
  



ORGANIZAÇÃO 

Amanda Carolina Buttendorff Rodrigues Beckers 

Fernanda Cristina Neidert Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIANDO O CONHECIMENTO SOBRE A COVID-19 E SUAS IMPLICAÇÕES 

EM NOSSO COTIDIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



AMPLIANDO O CONHECIMENTO SOBRE A COVID-19 E SUAS IMPLICAÇÕES 

EM NOSSO COTIDIANO 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

Amanda Carolina Buttendorff Rodrigues Beckers 

Fernanda Cristina Neidert Batista 

 

 

EDITORAÇÃO 

Elisete Ana Barp 

Gabriel Bonetto Bampi 

Gabriela Bueno 

Josiane Liebl Miranda 

 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da Universidade do 
Contestado 

 

Ampliando o conhecimento sobre a COVID-19 e suas 

implicações em nosso cotidiano : [recurso eletrônico] / 

organização Amanda Carolina Buttendorff Rodrigues 

Beckers, Fernanda Cristina Neidert Batista. – Mafra, 

SC : Ed. da UnC, 2020. 

 
23 f. 
Inclui bibliografias. 

 
1. Saúde pública – Pesquisa. I. Beckers, Amanda 

Carolina Buttendorff Rodrigues (Org.). II. Batista, 
Fernanda Cristina Neidert. III. Título. 

 

 

 

 

 

 

 

362.1 

A526 



UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UnC 

 

SOLANGE SALETE SPRANDEL DA SILVA 

Reitora 

 

LUCIANO BENDLIN 

Vice Reitor  

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – FUnC 

 

ISMAEL CARVALHO 

Presidente 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

Amanda Carolina Buttendorff Rodrigues Beckers 

Fernanda Cristina Neidert Batista 

 

EDITORAÇÃO 

Elisete Ana Barp 

Gabriel Bonetto Bampi 

Gabriela Bueno 

Josiane Liebl Miranda 

 

 

 

 

 

 



AMPLIANDO O CONHECIMENTO SOBRE A COVID-19 E SUAS IMPLICAÇÕES 

EM NOSSO COTIDIANO 

 

 

 

COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO  

Amanda Carolina Buttendorff Rodrigues Beckers 

Fernanda Cristina Neidert Batista 

 

CONTEÚDO 

Cristiane Elisa Ribas Batista 

Débora Marques Herzog 

Elaine Cristina Telma 

Erickson Augusto Kollross 

Fernanda Cristina Neidert Batista 

Jaciel Karvat 

Rogério Purim 

Ruan Vicente Ferreira 

Santa Cecília Marques Herzog 

 

EDITORAÇÃO 

Elisete Ana Barp 

Gabriel Bonetto Bampi 

Gabriela Bueno 

Josiane Liebl Miranda 

 

 

GRUPO DE PESQUISA 

Direitos Humanos, Desenvolvimento e Cidadania 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

CONTEXTUALIZANDO O SARS-Cov-2 .................................................................... 6 

SINTOMAS CLÍNICOS DA COVID – 19 ................................................................... 10 

DIAGNÓSTICOS E CONDUTAS .............................................................................. 11 

ASPECTOS SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID – 19 .......................................... 13 

POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS DE AMPARO E ASSISTÊNCIA ...................... 16 

AUXÍLIO EMERGENCIAL ......................................................................................... 16 

PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA .. 17 

SAÚDE MENTAL DIANTE DA PANDEMIA ............................................................. 18 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
Ampliando o conhecimento sobre a COVID-19 e suas implicações em nosso cotidiano 

CONTEXTUALIZANDO O SARS-Cov-2 

 

Cristiane Elisa Ribas Batista 

Ruan Vicente Ferreira  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em dezembro de 2019 recebeu a 

notificação sobre a ocorrência de casos de pneumonia na cidade de Wuhan na 

China, cuja etiologia era desconhecida, posteriormente foi atribuída a etiologia 

zoonótica, uma vez que os primeiros casos estavam relacionados a ingestão de 

animais vivos comercializados no mercado de Huanan (OMS, 2020). A partir dos 

primeiros casos de infecção pelo coronavirus, denominado SARS-Cov-2 que 

resultam na doença denominada COVID-19, novos casos foram sendo evidenciados 

na China e posteriormente espalharam-se pelo mundo, sendo declarada pela OMS 

em janeiro como uma emergência de saúde pública internacional e como pandemia 

em maço de 2020. 

A velocidade de propagação e disseminação do vírus pelo mundo, se deve a 

sua elevada taxa de transmissão. A estimativa da taxa de capacidade de reprodução 

– R0 - do vírus SARS- Cov 2, segundo o Conselho Regional de Medicina de 

Pernambuco (2020) é de seis, enquanto outros vírus causadores de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave, como o vírus influenza A H1N1 causador da Gripe H1N1, 

a taxa de transmissão é dois. A alta taxa de transmissão do vírus em três meses do 

primeiro caso da COVID-19 resultou em mais de um milhão de infectados e 

cinquenta mil mortes pelo mundo (ONU, 2020), desde então, o número de infectados 

e de óbitos em virtude da COVID-19 tem aumentado de maneira considerável 

diariamente.  

Embora o primeiro caso de COVID-19 no Brasil tenha sido confirmado pelo 

Ministério da Saúde em fevereiro de 2020, em janeiro, o Ministério da Saúde já havia 

divulgado boletins com objetivo de ações preventivas e de enfrentamento a COVID-

19 em território nacional (CRODA, 2020; OMS, 2020). As ações iniciais demostraram 

preocupações em relação a transmissibilidade e gravidade da doença causada pelo 

SARS-COV-2, a qual envolve síndrome respiratória aguda grave ao passo que pode 

ser transmitida por pessoas assintomáticas, fatores que dificultam a contenção da 



 

7 
Ampliando o conhecimento sobre a COVID-19 e suas implicações em nosso cotidiano 

propagação do vírus acrescida das suas características desconhecidas até o 

momento (CRODA, 2020). 

A transmissão do vírus ocorre por meio de gotículas de saliva dispersas por 

tosse, espirro, conversa, muco contaminado, contato próximo entre indivíduos e 

contato com superfícies contaminadas (OMS, 2020; SOUTO, 2020), as mãos 

contaminadas em superfícies, se caracterizam como importante meio potencial de 

contato do vírus com a mucosa oral, nasal e ocular, o que pode igualmente resultar 

na contaminação.  

A transmissão ocorre principalmente nos três primeiros dias do início dos 

sintomas em indivíduos infectados (SOUTO, 2020), após a contaminação, o vírus 

apresenta um período de incubação que de cinco dias, mas pode variar, chegando 

até quatorze dias (DA, 2020; LIMA, 2020), neste período a transmissão ocorre de 

maneira silenciosa (DA, 2020). Os sintomas da COVID-19 podem variar entre 

resfriado com sintomas leves a pneumonia com sintomas graves (LIMA, 2020), cujo 

diagnóstico segundo a OMS (2020) somente pode ser conclusivo por meio da coleta 

de amostras que devem ser submetidas a testes moleculares e análise do material 

genético viral (RNA).  

O tratamento para Covid-19 consiste no controle dos sintomas, com base nos 

protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, uma vez que, não foram 

evidenciados fármacos capazes de combater o vírus no organismo ou de propiciar a 

imunização da população, o que demandam a implementação de estratégias de 

restrições sociais que visam reduzir a disseminação do vírus entre a população e a 

contingência da doença. No Brasil, as medidas de distanciamento social foram 

implementadas de forma descentralizada a partir de março quando a Covid-19 foi 

declarada pandemia (MORAES, 2020). Neste sentido, cabe ressaltar que o 

isolamento social é uma medida que visa evitar a propagação do vírus por pessoas 

suspeitas ou confirmadas da contaminação, enquanto que o distanciamento social 

refere-se a diminuição da interação entre as pessoas com objetivo de diminuir a 

velocidade de propagação do vírus e se estende a pessoas sem suspeita ou 

diagnóstico da doença (OMS, 2020). Além das medidas de distanciamento e 

isolamento social, foram adotas medidas de conscientização da população com a 

higienização das mãos e uso de mascaras em locais públicos. 



 

8 
Ampliando o conhecimento sobre a COVID-19 e suas implicações em nosso cotidiano 

As medidas de isolamento quanto de distanciamento social, configuram-se 

como medidas necessárias na redução da disseminação do vírus, no entanto, estas 

medidas podem desencadear fatores de risco sobre a saúde mental, configurando-

se como preditores da emergência de sintomatologia psicológica comum ao 

momento de pandemia, ou no agravo de transtornos psicopatológicos preexistentes. 

Neste sentido, a OMS emitiu alerta para crise da saúde global de saúde mental em 

decorrência da pandemia e ressalta que a obrigação de isolamento social pode 

agravar ou gerar problemas mentais.  

No que tange aos aspectos relacionados aos fatores de risco e sintomas 

psicológicos decorrentes do isolamento social relativo à pandemia de Covid-19, os 

dados são escassos na literatura, dado o surgimento recente da própria doença, 

contudo, vários autores (BROOKS, 2020; XIAO, 2020; ORNNEL, 2020; SCHMIDT, 

2020) salientam que os desdobramentos psicológicos da pandemia devem ser 

considerados, uma vez que podem acometer a sociedade como um todo e 

apresentar prevalência e duração que podem transcender a própria pandemia. Um 

estudo que buscou analisar a literatura nacional e internacional sobre adoecimento 

mental no contexto da pandemia do novo coronavirus evidenciou sintomas de 

ansiedade, depressão, estresse, irritabilidade, hipertimia, falta de confiança, insônia, 

sintomas somáticos, obsessivos e compulsivos (MOREIRA, 2020). 

As consequências da pandemia, atualmente transcendem questões 

relacionadas aos sintomas da COVID-19, afetando de forma direta ou indiretamente 

todas as esferas sociais, tais como mercado de trabalho, economia e a saúde geral 

da população. Atualmente o Brasil registra aumento diário do número de registro de 

casos de infectados, óbitos em decorrência da COVID-19, além do aumento da taxa 

de desemprego e queda da economia. Tais consequências, não cessarão com o 

desenvolvimento de uma vacina eficaz, dado a complexidade social causada pela 

pandemia, não apenas no Brasil, mas no mundo. Tais consequências permanecerão 

evidentes em todas as esferas sociais, seja em relação a interação social dos 

indivíduos ou aos aspectos relacionados a saúde e bem-estar da população em 

nível individual ou coletivo. Neste sentido, cabe ressaltar a relevância da 

conscientização individual frente aos procedimentos de prevenção, como importante 

fator de saúde individual e coletiva, na medida em que por meio da prevenção 
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individual há uma contribuição social e de empatia ao adotar comportamentos que 

demonstram a preocupação com o próximo.  

Atualmente, não temos respostas a todos os possíveis questionamentos em 

relação a COVID-19, mas muito tem se avançado cientificamente na busca de 

soluções. Neste sentido, Turra (2020) salienta que precisamos aprender a lidar com 

os aspectos resultantes da pandemia, uma vez que os estudos são primários, 

confrontados ou complementados a cada nova descoberta, sendo assim, cada novo 

relato serve de base, de impulso e apoio para evolução cientifica na busca de 

soluções. 
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SINTOMAS CLÍNICOS DA COVID – 19 

 

Débora Marques Herzog 

 

O diagnóstico clínico do Novo Coronavírus 

consiste na análise médica da queixa atual do paciente 

e seu respectivo histórico médico pregresso. Os 

sintomas de indivíduos que suspeitam da doença são 

episódios febris, sintomas do trato respiratório (dor de 

garganta, tosse, dispneia e coriza). A mialgia, anosmia 

(perda ou diminuição do olfato), ageusia (perda ou 

diminuição do paladar) e distúrbios gastrointestinais como diarreia, náuseas e vômito 

são considerados sintomas associados ao quadro clínico da COVID – 19.  

Em crianças considera-se obstrução nasal, desidratação e inapetência (falta 

de apetite) como sintomas associados além dos já mencionados. Em pacientes com 

Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG é possível referir dispneia fraca, baixa 

saturação de oxigênio em ar ambiente (< 95%), cianose central (rosto e lábios com 

coloração azulada). Os casos de crianças com SRAG refere esforço respiratório, 

tiragem intercostal e cianose periférica (extremidades dos dedos com coloração  

azuladas) além dos sintomas já mencionados.  

De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde – OMS, o vírus 

pode causar sintomas leves e análogo aos sintomas da gripe em 40% dos caso em 

que a doença é considerada leve. Em contrapartida, a OMS afirma que 40% dos 

sujeitos infectados podem apresentar a condição moderada da doença, sendo que 

desse percentual 15% pode evoluir para o estado grave e 5% para o estado crítico 

da COVID – 19. Os pacientes idosos e pacientes que apresentam história mórbida 

pregressa de hipertensão arterial, diabetes, cardiopatias, doenças pulmonares e 

câncer são mais propensos a desenvolverem o estágio grave da doença pela 

contaminação do vírus SARS – CoV -2 do que outros indivíduos com distintos 

antecedentes clínicos e condições e hábitos de vida.  

Fumantes estão mais vulneráveis a contaminação do Novo Coronavírus 

devido aos hábitos de aproximarem as mãos, que podem estar infectadas, a boca e 

compartilhar produtos de fumo em ambientes sociais e comunitários. No caso de 
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imunodeficientes (portadores de HIV) deve-se  tomar maiores cuidados em relação a 

COVID – 19, uma vez que são um grupo mais vulneráveis a contaminação por 

conseguinte da imunossupressão.  

 

DIAGNÓSTICOS E CONDUTAS 

 

Diagnóstico Clínico – epidemiológico 

- Casos em que houve confirmação laboratorial para COVID – 19, no entanto 

não houve investigação laboratorial especifica.  

Indica-se isolamento social pelo período de 14 dias a partir da data do 

aparecimento dos sintomas.  

 

Diagnóstico Clínico por Imagem  

- Casos de pacientes com sintomas respiratórios e febre.  

Indica-se a realização de uma Tomografia Computadorizada (TC) para a 

análise de possíveis alterações.  

 

Figura 1 – Pulmões de um chines de 44 anos que morreu por conta da COVID-19 

 
Fonte: Radiological Society of North America (RSNA) 
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Diagnóstico Laboratorial  

- Casos de pacientes que apresentam sintomas respiratórios, associados a 

febre ou SRAG. 

- Indica-se a testagem biomolecular por meio de RT – PCR em tempo real 

para detecção da presença do 

SARS-CoV2. Testes 

imunológicos também são 

essenciais para detectar a 

presença de anticorpos em 

amostras coletadas a partir do 

oitavo dia do início dos 

sintomas da COVID – 19, 

sendo eles; Ensaio 

Imunoenzimático (Enzyme – Linked Immunosorbent Assay – ELISA), 

Imunocromatografia para rápida testagem, Imunoensaio por 

Eletroquimioluminescencia (ECLIA) e pesquisa de antígenos para resultado de 

reagente para SARS – CoV – 2 por meio de Imunocromatografia para detecção de 

antígeno.  

 

Diagnóstico Laboratorial para Indivíduos Assintomáticos 

- Casos de pacientes sem sintomas com resultado positivo para SARS – CoV 

– 2 no teste de RT – PCR em tempo real. 

Exame de Imunológico com resultado reagente para IgM e/ou IgA por meio de 

Ensaio imunoenzimático (ELISA) e Imunocromatografia (teste rápido) para detecção 

de anticorpos. 
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ASPECTOS SOCIAIS DA PANDEMIA DA COVID – 19 

 

Elaine Cristina Telma 

Santa Cecília Marques Herzog 

 

Os aspectos sociais provenientes da pandemia do Novo Coronavírus 

ocasionam diversas consequências na realidade das pessoas, uma vez que fatores 

relacionados à segurança, saúde física e mental estão expostos a uma 

vulnerabilidade que antes era desconhecida.  

Um dos desafios que atrela a sociedade brasileira em relação ao combate da 

COVID – 19 pode ser compreendido pela disparidade socioeconômica que sustenta 

as relações sociais do Brasil, visto que o combate à doença precisa ser articulado ao 

combate à pobreza, a fome e a falta de igualdade de acesso à saúde, a cultura e a 

informação para um grande percentual de brasileiros que se encontram abaixo da 

linha da pobreza. Tal quadro torna possível que a luta desses indivíduos seja muito 

mais comprometida, ao ponto que as suas necessidades de sobrevivência se 

sobrepõe a prevenção do Novo Coronavírus, fato externalizado em situações de 

trabalhadores autônomos que se expõem as ruas e ao transporte público para 

garantirem o seu sustento.  

De acordo com Moysés Toniolo, conselheiro nacional de saúde e integrante 

da Articulação Nacional de Luta contra a Aids (Anaids) e da Rede Nacional de 

Pessoas Vivendo com HIV/aids, “uma das questões que mais nos preocupa tem a 

ver com o tamanho do nosso país e a desigualdade nas condições de saneamento 

básico e de estrutura domiciliar que as pessoas têm para enfrentar adequadamente 

essa pandemia”, o que reafirma a distinta realidade presente em um país de dois 

mundos.  

Rogério Lannes Rocha, editor chefe e coordenador do programa RADIS, 

considera desconexas as recomendações de distanciamentos em uma realidade 

onde as condições de moradia, o trabalho e a renda seguem panoramas desiguais, 

ainda que o Brasil possa contar com o acesso do Sistema Único de Saúde gratuito. 

Rocha lança a responsabilidade para a desvalorização do conhecimento científico e 

ao desrespeito aos diretos humanos e sociais, isso na esfera mundial. E é dessas 

atitudes que resultam a ignorância, o oportunismo e menos inclusão social.  
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O Editor Chefe do RADIS tece muitas críticas negativas ao ato governamental 

de redução de salários dos funcionários públicos, especialmente àqueles que 

exercem funções ligadas ao enfrentamento da COVID -19. Assim como a intenção 

de autorizar a iniciativa privada de suspender contratos e reduzir salários, além do 

congelamento dos gastos com serviços públicos por vinte anos, o que para Rocha 

são ações que se denominam perversas e penalizam a nação. Pergunta-se o porquê 

do governo não pensar em relação ao investimento no Sistema Único de Saúde e no 

enfrentamento a pandemia, uma vez que todo o orçamento da União é destinado 

para pagar juros e encargos de uma dívida pública que nunca foi reavaliada.  

 

 
 

O reflexo da pandemia na vida profissional dos sujeitos também sofreu 

reformulações, haja vista que com um cenário de incertezas econômicas, déficit de 

planejamento ante ao desconhecido fosse possível que cargos fossem extintos, 

equipes fossem reduzidas e, por conseguinte, trabalhadores fossem demitidos. Em 

contraponto com esse novo cotidiano, sentimentos de ansiedade, medo e 

agravamento dos casos depressivos foram visíveis, o que justifica, desse modo, que 

a pandemia da COVID – 19 não apenas finda diagnósticos relacionados a sua 

patologia, como também acentua doenças psíquicas e distúrbios emocionais.  

A sensação de controle dos atos define – se como um dos principais fatores 

da racionalidade humana. Entretanto, em uma condição em que o certo passa a ser 

questionável, atos referidos e já internalizados, como a livre circulação, passam a 
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ser ressignificados, pode-se aferir que o sentimento inviolável do ser humano dá 

lugar a vulnerabilidade. Isso, portanto, exprime-se na mudança do cotidiano das 

pessoas e na aceitação do “novo normal” correlacionado ao status da doença como 

um fator determinante dos comportamentos sociais e condutas de prevenção à 

saúde.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS DE AMPARO E ASSISTÊNCIA 

 

Amanda Carolina Buttendorff Rodrigues Beckers 

Jaciel Karvat 

Rogério Purim 

 

Dentre as políticas públicas realizadas a nível federal em regime emergencial 

durante a pandemia da COVID-19, destacam-se: 

 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

 

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores 

informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e 

tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise 

causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19 (CEF, 2020). 

Estão aptos a receberem o auxílio os cidadãos que preencherem 

concomitantemente os seguintes requisitos. 

 Ter mais de 18 anos, ou se enquadrar como mãe adolescente. 

 Estar desempregado atividades exercer atividade na condição de 

microempreendedor individual (MEI) ou ser contribuinte individual ou 

facultativo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ou ser 

trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico). 

 Não estar recebendo benefício previdenciário ou outro programa social de 

renda, a exceção do Bolsa Família. 

 Ter renda familiar per capta de até meio salário mínimo federal ou renda 

total familiar de até três salários mínimos. 

 Não ter recebido rendimentos tributáveis, no ano de 2018, acima de R$ 

28.559,70 
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PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 

 

Criado pela MP 936/2020 em abril de 2020 e posteriormente convertida na Lei 

14.020/2020 o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda  

permitiu que as empresas reduzissem as jornadas dos funcionários ou 

suspendessem seus contratos temporariamente, com complementação do 

pagamento dos salários pelo governo federal. 

Foram definidas três faixas de corte dos salários: 25%, 50% e 70%, cujas 

negociações devem ou não envolver o sindicato das categorias a depender da faixa 

salarial do trabalhador. 

Aos que recebem salário igual ou inferior a R$ 3.135,00; ou, aos que 

possuam diploma de nível superior e que recebam salário mensal igual ou superior a 

duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 

ou seja, R$ 12.202,12; há a possibilidade de implementação por acordo individual. 

Quanto aos empregados que recebem acima de R$ 3.135,00 até R$ 12.202,12 

poderão pactuar em acordo individual a redução da jornada/salário em até 25%, 

superior a isso e na hipótese de suspensão deverão ser estabelecidos por 

negociação coletiva. 

A jornada de trabalho e o salário anterior a esta redução deverão ser 

reestabelecidos no prazo de 2 dias corridos quando configuradas as seguintes 

hipóteses:  

a) Cessação do estado de calamidade pública (por decreto federal);  

b) Data estabelecida no acordo individual/coletivo;  

c) Data da comunicação de decisão da Empresa em antecipar o fim do 

período de suspensão pactuado. 
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SAÚDE MENTAL DIANTE DA PANDEMIA 

 

Erickson Augusto Kollross 

Fernanda Cristina Neidert Batista 

 

Atualmente, existem muitos paradigmas a serem quebrados referentes à 

saúde mental das pessoas. A maioria quando ouve falar em saúde mental, pensa 

em doença mental, porém a saúde implica muito mais do que a ausência de 

doenças.  

Pessoas que possuem uma boa saúde mental conseguem compreender e 

distinguir que não somos perfeitos, que possuímos limitações e que ninguém é 

superior ou melhor que o outro, não há julgamentos desnecessários, são capazes de 

enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio, procuram 

ajuda quando têm dificuldade em trabalhar com os seus conflitos, perturbações, 

traumas ou até mesmo transições importantes nos ciclos da vida.  

De acordo com informações retiradas do site da Secretaria da Saúde do 

Estado do Paraná (2020), a saúde mental de uma pessoa está muito relacionada à 

forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como equilibra seus desejos 

(capacidades, ambições, ideias e emoções). Ter saúde mental é estar bem consigo 

mesmo e com os outros (ter uma vivencia estável), aceitar as exigências da vida e 

saber trabalhar com elas, saber lidar com as boas emoções e também com aquelas 

desagradáveis, mas que são necessárias para nosso desenvolvimento e evolução e 

por fim reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário, de modo que 

esse pensamento nos reflete muito ao pensar em si mesmo. 

Diante desta situação, as pessoas do mundo todo precisaram se adaptar as 

novas rotinas impostas devido ao isolamento social e aos cuidados que todos estão 

tendo que ter a fim de evitar a propagação do vírus. Essas adaptações influenciaram 

diretamente na saúde de todos, tanto física e principalmente mental. 

Neste momento o qual estamos passando muitas pessoas não estão 

conseguindo lidar com as suas emoções, o distanciamento social provocou uma 

série de mudanças na vida das pessoas, desencadeando diversas sensações e 

emoções. 
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De acordo com Mendes (2020, p.01) as emoções possuem papel fundamental 

para nós. 

 

As emoções possuem um papel fundamental durante esse momento de 
pandemia e distanciamento social, visto que elas também nos protegem. 
Dessa maneira, as emoções são responsáveis pelo nosso instinto de 
sobrevivência. O medo de contrair o coronavírus faz com que as pessoas 
sigam os procedimentos de higienização, usem máscaras, ou seja, que se 
protejam para continuar sobrevivendo. 
Porém, é preciso compreender o papel das emoções para conseguir passar 
por esse momento da melhor forma possível. 

 

Quando nossas emoções começam a causar prejuízos e dificultam nossa vida 

profissional, pessoal ou acadêmica, são sinais que a nossa saúde mental não vai 

bem. Nas palavras de Mendes (2020), diversas pessoas acreditam que as emoções 

atrapalham o cotidiano e evitam falar sobre elas, porém quando não sabemos lidar 

com as próprias emoções, podemos ter consequências muito negativas. Essas 

experiências negativas podem ser: adoecimento psíquico, ou até doenças físicas, 

bem como ter alguns comportamentos que não fazem bem, como uso excessivo de 

álcool, fumar e outras drogas. 

Existem algumas sugestões para as pessoas enfrentarem o momento o qual 

estamos passando. Weide (2020, p.01) nos traz algumas dicas importantes para 

isso. Primeiramente podemos nos questionar sobre os pensamentos que podem 

estar nos atrapalhando no dia a dia, como por exemplo, “isso não tem solução”, 

refletir se esse pensamento é um fato ou apenas um pensamento. Propor formas 

diferentes e criativas de solucionar antigas tarefas é outra dica de ouro, não ter 

medo de inovar e se renovar.  

Podemos também refletir sobre o que estamos aprendendo neste período, 

quais os benefícios e aprendizado que está trazendo as nossas vidas. Praticar 

exercícios físicos de baixa intensidade também é um método bastante eficaz para 

controlarmos nossas emoções e trazer sensações de bem-estar. 

Outros autores também nos trazem algumas dicas de manejo emocional e 

como lidar com emoções, é o caso de Figueiredo (2020) e Mendes (2020) que 

sugerem aceitar as emoções que estamos sentindo, não é um momento fácil e tudo 

bem não saber lidar com a situação em determinados momentos, é normal ficarmos 

mais ansiosos, tristes ou com medo. É fundamental conversar com outras pessoas 

sobre nossas emoções, seja com um amigo, mãe, pai e até mesmo escrever sobre o 



 

20 
Ampliando o conhecimento sobre a COVID-19 e suas implicações em nosso cotidiano 

que está sentindo, lembrando que não é errado sentir emoções, pois elas são os 

estados resultantes de interpretações que são feitas de diferentes situações.  

A partir disso podemos observar quais situações que ativaram determinada 

emoção e quais os pensamentos resultantes. Muitas vezes esses pensamentos 

podem ser distorcidos, causando emoções que podem aparecer de forma excessiva 

e prejudicar nossas atividades. Meditar é outra atitude importante para melhorar 

nossa saúde mental e controlar nossas emoções, pois a meditação melhora nossa 

concentração e nos ajuda a ter mais autoconhecimento sobre nós mesmos. Cultivar 

nossa autoestima nos auxilia a enxergar nossas qualidades e demonstram que 

somos seres únicos. Por fim e não menos importante, procurar a ajuda de um 

profissional de psicologia, pois mesmo que não possua algum transtorno mental, 

fazer terapia é uma forma de ir a fundo às suas emoções e resolver conflitos 

internos. 

A partir dessas dicas é possível alcançar um estado emocional equilibrado, 

parte de nos observarmos o que está em desacordo e buscar o ponto de equilíbrio 

mais adequado, para que assim, tenhamos uma vida tranquila e saudável tanto 

fisicamente como também emocionalmente. 
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