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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Uma pandemia é um fenômeno em massa,
caracterizado por doenças infecciosas e graves, com rápida transmissão. Historicamente, várias
pandemias mundiais como HIV, Ebola, Zika vírus e H1N1 foram disseminadas, deixando suas marcas
na esfera política, econômica e psicossocial (ORNELL et al., 2020). Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), o novo Coronavírus (COVID-19) foi detectado em Wuhan, na China, em dezembro
de 2019. Contudo, foi declarada Emergência de Saúde Pública no âmbito Internacional em janeiro de
2020, e no Brasil, em fevereiro de 2020. Para tanto, são necessárias medidas não farmacológicas,
como o isolamento social, o uso de máscaras e a higienização das mãos, para retardar a transmissão
em larga escala do vírus e o controle da curva pandêmica (GARCIA; DUARTE, 2020). A
personalidade e a consciência dos indivíduos estão associadas ao engajamento ou não às medidas de
proteção recomendadas (CARVALHO et al., 2020). Apesar disso, os efeitos psicológicos são
esquecidos ou negligenciados, causando um importante aumento de doenças mentais e de sofrimento
psíquico (ORNELL et al., 2020). Ressalta-se, também, um aumento significativo do número de
suicídios durante períodos de crise sanitária (BOTEGA, 2015). Em linhas gerais, ao analisar a saúde
mental das pessoas na pandemia é preciso considerar dois aspectos: os efeitos do isolamento e do
sentimento de solidão diante dele (BEZERRA, 2020). Com isso, o objetivo deste resumo é analisar
os efeitos no psiquismo que uma situação de pandemia gera nos sujeitos, dando enfoque na COVID19. MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizada uma revisão da literatura, a partir da abordagem
descritiva (GIL, 2002), e do método de estudo qualitativo (CRESWELL, 2010). As bases consultadas
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para a busca dos artigos foi: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos
em Psicologia (Pepsic), EBSCO host e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (Lilacs). O material selecionado, em um total de 10 estudos, foi lido na íntegra e analisado
qualitativamente. RESULTADOS E DISCUSSÕES: As pandemias mais severas da história, como
a Peste Bubônica e a Gripe Espanhola, causaram vasta mortalidade em um curto espaço de tempo, e
trouxeram muitas consequências psicológicas aos indivíduos (SCANLON; MCMAHON, 2011). A
situação de uma pandemia se agrava com informações equivocadas sobre a infecção e as medidas de
prevenção, além da dificuldade de entendimento das orientações divulgadas pelas autoridades
sanitárias para a população geral (BAO et al., 2020). As mudanças na rotina e nas relações familiares,
também contribuem para os impactos na saúde mental e no bem-estar psicológico. Percebe-se que
aumenta o risco de violência pelos fatores de estresse, e a redução da tolerância ao isolamento de
maneira geral, além do medo da morte. (CLUVER et al., 2020). A OMS pondera em seus relatórios,
a evolução de COVID-2019 em 12 de agosto de 2020, tendo o Brasil, o total de 3.057.470 casos
confirmados e 101.752 mortes. Devido ao cenário da pandemia, os velórios e funerais acabam sendo
restritos, para um número de pessoas, ou até proibidos (SCHMIDT, et al., 2011). Isso implica no
psiquismo do sujeito, já que estes rituais servem como facilitadores do processo de luto (FIOCRUZ,
2020). Portanto, a construção de intervenções são propostas psicoeducativas, tais como cartilhas e/ou
materiais informativos, elaborados com linguagem acessível e visualmente atrativos (SCHMIDT et
al., 2020), bem como a capacitação para profissionais de saúde; como psicólogos, e a elaboração de
estratégias de planejamento diante da pandemia, incluindo a disponibilização de canais de escuta
psicológica (FIOCRUZ, 2020; JIANG et al., 2020). E depois da pandemia? Wolf (2020) pondera uma
reflexão, a partir da análise do filósofo britânico John Gray (artigo publicado na Revista New
Statesman), sobre o modelo de vida na lógica do individualismo e autonomia, e no contexto da
pandemia de COVID-19, e os seus efeitos sentidos agora, porém ressalva o novo mundo resiliente
que não será mais o mesmo, seguindo a lógica da coletividade e dos direitos humanos.
CONCLUSÃO: O presente trabalho trouxe uma reflexão a respeito dos impactos de uma pandemia
para o psiquismo dos sujeitos. Isso faz pensar em diversos aspectos como o senso de pertencimento
a uma comunidade, na perda de autonomia e liberdade, na desigualdade social, bem como, todos os
aspectos, inclusive, no âmbito governamental com o olhar voltado para as garantias das políticas
públicas, segurança em saúde e economia.
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