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INTRODUÇÃO 

A Doença de Coronavírus 2019 é uma doença infecciosa provocada por coronavírus (SARS-CoV-2 

ou COVID-19) 
(1)

. Hodiernamente, existem mais de 557.9 milhões de casos confirmados de COVID-19 e 

6.3 milhões de mortes no mundo até a data de 15 de julho de 2022. E, neste contexto, o Brasil responde por 

675.3 mil mortes, incidência de 15846,6 a cada 100 mil habitantes e mortalidade de 321,4 a cada 100 mil 

habitantes 
(2-3)

.  

Sabe-se que tal cenário de alta mortalidade gera impacto na saúde mental, interferindo negativamente 

na qualidade de vida das pessoas, principalmente de profissionais da saúde 
(4-9)

. Nota-se que esses 

profissionais vivenciam, cotidianamente, o desgaste emocional por terem de lidar com estressores no 

trabalho que se exacerbam em momentos de pandemia. E, nesta situação, faz-se necessário olhar para 

aqueles profissionais que são familiares e amigos próximos, enlutados e em sofrimento mental, devido à 

morte de um ente querido por COVID-19, para que, assim, seja possível a elaboração de estratégias 

eficientes de cuidado, mais humano e integrado, à essa população especialmente afetada pelo estresse, 

esgotamento e tensão psicológica 
(4,5)

. 

Num contexto pandêmico, há fatores que podem exacerbar experiências negativas e dificultar a 

elaboração do luto, tais como morte repentina, circunstâncias de total isolamento, supressão do tempo 

necessário para que se possa dar significado à perda, exposição ao estigma e discriminação social, falta de 

suporte social, tensionamento das relações familiares, múltiplas perdas simultâneas à morte, entre outros. 

Ademais, salienta-se a existência de limitações aos rituais de despedida, que para muitos, estão carregados 

de simbolismos quanto ao reconhecer, compartilhar, aceitar e superar a morte e o sofrimento, por exemplo. 

Isto é, a obrigatoriedade de caixões lacrados impede que os corpos sejam vestidos, tocados e contemplados 

e, a necessidade de que seja mantido o distanciamento reduz a um mínimo o número de pessoas e a duração 

de velórios. Tais circunstâncias complicam o luto, podendo causar ainda mais sofrimento, bem como 

prolongar e intensificar este processo (favorecendo o surgimento de complicações patológicas e impedindo a 

reorganização psíquica e a retomada de atividades) 
(10-12)

.  

Para Thomas Fuchs, o luto é um processo complexo, heterogêneo e individual, que acontece de 

várias formas, e que está sujeito a variação e modificação cultural. Trata-se de uma resposta natural a um 

rompimento de vínculo mediante a perda de alguém ou algo significativo, e que é influenciada por fatores 

como as concepções e crenças a respeito da natureza da morte, pela relação que havia com o falecido, pelas 

circunstâncias nas quais o falecimento ocorreu, e por características próprias do enlutado. Neste sentido, 

estudos mostram que há diferentes maneiras de pensar e de lidar com a experiência do luto e, dentre elas, 

cita-se o suporte religioso 
(13-18)

. 

Há consenso de que a religiosidade tem sido um importante fator de significação e ordenação da 

vida, sendo fundamental em episódios de maior impacto na vida dos indivíduos e, reconhecidamente, um 

dos vértices do cuidado em saúde a partir de sua inclusão no conceito multidimensional de saúde da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 
(10,19)

. Isto é, há evidências acerca das relações positivas entre a 

religiosidade e saúde mental, sendo cada vez mais difundida como recurso terapêutico disponível para 

acolher e aliviar o sofrimento, que é multidimensional e singular, envolvendo corpo, mente e espírito. 
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Porém, embora seja conhecido seu papel na área da saúde como recurso de bem-estar pessoal, na prática 

assistencial, ainda é negligenciada 
(17)

. 

E, neste sentido, a religiosidade tem se mostrado atrelada ao menor sofrimento e menor dificuldade 

de elaboração do luto (pessoas com crenças superam e completam o processo de luto mais rapidamente), 

maior conforto, suporte emocional e social. Sabe-se que, para muitos, acreditar num ser superior que acolhe 

a pessoa amada serve como força necessária para que possam dar continuidade à própria vida, bem como 

obter maior controle e compreensão da situação 
(10,14, 15, 16,17,18)

.  

Assim, considerando que a perda de um ente querido é, por si só, um dos acontecimentos mais 

estressantes na vida de um indivíduo e sabendo que a religiosidade tem se mostrado um importante suporte 

para tal experiência 
(10)

, faz-se necessário analisar sua influência no sofrimento mental e luto nesta 

população alvo,  num contexto pandêmico, visto que, trata-se de uma cenário atípico capaz de dificultar a 

vivência de um processo de luto adequado. 

METODOLOGIA 

Realizamos um estudo exploratório quantitativo, transversal, por meio de uma survey nacional online 

com profissionais da saúde. Tais profissionais foram questionados se sofreram perdas de familiares ou 

amigos próximos em decorrência da COVID-19. Contamos com uma amostra de 482 profissionais de 

estabelecimentos de saúde. Para coleta de dados, utilizamos o formulário RedCap, um formulário online 

idealizado para pesquisas em saúde, enviado em variadas plataformas online.  

Os indivíduos convidados a participar foram direcionados a uma página que exibiu o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em caso de resposta afirmativa para participação no estudo, os 

participantes foram direcionados ao formulário de coleta de dados online.  

Reunimos dados sociodemográficos dos participantes para a realização do controle da análise para 

desequilíbrios relacionados a variáveis como idade, estado, escolaridade, renda, raça/cor e gênero. Além de 

questões de múltipla escolha para estas variáveis, também procuramos saber se nos últimos 12 meses houve 

mudanças importantes na vida do participante, como a perda de um familiar, amigo, emprego ou outra 

mudança importante de impacto negativo (sim/não), se possui religião (sim/não), se possui companheiro 

(sim/não), se sentem protegidos contra COVID-19, entre outras coisas. Ademais, para rastrear sofrimento 

mental, utilizamos o Self Report Questionnaire (SRQ 20). E, para a avaliação do escore da qualidade de vida 

utilizamos a escala European Quality of Life 5 Dimensions (EQ-5D).  

Realizamos análises descritivas e exploratórias dos dados buscando expor relações de associação 

entre os resultados das escalas e demais variáveis. Utilizamos o software Stata 15 como banco de dados. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética Nacional e da Universidade Estadual de Campinas - 

UNICAMP.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dos 482 profissionais que fizeram parte da amostra: 346 enfermeiros (71,8%) , 46 técnicos de 

enfermagem (9,54%), 20 médicos (4,5%), 13 psicólogos (2,7%), 9 auxiliares de enfermagem (1,87%), 8 

agentes comunitários de saúde (1,66%), 6 fisioterapeutas (1,24%), 6 profissionais administrativos (1,24%), 5 

assistentes sociais (1,04%), 3 cirurgiões dentistas (0,62%), 3 terapeutas ocupacionais (0,62%), 2 auxiliares 

de saúde bucal (0,41%), 2 farmacêuticos (0,41%), 2 fonoaudiólogos (0,41%), 2 nutricionistas (0,41%), 2 

técnicos de radiologia (0,41%), 2 missing (0,41%), 1 profissional de limpeza (0,21%), 1 agente de combate a 

endemias (0,21%), 1 biomédico (0,21%), 1 médico veterinário (0,21%) e 1 obstetriz (0,21%). Dentre estes 

profissionais, 56,43% trabalham em hospitais (públicos e privados) e 38,58% relatam se sentir pouco ou 

muito pouco protegidos ao que se refere à exposição ao COVID-19.  

Por meio do SRQ 20, dentre os profissionais que responderam, 173 apresentaram escore 0-3 

(35,89%), 98 apresentaram escore 4-7 (20,33%), 113 apresentaram escore 8-12 (23,44%), 98 apresentaram 

escore 13-20 (20,33%). Levando em consideração que para resultados maiores ou iguais a 7 está 

comprovado sofrimento mental, pode-se dizer que mais de 43,77% da amostra apresenta sofrimento mental. 
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Quanto aos resultados relacionados ao luto e Intensidade do luto, nos meses de pandemia, dentre os 

388 que responderam a questão sobre mudanças importantes na vida (exemplo dado: como a perda de um 

ente querido), 134 responderam que “não houve” mudanças (27,8%), 25 responderam “ houve, mas não me 

afetaram” (5,19%) , 91 responderam “houve e me afetaram levemente” (18,88%), 75 responderam “houve e 

me afetaram moderadamente” (15,56%), 58 responderam que “ houve e me afetaram severamente” 

(12,03%) e 5 disseram não saber responder (1,04%).  

Quanto às atividades religiosas, 95 profissionais responderam “Não tenho e não desejo” (19,7%), 

140 responderam “Não tenho, mas desejava ter” (29%), 123 responderam “Sim, menos do que desejava” 

(25%), “Sim, da forma que eu desejava” (15,7%). Os demais profissionais não responderam (9,96%). Já 

quanto a participar de atividades comunitárias e festividades religiosas ou outras, 178 profissionais 

responderam “nenhuma” (36,93%), 84 responderam ter "dificuldade leve” em participar (17,43%), 47 

responderam ter "dificuldade moderada” (9,75%), 43 responderam ter "dificuldade grave” (8,92%), 61 

responderam ter “dificuldade extrema/ não conseguem participar” (12,66%), sendo que, 69 profissionais não 

responderam (14,32%).  

Os dados obtidos, comparados com sofrimento mental e intensidade do luto, podem ser observados 

abaixo na figura 1 e na figura 2, respectivamente. Nas figuras, é possível observar a presença ou não de 

relação entre as variáveis sofrimento mental e intensidade do luto e as demais variáveis, dentro da amostra, 

com um nível de confiança de 95%. 

 
Sofrimento mental-escore SRQ-20=VD 

p-valor 

IC 95%  
Limite 

Inferior 

IC 95%  
Limite 

Superior 

Faz uso de medicação 0,48 -0,47 0,99 

Intensidade do luto* 0,02 0,04 0,52 

Negros* 0,04 -1,57 -0,02 

Gênero (masculino como categoria de comparação)     

        Feminino 0,27 -0,51 1,83 

        Não sei ou não quero responder 0,12 -3,46 0,41 

        Heterossexual 0,38 -1,63 0,62 

Possui pós graduação 0,18 -1,63 0,30 

Idade 0,16 -0,08 0,01 

Categorias de renda (menos que 4500-categoria de comparação)      

        4500 0,40 -1,48 0,60 

        6500 0,57 -1,35 0,74 

        10000 0,18 -1,83 0,35 

Possui companheiro 0,06 -0,03 1,45 

Escore BADS-SF* 0 -0,25 -0,15 

Qualidade de Vida Escore EQ5-D* 0 -16,9 -9,54 

Possui religião 0,75 -0,86 0,62 

Possui dificuldade em fazer suas atividades religiosas  
(não possui dificuldade-categoria de comparação) 

    

        Dificuldade leve 0,10 -0,16 1,76 

        Dificuldade moderada 0,01 0,35 2,65 

        Dificuldade grande 0,89 -1,54 1,34 

        Dificuldade extrema 0,51 -1,72 0,86 

Se sente protegido contra a COVID no local de trabalho* 0,00 -0,14 -0,04 

 

Legenda: negrito e *: valor de p<0,05 

Figura 1: Tabela Inferencial-Relação dos dados coletados com Sofrimento Mental.  

 

Por meio destes resultados (considerando como parâmetro para associação entre as variáveis o p-

valor ≤ 0,05)  é possível verificar associação, no caso da presente amostra, entre maior intensidade do luto, 

menor ativação comportamental, menor qualidade de vida, sentir-se menos protegido quanto à COVID-19 

em local de trabalho, que são variáveis independentes, à variável dependente sofrimento mental. Estes 

resultados são independentes do efeito de associação das co-variáveis, o que nos instiga a investigar, no 

futuro, os efeitos de tais variáveis em amostras maiores da população brasileira de profissionais de saúde.  

Ao falar especificamente de religiosidade, não encontramos, nesta amostra, associação ao sofrimento 

mental.  Entretanto, profissionais de saúde que disseram enfrentar no momento da coleta de dados 

“dificuldade moderada” em realizar suas tarefas religiosas, tiveram associação a maiores escores de 

sofrimento mental pelo SRQ-20.      
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Intensidade do Luto = VD P>T IC 95% 

Limite 
Inferior 

IC 95% 
limite 
superior 

Faz uso de medicação 0,78 -0,35 0,26 

Negros 0,67 -0,27 0,41 

Gênero (masculino como categoria de comparação)     

        Feminino 0,2 -0,16 0,75 

        Não sei ou não quero responder 0,92 -0,93 0,84 

        Heterossexual 0,90 -0,45 0,51 

Possui pós graduação 0,60 -0,49 0,29 

Idade 0,45 -0,01 0,03 

Categorias de renda (menos que 4500-categoria de comparação)      

        4500 0,74 -0,5 0,36 

        6500 0,39 -0,71 0,28 

        10000 0,42 -0,64 0,27 

Possui companheiro* 0,01 -0,83 -0,15 

Escore BADS-SF* 0,00 -0,06 -0,01 

Qualidade de Vida Escore EQ5-D 0,31 -2,13 0,68 

Possui religião 0,75 -0,27 0,37 

Se sente protegido contra a COVID no local de trabalho 0,47 -0,03 0,01 

Possui dificuldade em fazer suas atividades religiosas  
(não possui dificuldade-categoria de comparação) 

    

        Dificuldade leve 0,61 -0,52 0,30 

        Dificuldade moderada 0,45 -0,75 0,33 

        Dificuldade grande 0,47 -0,77 0,36 

        Dificuldade extrema 0,20 -0,17 0,84 

Legenda: negrito e *: valor de p<0,05 

Figura 2: Tabela inferencial-Relação dos dados coletados com Intensidade do luto. 

Por meio destes resultados é possível verificar que existe associação também entre as variáveis 

“possuir um companheiro” e ter “maior ativação comportamental” a uma menor intensidade do luto. As 

variáveis relacionadas à religiosidade não mostraram associação significativa quanto à menor intensidade do 

luto. 

CONCLUSÕES 

Este estudo possibilitou a reflexão quanto ao processo de luto e sofrimento mental dos profissionais 

de estabelecimentos de saúde durante a pandemia de COVID-19, ao buscar influências e associações entre 

variáveis diversas, em especial a religiosidade. Entretanto, os resultados mostraram a necessidade de 

investigar tais associações em amostras maiores de profissionais da saúde.  
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