infraestrutura básica, nova rotina familiar, as questões emocionais nas quais os 

discentes também são afetados, imagine tudo isso no contexto das pessoas mais carentes? 

Todos esses aspectos são potencializados. Pode-se verificar tal fato, igualmente, nas 

discrepâncias entre rede pública e privada de ensino. Para continuidade do processo de ensino- 

aprendizagem, em todos os níveis, além das questões de estrutura, ambiente e capacitação, outro 

ponto, não menos importante, deve ser levado em conta: suporte social e emocional a docentes, 

discentes e pais. 

A realidade social brasileira, assim, impõe uma série de dificuldades ou entraves que não 

permitem, em níveis aceitáveis e proporcionais à crise, recuperar e manter a aprendizagem dos 

discentes, em seus diversos contextos. Em tempos de pandemia, o distanciamento social tão 

perseguido e incentivado pode assumir outra conotação indesejada: o aprofundamento do abismo 

social, econômico e educacional brasileiro. Em outras palavras, ao mesmo tempo que é medida 

de prevenção de contágio da doença, pode se tornar consequência dela, sob essa perspectiva. 

Em que pese os óbices apontados, a utilização das TDIC emerge como meio de dar 

continuidade às atividades educacionais através das inúmeras ferramentas à disposição que 

evitam o contato físico e possibilitam aprendizado significativo, dinâmico e interativo em tempos de 

crise como este. Ao mesmo tempo que a globalização da informação propiciada pelas TDIC 

permitiu o acesso ao conhecimento da doença e seus efeitos, figura também como relevante 

ferramenta de mitigação de suas consequências, especialmente no processo educacional. 
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As potencialidades de interação que trazem as tecnologias já eram utilizadas, e agora 

ganharam maior frequência, em várias atividades profissionais, principalmente para o chamado 

home office e para reuniões corporativas. Essas experiências podem e devem servir de exemplos 

para que se busquem soluções tecnológicas que mantenham a conexão escolar. 

Portanto, recorrer às tecnologias digitais de informação e comunicação é opção tomada 

em grande parte do mundo. As instituições de ensino juntamente com o poder público podem 

desenvolver estratégias digitais acessíveis e de custo reduzido para promover o encontro, ainda 

que virtual, dos integrantes da escola. Aliás, a distância física do momento pode incentivar a 

autonomia discente e seu engajamento em projetos de construção coletiva do conhecimento. 

Como antes citado, as TDIC estão alinhadas ao desenvolvimento de um projeto político- 

pedagógico que evidencie o protagonismo discente ao mesmo tempo que enfatiza sua 

colaboração e participação no processo. 

A emergência de uma mudança pedagógica daquilo que era planejado para ser ministrado 

presencialmente para um modelo remoto de educação requer políticas públicas que analisem, 

discutam e implementem ações baseadas na orientação e disponibilização das ferramentas, 

principalmente tecnológicas, que permitem a continuidade das atividades educacionais. 

Dentre as plataformas disponíveis que podem ser empregadas para fins de 

aprendizagem, pode-se citar o Google Classroom como sala de aula virtual com variadas 

possibilidades de interação entre docente e discente. Nele, o docente pode postar aulas gravadas 

em vídeo ou áudios (podcasts), anexar avaliações escritas, os discentes podem compartilhar 

arquivos e fotos com os outros colegas. O próprio Google também possui o Google Meet, com 

acesso simples pela integração com a conta de e-mail, oferecendo chamadas de vídeos pelo 

computador ou celular para um número relativamente grande de pessoas. 

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP ampliou e aperfeiçoou suas plataformas de 

conferências: Conferência Web e Video@RNP. Eles permitem acesso à serviços de 

videocolaboração a diversas instituições de ensino, com a possibilidade de até 75 pessoas por 

sala, sendo muito utilizada para atividades universitárias de defesas de Mestrados e Doutorados. 

A ferramenta Microsoft Teams também se apresenta como plataforma bastante utilizada por 

escolas a reunião, disponibilização de conteúdos, chats, tudo integrado com os aplicativos do 

Office 365. Permite a postagem de materiais em áudios, pdf, formação de várias equipes ou 

turmas com objetivos específicos, campos destinados à avaliações, etc. 

Além dessas plataformas que podem funcionar como verdadeiras salas de aula, as 

habituais redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, são capazes de 

transmitir uma gama de informações relativas ao processo de ensino-aprendizagem de maneira 

interativa e agradável principalmente ao público jovem. Existem, outrossim, os próprios aplicativos 

para dispositivos móveis direcionados à atividades educacionais que podem auxiliar no 

aprendizado além do espaço físico da sala de aula. As famosas lives, que em época de 

isolamento é expediente bem difundido pelo setor musical, surge como outra possibilidade de aliar 

TDIC e o processo pedagógico, através de suas transmissões. 
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Os aparelhos celulares e as tecnologias móveis como um todo, pela sua disseminação e 

influência no cotidiano de grande parte das pessoas também são ferramentas potencias no apoio 

ao processo de ensino, pois além de permitir a simples observação de conteúdos repassados ou 

postados em determinado ambiente, possuem a possibilidade de edição e transmissão de vídeos 

pelos próprios discentes. Isso a autoria, o protagonismo e autonomia estudantil. Sato (2015, p.34) 

concorda com tal abordagem em relação aos aparelhos celulares: 

Nesta perspectiva, concordamos com o uso de aparelhos móveis voltados para a 
exploração pedagógica já que estes apresentam multifunções a serem aproveitadas na 
produção de informações e conhecimentos. Assim, os celulares, máquinas fotográficas 
digitais, dentre outros dispositivos digitais de comunicação concedem ao aluno a 
oportunidade de produzir algo e ao público de interagir com essa produção. 

 

Relevante destacar, ainda, o papel desempenhado pela televisão como veículo de massa 

presente em quase todos os domicílios do país. Segundo IBGE (2018), apenas cerca de 3,6% dos 

domicílios não possuem televisão, o que demonstra sua penetração e repercussão significativa na 

vida do brasileiro. Nessa esteira, é patente a evolução da televisão ao longo do tempo, 

apresentando atualmente versão digital, com maior qualidade de som e imagem, maior 

interatividade com o espectador, personalização de conteúdos nos diversos suportes, enfim, um 

conjunto de recursos que a torna instrumento presente e influente ao público em geral. Isto posto, 

sua capilaridade pode colaborar ao acesso à práticas educacionais e diminuir as perdas 

educativas em virtude da pandemia. 

Transmissões na TV aberta são estratégias de grande impacto para o acesso a conteúdo 

de ensino, cursos, disciplinas, aulas, atividades de pesquisa, orientações em geral, pois possui 

uma capacidade imensa de inserção em todos os recantos do país. É certo que todo esse 

potencial deve estar coligado a um planejamento, intencionalidade e ressignificação pedagógica 

que tenha como principal objetivo a aprendizagem do discente. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em uma época desafiadora em todos as searas socias devido à crise global causada pelo 

coronavírus, oportunizar o acesso e implementar alternativas mediadas pela tecnologia congrega, 

em um só tempo, a permanência e contato, ainda que virtual, com item basilar para a 

transformação e emancipação social: a educação. 

Entretanto, a inserção das tecnologias digitais de informação e comunicação em 

quaisquer âmbitos, dentre eles a educação, mesmo em tempo de pandemia, é ato refletido, 

planejado e participativo, sob pena de tornar-se banal, sem significado para os usuários. Nesse 

sentido, uma sala de aula virtual, por exemplo, não se configura como simples repositório de 

conteúdo digital, mas, sobretudo, ambiente dinâmico, ativo, participativo com engajamento nas 

realizações de atividades dentro e fora do ambiente online como se em sala física estivessem 

(MOREIRA, HENRIQUES, BARROS, 2020). 

Faz-se essencial, assim, tanto para reduzir momentaneamente os efeitos da COVID-19 

como para um projeto educacional para a realidade pós-pandemia, políticas educacionais 
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inclusivas para acesso às tecnologias, universalização do acesso à internet, à rede de banda larga 

móvel, programas de formação docente em educação digital, equipamentos ou componentes 

tecnológicos nas escolas, etc. Portanto, não esquecendo as limitações e problemas existentes no 

Brasil para universalização e equidade no processo de ensino-aprendizagem em tempos de crise 

provocada pela pandemia da COVID-19, é inequívoca a contribuição que as TDIC possuem para 

minorar os efeitos educacionais dela advindos. 

Não é intuito deste artigo finalizar as discussões sobre o tema, ainda tão pungente e novo 

a nível global. Desta forma, existem vários caminhos a percorrer ainda sobre a temática em 

questão, mas esta pesquisa, por ora, se constitui em um deles. Espera-se que o presente estudo 

seja fonte de inspiração para outros pesquisadores e fomente novas analises acerca da utilização 

das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) e suas implicações no processo 

de ensino-aprendizagem, notadamente neste contexto de pandemia e de distanciamento social. 
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CAPÍTULO 223 

A MIGRAÇÃO DIGITAL DO COMÉRCIO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Diego Bianchi de Oliveira1 

 

RESUMO: A pesquisa teve como objetivo revelar as mudanças no comportamento das empresas 
e dos consumidores diante dessa situação pandêmica. Os novos meios de comunicação, como a 
internet, atingem uma quantidade imensurável de pessoas, e em tempos de isolamento social, 
passa a ser o principal canal de vendas das empresas. O trabalho adotou o método de 
procedimento monográfico, e a partir de revisão bibliográfica e da observação dos fenômenos, se 
verificou que a pandemia promoveu mudanças repentinas e significativas nas relações de 
comércio. O cenário de quarentena vem mudando os hábitos do consumidor comum, que passou 
a realizar compras pela internet com frequência, fazendo com que as empresas acelerem o 
processo de migração digital. 

Palavras-Chave: comércio eletrônico – internet – pandemia – coronavírus. 
 

ABSTRACT: The research aimed to reveal changes in the behavior of companies and consumers 
in the face of this pandemic situation. The new media, such as the internet, reach an immeasurable 
amount of people, and in times of social isolation, it becomes the main sales channel for 
companies. The work adopted the monographic procedure method, and from bibliographic review 
and observation of the phenomena, it was found that the pandemic promoted sudden and 
significant changes in trade relations. The quarantine scenario has been changing the habits of the 
common consumer, who has made purchases over the internet frequently, causing companies to 
accelerate the digital migration process. 
Keywords: electronic commerce - internet - pandemic - coronavirus. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Tudo mudou desde março de 2020, quando a OMS (Organização Mundial da Saúde) 

decretou pandemia para o novo coronavírus (Covid-19). A situação é de incertezas, ou melhor, a 

única coisa certa é a tensão política e econômica e as transformações nas relações sociais e 

comercias nos próximos anos. 

Com a globalização, a percepção é de que o mundo está sendo transformado em um 

grande e único espaço social, político, cultural e econômico, dividido por todos os membros da 

sociedade mundial. Os modernos meios de comunicação permitiram a intensificação das relações 

sociais a nível global, ligando indivíduos localizados em qualquer lugar do planeta. Diante do 

panorama global inesperado, praticamente tudo será impactado de alguma forma. 

Nesse contexto, desde o desenvolvimento da internet para o uso comercial nos anos 90, 

esta tem sido fator preponderante da globalização, trazendo rapidez e eficiência aos meios de 

comunicação. Atualmente é através da rede mundial de computadores que grandes empresas, 

instituições públicas e pessoas físicas trocam e compartilham mensagens, dados, arquivos, 

relatórios, etc. 

Hoje são incontáveis as transações comerciais realizadas através da internet. As 

facilidades da plataforma virtual e o número massivo de potenciais consumidores impulsionam o 

 

1 Mestre em Direito Processual e Cidadania, na linha de pesquisa em Processo e Relações Negociais, pela 
Universidade Paranaense - UNIPAR (2016). Especialista em Direito Imobiliário pela Universidade Cândido Mendes 
(2014). Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS (2013) e em Administração 
pela Universidade Anhanguera-Uniderp (2009). Professor dos cursos de Direito e Administração. Advogado. E-mail: 
<diegobianchi@hotmail.com.br>. 
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desenvolvimento dessa modalidade de comércio. Acontece que, diante do novo cenário 

pandêmico, as vendas pela internet no Brasil tendem a crescer em escala sem previsão. Desse 

modo, tem-se por objetivo, identificar quais mudanças no comportamento das empresas e dos 

consumidores em quarentena essa crescente revela. 

A partir da aplicação do método monográfico, que “consiste no estudo de determinados 

indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade de obter 

generalizações”2, e tendo por procedimento técnico a revisão bibliográfica e da observação dos 

fenômenos, pretende-se analisar a influência da pandemia no processo de migração digital das 

empresas e consumidores. 

 
1 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INTERNET 

 

Nas últimas décadas alguns autores começaram a estudar a Sociedade e a Tecnologia 

levando-se em conta as redes de informação e comunicação. Anteriormente, a tecnologia estava 

relacionada a uma cultura expansionista e de dominação dentro de uma sociedade mecanizada. O 

que se vive, atualmente, é uma era tecnológica vinculada não somente às máquinas, mas 

especialmente às informações que são geradas e conduzidas por elas. 

A sociedade humana vive em constante mudança: “mudamos da pedra talhada ao papel, 

da pena com tinta ao tipógrafo, do código Morse à localização por Global Positioning System 

(GPS), da carta ao e-mail, do telegrama à videoconferência” 3. 

O espantoso progresso na elaboração dos meios de comunicação durante a Revolução 

Industrial, segundo explica Toffler4, altera “de forma radical, a natureza das mensagens recebidas 

pelo indivíduo comum [...] o indivíduo agora começa a receber um número crescente de 

mensagens codificadas, mas também pré-elaboradas”. 

O referido autor, no início dos anos 70, já refletia que as inovações tecnológicas 

proporcionariam a criação de uma nova sociedade. “Não uma sociedade mudada. Não uma 

versão ampliada, gigantesca, de nossa sociedade atual. Mas sim uma nova sociedade”5. 

Assim sendo, Pinheiro6 destaca que a sociedade que Alvim Toffler pressagiava veio a se 

tornar conhecida como a “Sociedade da Informação” – fruto da expansão dos veículos de 

comunicação surgidos na primeira metade do século XX, agrupados genericamente sob o nome 

de meios de comunicação de massa. 

Estudiosos passaram a prestar mais atenção em um novo fenômeno social baseado no 

tráfego sem fronteiras de informações, sem propriedade particular, gerando a dispersão de ideias, 

do compartilhamento quase que instantâneo do conhecimento, enfim, do alvedrio da informação 

humana. Considerando que “a velocidade com que as informações circulam hoje cresce cada vez 

 
 
 

2 LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia do Trabalho Científico. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
3 PINHEIRO, P. P. Direito digital. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
4 TOFFLER, A. O choque do futuro. Tradução: Eduardo Francisco Alves. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1970, p. 140. 
5 Ibid., p. 157. 
6 PINHEIRO, op. cit. 
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mais, a velocidade com que os meios pelos quais essa informação circula e evolui também é 

espantosa”7. 

Os novos meios de comunicação atingem uma quantidade imensurável de pessoas, tendo 

em vista que algumas pessoas podem à distância, utilizar-se da televisão e do rádio para vender 

algo, influenciar politicamente ou manipular religiosamente a grande massa em pouco tempo. 

Nesse contexto, não se pode ignorar que os computadores e  a  internet  têm 

representado importante papel. Não é mais como há 30 anos, a televisão e o rádio já não são os 

únicos meios difundidos de acesso à informação, portanto não há espaço para conservadores e 

pessimistas quanto às consequências do progresso tecnológico dos meios de comunicação. 

Portanto, acreditando que a consolidação da “Sociedade da Informação” beneficia a 

integração global nos diferentes âmbitos em que se desenvolve a vida humana – na economia, no 

conhecimento, na cultura, no comportamento humano e nos valores – as acepções do termo vêm 

adquirindo importância a nível mundial8. 

O conceito de Sociedade da Informação não se restringe apenas ao aspecto tecnológico 

dos meios de comunicação, Azevedo9 ressalta que sua concepção abrange qualquer tratamento e 

transmissão da informação, podendo até adquirir valoração econômica. 

Do mesmo modo, levando-se em conta essa nova cultura que passa a existir, acredita-se 

que “estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas a nós 

explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos planos econômico, político, cultural e 

humano”10. 

A sociedade contemporânea está mergulhada em tecnologias de informação, e a internet 

parece ser o ícone dessa nova era. 

Existe algo de especial na internet, já que as alterações reais nela introduzidas são 

instantaneamente transmitidas de volta ao mundo inteiro. De tal modo que a intermitência entre “o 

processo de aprendizagem pelo uso, e de produção pelo uso, é extraordinariamente abreviado, e 

o resultado é que nos envolvemos num processo de aprendizagem através da produção, num 

feed-back intenso entre a difusão e o aperfeiçoamento da tecnologia”11. 

Nos dias atuais, basta que o indivíduo tenha um computador, um laptop, um tablet ou, até 

mesmo um aparelho celular (smartphone), ligado a uma linha telefônica e um provedor que 

funcionam como bases de comunicação para ter acesso à internet. Tendo este acesso, “com 

apenas alguns cliques, um novo mundo surge diante dos olhos, um mundo com novas condutas e 

novos conflitos, cheio de peculiaridades”12. 

 
 
 
 

7 PINHEIRO, P. P. Direito digital. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
8 SOUZA, S. I. N. de. Lesão nos contratos eletrônicos na sociedade da informação: teoria e prática da juscibernética 
ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 17-18. 
9 AZEVEDO, A. Marco civil da internet no Brasil. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014, p. 08. 
10 LEVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999, p. 11. 
11 CASTELLS, M. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Tradução: Maria Luiza 
X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 28. 
12 OLIVEIRA, D. B. Internet: implicações no Direito Civil e o marco civil. In: SILVA, R. G. C. et. al. (org.). Jurisdição, 
Estado e Cidadania: temas contemporâneos e suas reflexões. Birigui: Boreal, 2014, p. 103. 
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“A novidade da internet é referir-se a aplicações fora do trabalho, em uma escala de 

massa, e em um espaço, a vida privada, em que se está pouco habituado a ser solicitado por um 

conjunto tecnológico integrado que oferece novos serviços”13. 

De modo que, logo que o acesso à internet foi sendo difundido no mundo inteiro, surgiram 

também, na mesma velocidade, as denominadas redes sociais eletrônicas, tais como o facebook, 

o twitter e o linkedin. Hoje em dia, estes novos meios de comunicação são constantemente 

utilizados, tanto como ferramenta de trabalho, como para fazer novas amizades, contatar 

familiares e cultivar relacionamentos. 

 
2 O SURGIMENTO DE UM NOVO PARADIGMA SOCIOTECNOLÓGICO 

 

A sociedade contemporânea encontra-se há pouco mais de duas décadas em um 

processo de transformação estrutural e cultural. De acordo com Castells14, trata-se de um 

processo multidimensional que está associado à emergência de um novo paradigma tecnológico, 

baseado nas tecnologias de comunicação e informação. 

Observa-se que as novas tecnologias de comunicação e as condições de produção digital 

de conteúdo vinculada a uma multiculturalidade intensa, renovadora e conflitiva proporciona uma 

transformação tecnocultural. Assim, socializando o intercâmbio de inteligências múltiplas e 

promovendo, dessa forma, uma inserção de milhões de pessoas, antes excluídas por 

desconhecimento das técnicas e das competências produtivas15. 

A tecnologia não determina a sociedade, e na verdade é a sociedade que dá forma à 

tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que as utilizam. 

Assim, as tecnologias de comunicação e informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos 

usos sociais da própria tecnologia16. 

Deste modo, Vilches17 afirma que o ciberespaço é o novo campo da economia, da cultura 

e do diálogo humano. De modo que o telefone já não é produto para a comunicação, mas uma 

forma de isolamento em cidades saturadas de automóveis, cuja única esperança de mobilidade 

passa a ser alguma conexão permanente com algo ou com alguém. 

Acredita-se, conforme Pinheiro18, que desde a criação do telefone – considerada a 

primeira ferramenta de comunicação simultânea a revolucionar os comportamentos sociais – 

caminha-se em direção a uma sociedade convergente que se desenvolve rapidamente. 

Em 1996 quando participou, através de videoconferência, do seminário “Tecnologia e 

Informação” em São Paulo, Peter Drucker já alertava que “em mais de dez anos, se tanto, [...] 

13 WOLTON, D. Internet, e depois? Uma teoria crítica das novas mídias. Tradução: Isabel 

Crosseti. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2012, p. 90. 
14 CASTELLS, M.. A Sociedade em Rede: do conhecimento à política. In: CASTELLS, M.; 
CARDOSO, G. (orgs.). A Sociedade em Rede: do conhecimento à ação política; Conferência. 
Belém: Imprensa Nacional, 2005, p. 17. 
15 GOBBI, M. C. A pesquisa empírica na sociedade digital. In: BARBOSA, M.; MORAIS, O. J. de. 
(org.). Quem tem medo da pesquisa empírica? São Paulo: Intercom, 2011, p. 404. 
16 CASTELLS, op. cit., loc. cit. 
17 VILCHES, L. A migração digital. Tradução: Maria Immacolata Vassallo de Lopes. São Paulo: 

Edições Loyola, 2003, p. 33. 
18 PINHEIRO, P. P. Direito digital. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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nações, empresas e pessoas serão apartadas em duas categorias: atrasadas ou informadas. Ou 

ainda: isoladas ou plugadas”19. 

A Revolução Digital irá transformar o planeta, assim como a Revolução Industrial haveria 

de modificar as feições do mundo, recorda Lucca20. Na tentativa de traçar um paralelo entre cada 

período, o referido autor denota que o que difere ambos é a velocidade supreendentemente maior 

com que referidas transformações irão ocorrer nos novos tempos. 

Nesse sentido, diante dessa aceleração histórica causada pelas novas tecnologias, 

cumpre-nos destacar as palavras de Alvim Toffler ainda na década de 70: 

[...] para funcionarmos em uma sociedade em rápida mutação, para lidar com uma 
mudança rápida e complexa, o indivíduo precisa reciclar seu estoque de imagens a um 
ritmo que, de certa forma, corresponde ao ritmo da mudança. Seu modelo precisa ser 
atualizado. Na medida em que não o fizer, suas respostas às mudanças se tornam 
inadequadas; ele próprio se torna cada vez mais bloqueado, ineficiente. Assim, existe 
uma intensa pressão sobre o indivíduo para se manter em dia com o ritmo geral21. 

 

Nota-se que com a automatização provocada inicialmente pela Cibernética e depois pela 

Informática, muitas tarefas que cabiam no cérebro humano passaram a ser realizadas pelo 

computador. E logo em seguida, com a chegada da internet, lastreada pela veloz transformação 

da realidade social, todos se veem obrigados a sincronizar o velocímetro. 

A partir daí a Comissão Europeia passou a entender que: 

[...] o letramento digital [digital literacy] torna-se rapidamente uma das condições da 
criatividade, da inovação e do espírito empreendedor. Sem ele os cidadãos não podem 
nem participar plenamente da sociedade nem adquirir as competências e os 
conhecimentos necessários para viver no século XXI22. 

 

Destacam, Pisani e Piotet23, que o letramento digital – digital literacy – implica em práticas 

e culturas que se articulam em torno de três características: 

 A capacidade de se servir de forma eficaz de um programa e da internet, a 
compreensão do seu funcionamento.

 A capacidade de encontrar a informação, compreendê-la em seu contexto de 
forma crítica, perceber a importância de alguns elementos, como o regime de 
propriedade, os interesses comerciais em jogo, a presença eventual da censura, as 
tentativas de propaganda.

 A capacidade de criar e de difundir as mensagens em mídias diferentes, de 
compreender e de utilizar as forças e limitações de cada uma delas e de servir-se de 
forma autônoma e independente.

 

Faz-se referência, então, ao nascimento de uma nova raça de transumantes da 

comunicação. Segundo Vilches24: “Não se trata nem do espectador passivo dos meios 

tradicionais, nem o usuário dos meios interativos. Trata-se de emigrantes da rede, em parte 

viajantes do ciberespaço, mas também um novo contingente de habitantes da rede”25. 

 

19 BETING, J. Plugados ou perdidos. Jornal O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 1B2, 13 set. 1996. 
20 LUCCA, N. de. Aspectos jurídicos da contratação informática e telemática. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 132. 
21 TOFFLER, A. O choque do futuro. Tradução: Eduardo Francisco Alves. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1970, p. 134. 
22 PISANI, F.; PIOTET, D. Como a web transforma o mundo: a alquimia das multidões. Tradução: Gian Bruno Grosso. 
São Paulo: Senac, 2010, p. 188-189. 
23 Ibid., p. 189-190. 
24 VILCHES, L. A migração digital. Tradução: Maria Immacolata Vassallo de Lopes. São Paulo: Edições Loyola, 2003, 
p. 37. 
25 Vilches (2003, p. 37) ainda ressalta que esses indivíduos são donos de pequenos negócios pela rede,  
trabalhadores conectados, ou usuários-clientes cuja identidade se constrói como nós integrados numa grande rede de 
sobrevivência, numa economia comumente submersa. São os novos emigrantes do espaço, que reivindicam o direito 
de viver no território da nova civilização conectada. 
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Os computadores pessoais, a internet e o espaço virtual promovem à sociedade a 

vivência de um processo revolucionário no campo da comunicação, onde “pessoas comuns 

descobrem possibilidades e talentos de expressão que nos modelos tradicionais dificilmente 

poderiam exercer. Tornam-se produtores, nos mais variados formatos (fotografia, música, 

audiovisual, textos, hipertextos, conhecimento, cultura, educação, entretenimento etc.)”26. 

Wolton27, destaca as três palavras que são essenciais para entender o sucesso das novas 

tecnologias: autonomia, domínio e velocidade. Portanto, cada um pode agir quando bem quiser, 

sem intermediário, sem filtro nem hierarquia e, ainda mais, em tempo real, ou seja, “eu não 

espero, eu ajo” e os resultados são imediatos. Daí que se justifica muito bem a expressão “surfar 

na Internet”. 

Com todo esse sucesso das novas tecnologias de comunicação, Vilches28 destaca que “a 

nova sociedade digital é, simultaneamente, território de desenvolvimento econômico e centro de 

uma grande rede integrada das principais tecnologias de comunicação”. 

Tem-se então o início de um movimento para instalar um computador em cada casa, ou 

seja, a convergência sai da esteira econômico-corporativa e passa a levar a tecnologia para 

dentro dos lares, interligando uma rede de consumidores ávidos por informação, serviços e 

produtos29. 

Porquanto, segundo elucida Lucca30, durante o século XIV, as estradas de ferro foram as 

grandes responsáveis pelo desenvolvimento expressivo dos países que as construíram em seus 

domínios. De agora em diante, serão as estradas da comunicação digital as grandes causadoras 

de ganhos, de ordem qualitativa e quantitativa para as economias nacionais, que se beneficiarão 

da dinamização da cadeia de fornecedores e da expressiva diminuição de custos e das margens 

de estoque. 

Compreende-se que a convergência provocada pelos novos meios de comunicação, em 

especial a internet, possibilita “novas economias para as empresas, principalmente de custos 

operacionais, logística, vendas e distribuição, além de instituir um canal de venda personalizada, 

com maior eficiência para a aplicação do princípio de estoque zero”31. 

A quantidade de trabalho investida nos produtos e serviços que servia de paradigma de 

valor na sociedade industrializada, porém, na sociedade digitalizada será a quantidade de 

informação e conhecimento que tais produtos e serviços conseguirem agregar que determinará a 

formação do paradigma32. 

E o palco onde acontecerá a formação desse novo paradigma é um espaço mundializado, 

ou melhor, um espaço globalizado onde os avanços tecnológicos influenciam a economia, a 

política e a cultura – o ciberespaço. 

26 GOBBI, M. C. A pesquisa empírica na sociedade digital. In: BARBOSA, M.; MORAIS, O. J. de. (org.). Quem tem 
medo da pesquisa empírica? São Paulo: Intercom, 2011, p. 203. 
27 WOLTON, D. Internet, e depois? Uma teoria crítica das novas mídias. Tradução: Isabel Crosseti. 3. ed. Porto 
Alegre: Sulina, 2012, p. 83. 
28  VILCHES, op. cit., p. 32. 
29 PINHEIRO, P. P. Direito digital. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
30 LUCCA, N. de. Aspectos jurídicos da contratação informática e telemática. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 132. 
31 PINHEIRO, P. P. Direito digital. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
32 LUCCA, op. cit., p. 133. 
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A modernização ligada às tecnologias da informação impactam todos os setores da 

sociedade e com a disseminação galopante do computador e da internet. Assim, percebe-se que 

tal plataforma digital, onde se encontram conectadas pessoas de diversas camadas da sociedade 

revelou-se extremamente propício para o comércio (e-commerce). 

 

3 TEMPOS PANDÊMICOS: REFLEXO DO COVID-19 NAS RELAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICAS 

 
3.1 Os estabelecimentos virtuais e o comércio eletrônico 

 
De modo geral, às mudanças paradigmáticas provocadas pelo avanço das tecnologias de 

comunicação, e uma nova perspectiva fático-social cunhada, em maior volume, pela difusão da 

internet. Não se vive apenas uma revolução tecnológica, mas também econômica, com reflexos e 

efeitos culturais. 

Segundo explica Vilches33 as comunicações – que na Antiguidade começaram com a 

mercantilização dos barcos para o transporte de produtos e do fluxo migratório, tendo-se 

prosseguido por todo o período industrial, utilizando-se de meios de transporte terrestres – são 

agora espaço-virtuais. 

O desenvolvimento da rede mundial de computadores, a difusão da internet e das novas 

tecnologias de comunicação tem permitido um novo meio de realizar uma das mais antigas 

atividades do homem – o comércio. 

Porquanto, em uma sociedade em que as empresas privadas são a principal fonte de 

geração de riqueza, não é de se admirar que, depois que a internet tornou-se disponível nos anos 

90, a difusão mais abrangente de seus usos tenha acontecido no domínio dos negócios34. 

Avaliando a internet por esse prisma, “é a racionalidade técnica e não o ideal de intercompreensão 

que a impulsiona. O ideal é de um mundo transformado em um gigantesco mercado”35. 

Atualmente, um consumidor com acesso à internet basta inserir algumas palavras em 

qualquer site de busca e poderá encontrar o produto que deseja em qualquer lugar do mundo, 

envolvendo apenas as partes diretamente interessadas. Assim, por exemplo, o estudante não 

precisa mais deslocar-se até uma livraria especializada para adquirir livros, pois, com alguns 

cliques pode encontrar as obras que deseja e realizar uma encomenda. 

Compreende-se que o comércio36 também ganhou, sem sombra de dúvidas, novas 

características com a celeridade dos processos de comunicação através da internet. 

Características tão particulares que possibilitaram o nascimento do Comércio Eletrônico (e- 

commerce), que nada mais é do que a globalização do comércio. É basicamente uma operação 

que consiste em comprar e vender mercadorias pela internet, ou seja, é a possibilidade do 

 

 
33 VILCHES, L. A migração digital. Tradução: Maria Immacolata Vassallo de Lopes. São Paulo: Edições Loyola, 2003, 
p. 35. 
34 CASTELLS, M. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Tradução: Maria Luiza 
X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 56. 
35 WOLTON, op. cit., loc. cit. 
36 Segundo De Plácido e Silva (1973, p. 294) é “a soma de atos executados com a intenção de cumprir a mediação 
entre o produto e o consumidor, atos estes praticados habitualmente com fito de lucro”. 
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consumidor adquirir produtos de seu interesse via fornecedores que se encontram em qualquer 

lugar do mundo, sem ao menos sair do conforto do seu lar. 

O conceito de comércio eletrônico é aparentemente simples, O’Brain37 define o e- 

commerce como a compra e venda por meios digitais. Nesse sentido, corrobora Finkelstein38 “que 

o comércio eletrônico nada mais é do que uma modalidade de compra a distância, na qual são 

recebidas e transmitidas informações por meio eletrônico”. 

Em seu guia sobre e-commerce Rob Smith39 assevera que o comércio eletrônico são 

negócios conduzidos tão somente por meio de um formato eletrônico. Destaca que são sistemas 

de e-commerce aqueles que se comunicam eletronicamente uns com os outros e tendo de ser 

capazes de funcionar normalmente com quaisquer aplicações da internet que estiver planejando 

utilizar. 

Deste modo, consideram-se para o comércio eletrônico apenas as negociações realizadas 

através dos mecanismos digitais, entendendo que negociações realizadas através de telefonemas 

e troca de correspondências não se enquadram nesta categoria. 

É aquele que, tanto o vendedor, quanto o comprador, utilizam-se de meios eletrônicos 

para concluir a negociação. Que de acordo com Volpi Neto40 ocorre em três etapas básicas: 1ª) a 

busca do produto por meio dos sites das empresas, ou seja, utilizando uma plataforma de 

comércio eletrônico. 2ª) é o pedido e o pagamento. 3ª) é a entrega do produto, seja em bits ou 

átomos. 

O comércio eletrônico é assim como uma loja comum, existe o vendedor, existem 

mercadorias, é claro, e existe o consumidor interessado, porém, ao invés de se encontrarem em 

um estabelecimento físico, os interessados encontram-se em um estabelecimento virtual, ou seja, 

na localização do comércio. 

A redução de custos administrativos, com o encurtamento de prazo entre a distribuição e 

intermediação, tendo em vista a possibilidade de poder operar durante todo o dia, a transposição 

de barreiras nacionais, facilitando o comércio exterior e a maior celeridade nas transações 

comerciais são características que justificam notável expansão do comércio eletrônico41. Nesse 

sentido, Cavalieri Filho42 corrobora que o comércio eletrônico oferece muitas vantagens, e 

segundo ele merecem destaque: 

[...] a comunicação em tempo real com qualquer parte do mundo e a drástica 
redução dos custos das transações. Com efeito, a instalação de uma página permite 
que seja vista de qualquer parte do mundo, possibilitando um contrato rápido, com 
custo baixo e a negociação pode ser feita em tempo real. A publicidade chega à casa 
do consumidor, as condições gerais da contratação estão inseridas nas páginas web e 
a aceitação pode ser feita mediante um simples clique com o mouse (grifo do autor). 

 
 
 
 

 

37 O’ BRIEN, J. A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. Tradução: Célio Knipel Moreira 
e Cid Knipel Moreira. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 2005. 
38 FINKELSTEIN. M. E. R. Direito do comércio eletrônico. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 38. 
39 SMITH, R.; et. al. O mais completo guia sobre e-commerce. São Paulo: Futura, 2000, p. 74. 
40 VOLPI NETO, A. Comércio Eletrônico: direito e segurança. Curitiba: Juruá, 2011, p. 30. 
41 LAWAND, J. J. Teoria geral dos contratos eletrônicos. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 31. 
42 CAVALIERI FILHO, S. Programa de direito do consumidor. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 305. 
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No Brasil, o ato de fazer compras pela internet está deixando de ser uma novidade e 

passa a se tornar um hábito. O gráfico abaixo aponta que cada vez mais brasileiros sentem-se 

seguros para efetuarem suas compras através do comércio eletrônico. 

Em 2001 havia pouco mais de um milhão de consumidores on-line, e recentemente, de 

acordo com estudo realizado pela E-bit43, em 2018 registrou-se que 58,5 milhões de pessoas que 

fizeram, pelo menos, uma compra online ao longo do ano no Brasil. 10 milhões deles compraram 

pela primeira vez em 2018, principalmente, por meio de um dispositivo móvel (64%). 

 
3.2 A pandemia e a aceleração da migração digital do comércio 

 

No início de 2020 a população mundial foi afetada por um inimigo invisível: o Covid-19 

(mais conhecido como coronavírus). As características da doença, “tais como período de 

incubação, capacidade de contágio, canais de transmissão de infectados sintomáticos e 

assintomáticos fazem com que a doença se espalhe rapidamente, em um contexto agravado pela 

inexistência de tratamento convencional (vacina, por exemplo)”44 contribuindo para que a OMS 

declarasse oficialmente, em março deste ano, estado de Pandemia. 

As medidas adotadas pelos governos estaduais e municipais como contingência 

destinada ao enfrentamento da crise resultaram na paralisação dos serviços e do fechamento de 

estabelecimentos comerciais. 

Não se sabe quanto tempo a pandemia e seus efeitos restritivos irão durar. De modo que 

a imprevisibilidade do cenário futuro, juntamente com a queda (ou a inexistência) de faturamento, 

fatalmente acarretará o fechamento de diversos empreendimentos. 

Nesta senda, a pandemia e o isolamento social fez com que muitas empresas ajustassem 

o seu modelo de negócio, direcionando os canais de venda para as plataformas digitais, vez que a 

situação promoveu mudanças profundas no comportamento do consumidor brasileiro. 

 
 
 
 
 

43 É uma empresa reconhecida hoje como a mais respeitada fonte de informações sobre comércio eletrônico no Brasil. 
Disponível em: <http://www.ebit.com.br/>. 
44 SANTOS, G. F.; et. al. Modelagem de impactos econômicos da pandemia Covid-19: aplicação para o estado da 
Bahia. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/341078147_Modelagem_de_impactos_ 
economicos_da_pandemia_Covid-19_aplicacao_para_o_estado_da_Bahia>. Acesso em 28 jun. 2020. 

http://www.ebit.com.br/
http://www.researchgate.net/publication/341078147_Modelagem_de_impactos_
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Viu-se anteriormente que a utilização crescente da internet promoveu modificações no 

comércio tradicional. Fez com que as redes comerciais, além de seus prédios físicos, migrassem 

para ambientes virtuais – fazendo surgir os estabelecimentos virtuais45. 

Suas características fazem da internet a plataforma ideal para tempos como esse, já que 

na rede não existem fronteiras, com liberdade de entrada e circulação, com utilizadores em todo o 

mundo que podem, muito facilmente, estabelecer comunicação instantânea. 

O cenário deixa evidente que a “empresas devem certificar-se de estar ativas no mundo 

digital para permanecerem visíveis aos seus clientes. Utilizar news por e-mail, vídeos, mídias 

sociais e até seminários online interativos são maneiras para que a empresa permaneça na 

vanguarda da mente de seus clientes”46. 

Antes a plataforma digital era vista apenas como uma maneira das empresas expandirem 

suas vendas, o novo cenário fez com que a maioria delas fossem praticamente obrigadas a migrar 

para o e-commerce por estarem com a sua a estrutura física fechada. No entanto, por 

circunstâncias da pandemia, encontram um novo perfil de consumidores, ou seja, atendem um 

público que também aderiu e passou a se acostumar a realizar suas compras através internet. 

Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCComm)47 

deixa evidente o aumento considerável na média de pedidos diários no e-commerce. As lojas 

físicas que aderiram, enxergam no comércio eletrônico uma forma de aumentar as suas vendas e 

amenizar a súbita perda de faturamento. 

De acordo com Stangherlin et. al.48 “a previsão de crescimento para o e-commerce era 

duplicar de tamanho em 5 anos, com a quarentena, o prazo diminuiu para 12 meses, e está 

ficando cada vez menor. Milhões de pessoas que nunca haviam comprado online, fizeram sua 

primeira compra”. 

Enfim, diante do inesperado cenário global, quase tudo sofrerá mudanças e o comércio 

eletrônico parece ser a mais promissora delas. Afinal, muitas empresas que ainda estavam 

cogitando apostar no comércio eletrônico há tempos, estão agora acelerando os seus processos 

de entrada. 

Como afirma Moreira49, “o mundo pós-pandemia nunca mais será o mesmo. Apesar da 

frase de efeito, realmente será um novo mundo. E que, como em todas as outras vezes (e como 

Darwin diria), quem melhor se adaptar é quem sairá fortalecido desta situação”. 

 
 

 
45 Teixeira (2013, p. 157) explica que a localização virtual é dada por um nome de domínio, que, muitas vezes, se 
expressa pela mesma nomenclatura do título do estabelecimento (físico) ou pela nomenclatura da marca. E a partir 
daí é que se inicia a negociação comercial. 
46 STANGHERLIN, A.; et. al. Os desafios enfrentados pelos pequenos empreendedores durante a pandemia da Covid-
19. Disponível em: <https://www.ufsm.br/coronavirus/wp-content/uploads/sites 
/820/2020/06/Textos-para-Discuss%C3%A3o-03-Os-desafios-enfrentados-pelos-empreendedores-.pdf >. Acesso em 
28 jun. 2020. 
47 Disponível em: < https://abcomm.org/Pesquisas/ecommerce-no-covid-konduto-abcomm.pdf> e 
<https://abcomm.org/Pesquisas/ecommerce-de-servicos-konduto-abcomm.pdf>. 
48 STANGHERLIN; et. al., op. cit. 
49 MOREIRA, P. Comércio eletrônico: antes e depois da pandemia do coronavírus. Disponível em: 
<https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/comercio-eletronico-antes-e-depois-da-pandemia-do-coronavirus/>. 
Acesso em: 29 jun. 2020. 

http://www.ufsm.br/coronavirus/wp-content/uploads/sites
http://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/comercio-eletronico-antes-e-depois-da-pandemia-do-coronavirus/


A SOCIEDADE EM TEMPOS DE COVID-19     1951  
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As tecnologias de comunicação e informação – em especial a internet – são 

particularmente sensíveis aos efeitos dos usos sociais da própria tecnologia, de modo que a 

difusão da informação e a velocidade da comunicação tornaram-se elementos basilares da 

sociedade dos novos tempos, constituída em um paradigma sociotecnológico. 

Devido às características próprias da internet, vários setores da sociedade seguem 

ininterruptamente migrando para o ciberespaço, onde as relações virtuais – sejam elas sociais ou 

comerciais. O comércio, desde a disponibilização da internet nos anos 90, tem sido o setor que 

mais cresceu dentro da plataforma virtual, tendo em vista a comunicação instantânea com 

qualquer parte do mundo e a drástica redução dos custos das transações. Presencia-se o mundo 

transformado em um gigantesco e globalizado mercado, cujos negócios são conduzidos por meio 

de aparelhos eletrônicos conectados à grande rede. 

Havia projeções pragmáticas a respeito do crescimento do e-commerce, todavia o cenário 

sofreu radical interferência por conta da situação de pandemia e quarentena. As empresas 

aceleram o processo de migração digital de seus estabelecimentos na medida em que o 

consumidor se tornava “e-consumidor”, ou seja, o número de pessoas que passaram a consumir 

pela internet que cresceu vertiginosamente. 

Notam-se pessoas que nunca pensaram em realizar compras pela internet tendo a sua 

primeira experiência agora. É provável que gostem tanto que transformem a prática circunstancial 

em um novo hábito. Destarte, aquele que tem um negócio, este é um bom momento para 

proporcionar aos consumidores a realização de pedidos online e explorar as potencialidades do 

comércio eletrônico. 
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