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RESUMO: 

Introdução: A pandemia pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) tornou-se uma situação de 

estresse excepcional em consequência do período de distanciamento social, quarentena ou 

isolamento social, nos quais os indivíduos estão submetidos. Isso gerou um aumento nos 

sentimentos de desamparo e abandono, aumentando a ansiedade e os níveis de estresse em 

indivíduos saudáveis e intensificou os sintomas daqueles com doenças psiquiátricas pré-

existentes. Objetivo: Analisar se houve aumento no índice de ansiedade da população, 

durante o período de distanciamento social devido a pandemia do COVID-19, através das 

características dos sintomas do grupo entrevistado. Metodologia: Foi aplicado um 

questionário sociodemográfico sobre os tópicos de faixa etária, sexo, situação da ocupação 

durante o distanciamento social, diagnósticos de ansiedade ou depressão prévios e presença 

de crise de ansiedade ou ataque de pânico durante o distanciamento social e o questionário da 

escala Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Resultados: Foram entrevistadas 

1148 pessoas, das quais 26,9% eram do sexo masculino e 73,1% do sexo feminino. Em 

relação ao diagnóstico prévio de ansiedade e depressão comparado com os mesmos 

diagnósticos realizados pela escala HADS, podemos notar um aumento no número de casos. 

Inicialmente haviam 304 pessoas diagnosticadas com ansiedade, 194 com depressão e 

ansiedade e 55 somente com depressão. Após aplicar a Escala HADS e somados os casos 

leves, moderados e graves, totalizou em 213 entrevistados com ansiedade e 70 com depressão, 

sendo que, 388 pontuaram em ambas as escalas. Conclusão: Os resultados encontrados 

poderiam ser justificados pelo fato dos dois quadros compartilharem sintomas muito 

semelhantes e estarem fundamentados nas mesmas emoções, assim ambos poderiam ter sido 

mais aflorados com a situação de isolamento.  

INTRODUÇÃO: 

O novo coronavírus (Sars-Cov-2), possui um alto potencial de contágio e a sua 

incidência aumentou exponencialmente ao redor do mundo. No dia 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a COVID-19, doença causada pelo novo 

coronavírus, é caracterizada como uma pandemia.1   

O distanciamento social foi uma estratégia adotada durante a pandemia para diminuir 

a velocidade de transmissão da doença, e deve ser aplicado, especialmente, em locais onde 

existe transmissão comunitária, como é o caso do Brasil, em que a ligação entre os casos já 



não pode ser rastreada e o isolamento das pessoas expostas é insuficiente para frear a 

transmissão.2,3 .  

A pandemia tornou-se uma situação de estresse excepcional em consequência do 

período de distanciamento social, quarentena ou isolamento social. Este período de estresse 

ocorreu principalmente devido ao próprio medo da morte ou contágio, implicações na 

organização familiar, alterações significativas na rotina devido ao fechamento das escolas, 

empresas e espaços públicos, demissões em massa e diminuição da renda familiar mensal, o 

que gerou um aumento nos sentimentos de desamparo e abandono4, aumentando a ansiedade e 

os níveis de estresse em indivíduos saudáveis e intensificou os sintomas daqueles com 

doenças psiquiátricas pré-existentes.5  

OBJETIVOS 

Analisar se houve aumento no índice de ansiedade da população durante o período de 

distanciamento social devido a pandemia do COVID-19, através das características dos 

sintomas do grupo entrevistado. 

METODOLOGIA 

Para a realização deste estudo, foi aplicado um questionário baseado na escala 

"Hospital Anxiety and Depression Scale" (HADS). A escala HADS foi traduzida e validada 

no Brasil em 1995 por Botega, Bio, Zomignani, Garcia Jr. e Pereira. Tem como objetivo 

detectar graus leves de transtornos afetivos em ambientes não psiquiátricos, sendo constituída 

por 14 itens de múltipla escolha, dos quais sete são voltados para avaliação da ansiedade 

(HADS-A) e sete para depressão (HADS-D). Cada item pode ser pontuado de 0 a 3, 

atingindo-se máximo de 21 pontos em cada subescala.6 Na presente pesquisa, adotaram-se os 

pontos de corte informados na literatura: escore indicativo de ansiedade e depressão maior ou 

igual que 8. 

Conforme a pontuação global em cada subescala, o indivíduo foi classificado em três 

subgrupos: 0-7 pontos como improvável o quadro de ansiedade ou depressão; 8-10, casos 

leves de depressão ou ansiedade; 11-14, casos moderados e de 15 à 21 pontos casos severos.7 

As entrevistas com os participantes foram realizadas através do aplicativo Google 

Forms, de modo que, cada participante assinalou a alternativa que descreve melhor sua 

resposta sobre cada questão da escala HAD. 



As características demográficas e clínicas da população entrevistada foram traçadas 

através de um questionário sociodemográfico sobre os tópicos de faixa etária, sexo, situação 

da ocupação durante o distanciamento social, diagnósticos de ansiedade ou depressão prévios 

e presença de crise de ansiedade ou ataque de pânico durante o distanciamento social.  

Todos os participantes foram devidamente esclarecidos e manifestaram concordância 

sobre sua participação através da assinatura das iniciais de seus nomes no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido disponibilizado pelo Google Forms. Estipularam-se como 

critérios de exclusão: (1) idade inferior a 18 anos; (2) estrangeiros. 

DESENVOLVIMENTO 

Para entender as repercussões psicológicas e psiquiátricas de uma pandemia, assim 

como as emoções envolvidas nela, o medo e a raiva devem ser considerados e observados. O 

medo é um mecanismo de defesa adaptativa animal fundamental para a sobrevivência, no 

entanto, quando há uma ativação crônica ou desproporcional desse mecanismo, isso pode ser 

um componente fundamental no desenvolvimento de diversas doenças psiquiátricas. Em uma 

pandemia, o medo aumenta a ansiedade e os níveis de estresse em indivíduos sadios e 

intensifica os sintomas daqueles em que já possuem doença psiquiátrica pré-existente.8 

RESULTADOS 

Verificou-se que das 1148 pessoas entrevistas, 26,5% tinham o diagnóstico de 

ansiedade, 4,8% de depressão, 16,9% de ansiedade e depressão e 51,8% não apresentaram 

nenhum diagnóstico prévio. A caracterização sociodemográfica da amostra estudada é 

apresentada na tabela 1. 

Tabela 1. Características sociodemográficas das 1148 pessoas entrevistadas 

Características N (%)

Gênero  

Masculino 

Feminino 

309 (26,9%) 

839 (73,1%)

Idade (anos) 
18-30 anos 

31- 40 anos 

41- 50 anos 

51- 60 anos 

Acima de 60 anos

580 (50,5%) 

161 (14,0%) 

126 (11,0%) 

212 (18,4%) 

69 (6,0%)



Com base nos critérios da HADS, é possível verificar que 52,4% dos entrevistados se 

enquadraram em um quadro de ansiedade, sendo 21,1% de casos leves, 19,6% de casos 

moderados e 11,7% de casos severos.  Quanto à subescala de depressão, 39,9% das pessoas 

foram classificadas em um quadro de depressão, sendo que 22% apresentaram casos leves, 

14,3% casos moderados e 3,7% casos severos.   

Em relação às questões sobre o aumento do nível de ansiedade durante o período de 

distanciamento social, 756 pessoas responderam, sendo que 60,6% disseram que estão mais 

ansiosas neste período. Durante o distanciamento, 1,5% relatou ter tido ataque de pânico, 

35,7% crise de ansiedade e 8,6% ambos. Das pessoas que referiram ter tido ataque de pânico, 

81.8% responderam que se sentiam mais ansiosas. Quanto àquelas que relataram crise de 

ansiedade, 88,1% estavam mais ansiosas. Por último, entre aqueles que tiveram tanto crise de 

ansiedade como ataque de pânico, 92.3% estiveram mais ansiosos neste período de 

distanciamento social.  

Em relação ao diagnóstico prévio de ansiedade e depressão comparado com os 

mesmos diagnósticos realizados pela escala HADS, podemos notar um aumento no número 

de casos. Inicialmente haviam 304 pessoas diagnosticadas com ansiedade, 194 com depressão 

e ansiedade e 55 somente com depressão. Após aplicar a Escala HADS e somados os casos 

leves, moderados e graves, totalizou em 213 entrevistados com ansiedade e 70 com depressão, 

sendo que, 388 pontuaram em ambas as escalas.  

CONCLUSÃO: 

Situação ocupacional: 

Empregado, em esquema de home office 
Empregado, saindo de sua residência para trabalhar 

Desempregado, antes do início do distanciamento social 

Desempregado, devido ao distanciamento social 

Aposentado (a) 

Do lar

444 (38,7%) 
214 (18,6%) 

342 (29,8%) 

69 (6,0%) 

44 (3,8%) 
35 (3,0%)

Região do país em que reside: 

Sul 

Sudeste 

Norte 
Nordeste 

Centro-oeste

56 (4,9%) 

912 (79,4%) 

34 (3,0%) 
121 (10,5%) 

25 (2,2%)



A resposta prévia dos participantes comparado com a avaliação pela escala HADS 

mostrou que houve uma diminuição dos transtornos de ansiedade dos entrevistados e um 

aumento em transtornos de ansiedade e depressão concomitante, o que poderia ser justificado 

pelo fato dos dois quadros compartilharem sintomas muito semelhantes e estarem 

fundamentados nas mesmas emoções, assim ambos podem ter sido mais aflorados com a 

situação de isolamento.  
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