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INTRODUÇÃO:

No final de 2019 surgiu um surto de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na
China. O SARS-CoV-2 ou COVID-19 é uma doença infecciosa causada por coronavírus, nomeado dessa
forma pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em fevereiro de 2020. Os sintomas relacionados a
esta doença são correspondentes a uma síndrome respiratória aguda grave, incluindo tosse, dor de
garganta e febre, e eventualmente pneumonia grave, necessitando de suporte intensivo, principalmente
entre idosos e pacientes com múltiplas comorbidades ¹. No final de janeiro de 2020, a OMS declarou que
o surto de coronavírus era uma emergência de saúde pública de interesse internacional, caracterizando-a
como uma pandemia em março do mesmo ano ².

Com os números de casos confirmados da doença ultrapassando mais de 2,5 milhões e o número
de mortes no mundo equivalente a 181.938 até o dia 24 de abril de 2020, a avaliação de risco da OMS
atual é “muito alta” (very high) ³. Países como o Brasil tentam controlar a doença neste cenário.

Através da Constituição de 1988 e da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi que a
população brasileira tinha como direito fundamental o acesso universal à saúde. A elite e classe média
são agora as principais usuárias do sistema privado de saúde, que inclui compra de convênios, planos de
saúde e seguro privado, de forma que o resultado seja um sistema de dois níveis4.

Somado a isso, no Brasil não há, atualmente, um plano nacional de longo prazo para equidade
nos recursos humanos em saúde. O programa do Ministério da Saúde “Mais Médicos” busca, entretanto,
fazer um recrutamento nacional e internacional com o objetivo de preencher vagas disponíveis em
regiões com carência no nível de atenção primária; existindo então mecanismos para credenciamento e
regulamentação da força de trabalho em saúde 4. 

Levando em conta a situação do país listada acima, somada com o contexto da pandemia, é
impossível não chegar a uma conclusão de que ela leva a um impacto para a saúde mental dos
profissionais de saúde e usuários desses serviços, ou seja, todos os cidadãos. Estudos apontam
necessárias as ações direcionadas à classe trabalhadora e políticas públicas voltadas à prevenção do
adoecimento mental que pode ter sido agravado pelo quadro de pandemia mundial 4,5. Então, a partir de
2013, através de uma resolução da OMS incentivou-se projetos e estudos voltados ao cuidado integral,
coordenado e inclusivo em saúde mental a todos os países, com objetivo de reduzir as lacunas no
tratamento, principalmente baseando-se nos números relacionados a pessoas que sofrem de depressão
mundialmente 6. 

Segundo estudos recentes realizados com dados da Pesquisa Nacional em Saúde (PNS) 80% dos
indivíduos diagnosticados com depressão não receberam tratamento e 14% receberam apenas tratamento
medicamentoso, sendo as classes sociais mais baixas aquelas com mais dificuldade no acesso aos
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cuidados de saúde mental 7. Os recursos financeiros para cuidados de saúde mental nos países em
desenvolvimento são historicamente escassos 6,8, e os recursos humanos treinados são centralizados e
alocados nos serviços terciários 8,9. 

Dessa forma, realizamos neste estudo um levantamento epidemiológico que relaciona a
sofrimento mental, luto e perda relacionado à COVID-19 em adultos brasileiros, em especial os
profissionais de saúde.

Buscamos fornecer dados epidemiológicos sobre sofrimento mental e luto decorrentes dos
impactos da pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 no Brasil, através de cálculos de prevalência e
outros indicadores epidemiológicos.

METODOLOGIA:

É um estudo exploratório quantitativo, transversal de diagnóstico epidemiológico. Tem como
objetivo avaliar o sofrimento mental e luto de profissionais da saúde que perderam familiares e amigos
pelo vírus SARS-CoV-2 no Brasil. A amostra envolveu no total 482 profissionais da saúde.

Todos os indivíduos que aceitaram participar desta pesquisa assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Através de uma survey nacional online, profissionais de saúde que afirmaram ter perdido
familiares ou amigos próximos pela COVID-19, foram avaliados em sintomas de ansiedade, exposição a
SARS-CoV-2, variáveis sociodemográficas e intensidade do sofrimento causado pelo luto. Procuramos
associar os resultados referentes às escalas e outras variáveis para que houvesse uma base de
fundamentação onde fosse possível o surgimento de intervenções para a população alvo do estudo.

Referente a qualidade de vida foi utilizada na avaliação a escala European Quality of Life 5
Dimensions (EQ-5D). Enquanto para o sofrimento mental, foi utilizado o Self Report Questionnaire
(SRQ 20). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A amostra final consistiu no total 482 indivíduos, sendo eles 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%).

Utilizando o SRQ 20, aqueles que responderam ele, 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%). Considerando que para resultados maiores ou iguais a 7 é comprovado o sofrimento
mental, pode-se dizer que mais de 43,77% da amostra apresenta sofrimento mental. Com o DASS-21 é
possível também verificar resultados relacionados a depressão, sendo então dentre os 482 participantes
da pesquisa, 184 (38,17%) apresentaram escore 0-1; 101 (20,95%) escore 2-4; 92 (19,09%) escore 5-7;
e, 105 (21,78%) escore 8 ou mais. 3.1.2.

Referente aos resultados relacionados a intensidade do luto e a intensidade do luto durante os
meses de pandemia, dentre os 388 que responderam a questão sobre mudanças importantes na vida,
como por exemplo 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%).
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A coleta de dados, comparados com sofrimento mental e intensidade do luto, foram mostrados abaixo na
tabela 1 e 2, respectivamente. Nelas, é possível observar a presença ou não de relação entre as variáveis
sofrimento mental e intensidade do luto e as demais variáveis O nível de confiança da amostra é de 95%.

Tabela inferencial 1 - Relação  dos dados coletados com sofrimento mental

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

Com base nesses resultados (em que o valor de p ≤ 0,05 é considerado parâmetro para
associação) é possível verificar relação 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.

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

Legenda: em negrito e com *: valor de p<0,05
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Os resultados acima mostram uma associação entre as variáveis “possuir um companheiro” e ter
“maior ativação comportamental” a uma menor intensidade do luto.

A seguir estão inseridas as tabelas referentes aos dados relacionados a ansiedade e estresse
utilizando o DASS-21:

Tabela inferencial 3 - relação dos dados coletados com ansiedade

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

Segundo a tabela é observável associação entre uso de medicações para saúde mental e demais
sintomas de ansiedade. Entre os profissionais de saúde com pós-graduação e profissionais com maior
qualidade de vida podemos associar menos sintomas de ansiedade. Portanto, há uma associação dessas
variáveis independentes com a variável dependente da ansiedade.

Tabela inferencial 4 - relação dos dados coletados com estresse.

Legenda: em negrito e com *: valor de p<0,05
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Na tabela acima (Tabela inferencial 4) pode-se relacionar mulheres, pessoas com mais vínculos
de trabalho e pessoas com mais sintomas depressivos com mais sintomas de estresse; assim como
pessoas com mais ativação com menos sintomas de estresse.

CONCLUSÕES:

Aqui refletimos sobre os fatores associados ao sofrimento mental e o processo de luto dos
profissionais de saúde que sofreram perdas durante a pandemia. Por meio da busca de diversas variáveis
e a associação entre elas, podemos identificar suas relações, o que fundamenta futuras intervenções para
o campo da saúde mental dessa classe trabalhadora. Ainda assim, os resultados mostram a necessidade
de maiores investigações e amostras, para que se continue identificando associações além das mostradas
nesta pesquisa.
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