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RESUMO
Em tempos de adoecimento mental, que é o que ocorre em um período de pandemia como
o vivenciado atualmente, é importante entender as questões relacionadas a essa realidade
de perdas diárias, em que, ao final de maio de 2021, já havia mais de 3,5 milhões de
mortes no mundo, em que mais de 450 mil mortes ocorreram no Brasil. Nesse sentido,
nós objetivamos descrever a situação da saúde mental no contexto da pandemia de
COVID-19.Métodos: Os estudos foram selecionados de publicações em jornais
reconhecidos internacionalmente encontradas em 2 databases: PubMed e
SciELO.Resultados: De acordo com a literatura, há falhas na promoção de assistência
psicológica e mental à população, especialmente no contexto de COVID-19, devido à
escassez de ações e serviços que promovam acompanhamento e que disponibilizem
informações e cuidados relacionados à saúde mental, o que causa ansiedade, depressão e
raiva, sentimentos potencializados em tempos pandêmicos.Conclusão: É necessário
promover continuidade do cuidado mental aos indivíduos que perderam pessoas próximas
devido à pandemia por COVID-19 e promover assistência mental à população de maneira
geral.
Palavras-chave: Saúde Mental, Luto, COVID-19 .
ABSTRACT
In times of mental illness, which is what occurs in a pandemic period as the one currently
experienced, it is important to understand the issues related to this reality of daily losses,
in which, by the end of May 2021, there were already more than 3.5 million deaths in the
world, in which more than 450 thousand deaths occurred in Brazil. In this sense, we aimed
to describe the situation of mental health in the context of the pandemic of COVID19.Methods: Studies were selected from publications in internationally recognized
journals found in 2 databases: PubMed and SciELO.Results: According to the literature,
there are gaps in the promotion of psychological and mental assistance to the population,
especially in the context of COVID-19, due to the scarcity of actions and services that
promote follow-up and make available information and care related to mental health,
which causes anxiety, depression and anger, feelings potentiated in pandemic
times.Conclusion: It is necessary to promote continuity of mental care to individuals who
lost close people due to the pandemic by COVID-19 and to promote mental assistance to
the population in general.
Keywords: Mental Health, Mourning, COVID-19 .

1 INTRODUÇÃO
Há, em curso, uma pandemia, causada pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória
Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2), que ocasiona a doença COVID-19, doença respiratória
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aguda com disseminação global. O primeiro caso da COVID-19 foi identificado em
Wuhan, localizada na República Popular da China, e, desde então, casos têm sido
notificados por mais de 188 países e territórios, o que já provocou mais de 3 milhões de
mortes no mundo. Desde então, houve diversas discussões sobre os impactos econômicos,
sociais e psicológicos decorrentes desse período de emergência de saúde (SOHRABI et
al., 2020).
Um dos primeiros agravantes do adoecimento mental é a percepção ampliada de
luto, a qual se estende, de forma mais ou menos intensa, aos sentimentos gerados pela
perda de diversas vítimas durante essa pandemia. De fato, tempos de adoecimento mental
como os pandêmicos mudam, de forma drástica, a relação e a percepção de morte e de
luto, haja visto que, diariamente, são muitas as vítimas da COVID-19 e, mesmo que não
sejam familiares ou pessoas próximas, a sociedade é afetada socioemocionalmente de
maneira constante (DANTAS, 2021).
A percepção dos indivíduos, no que tange à pandemia vigente, é fundamental para
os efeitos na saúde mental, prejudicada pelo quadro ameaçador de incerteza em que
vivemos, bem como pela imposição de medidas restritivas, a exemplo do isolamento
social, potencializa os impactos na saúde mental (RUNION, 2020). Nesse contexto,
torna-se necessária a contextualização do luto à situação vigente, com uma exacerbação
previsível de sentimentos, como pesar, culpa e tristeza, frente à angústia das múltiplas
perdas em questão (WEIR, 2020). Assim, a extensão do luto pode se intensificar, situação
que demanda atenção para o cuidado com as famílias enlutadas.
Uma das principais manifestações do agravamento desse luto ocorre quando há
uma experiência de luto prévia à concretização da morte de um ente querido, chamado de
luto pré-perda. Ao assumir a possibilidade de morte dessa pessoa, aliada ao progressivo
declínio de sua saúde, o pesar dos familiares cursa com um sofrimento antecipado. Com
efeito, um item essencial para o luto é a preparação para o momento da perda, em que se
preconiza o ato comunicativo na iminência da morte (NASCIMENTO, 2020). Essa
temática é bastante trabalhada na área de Cuidados Paliativos, em que há atuação desde
o momento do diagnóstico de uma doença que ameaça a vida até o momento de vivência
do luto. Desse modo, protocolos de comunicação, via telemedicina, são essenciais para
manter essa via dialógica com a família, reforçar a preparação para a morte e, assim, evitar
a ocorrência do luto pré-perda, também chamo de luto antecipatório (SINGER, 2020).
Historicamente, o processo de luto requer a ajuda de processos rituais e culturais,
de forma a lamentar a morte de um ente querido ou celebrar sua vida. Ademais, muitas
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são as pessoas morrendo sozinhas, sem a oportunidade de despedir-se de pessoas
próximas devido ao processo de disseminação desse vírus, além de mortes por outras
causas não relacionadas às complicações da COVID. Isso é grave, pois o distanciamento
social não permite sequer que as pessoas possam participar de eventos fúnebres como
velório e enterro. Tal realidade afeta, ainda, a forma como pacientes em Cuidados
Paliativos recebem esses cuidados, uma vez que o tratamento ambulatorial da dor, por
exemplo, pode não ser feito de forma adequada (GOVEAS, 2020).
Outrossim, indivíduos que perderam familiares durante essa pandemia
apresentam sintomas de ansiedade, depressão e raiva, sentimentos que necessitam de
ajuda e acompanhamento de profissionais e pessoas próximas, incluindo visitas eventuais
durante o processo de luto. Entretanto, as recomendações do isolamento social não
permitem a realização de rituais, o que pode gerar incerteza sobre o futuro diante da
realidade de perda de alguém próximo e mudanças de rotina. Como consequência, o senso
de pertencimento a uma comunidade disposta a lidar com o sentimento de luto se perde,
dificultando esse processo (CARR, 2020).
A importância da compreensão sobre o significado desses sentimentos é
fundamental para essas pessoas, já que a partir desse entendimento a adaptação à nova
realidade pós-perda será mais fácil. Assim, além da perda primária (morte de uma pessoa
próxima) existe a perda secundária, que é a privação das mais diversas experiências que
uma pessoa tinha com outra, por exemplo, o companheirismo, e, devido à morte, não
poderá mais tê-las. Assim, quando há consciência sobre esses tipos e suas implicações na
vida da pessoa em luto, o processo de adaptação torna-se mais fácil, o que diminui os
danos à saúde mental das que sofreram perdas de pessoas na pandemia de COVID-19
(ZHAI and DU,2020).
Mesmo que os Cuidados Paliativos sejam importantes para uma melhor qualidade
de vida para pacientes que receberam um diagnóstico que ameaça a vida, percebe-se que
são poucos os hospitais e instituições que que acompanham as famílias durante o processo
de luta por perda de um ente querido. Tal problemática tem sido agravada devido à
pandemia por COVID-19, com as questões levantadas de mudanças na percepção de
perda em épocas pandêmicas, requerendo, dessa forma, uma intervenção para mudança
dessa realidade agravante de sofrimento (STROEBE and SCHUT, 2021).
Percebe-se, assim, que a pandemia corrente trouxe uma maior necessidade de
mudanças em termos de saúde mental e, de maneira geral, de saúde pública. Para isso, é
necessário reconhecer a singularidade de cada uma das mortes causadas pela pandemia,
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a singularidade como cada pessoa lida com a perda e com o luto de alguém, seja ele
próximo ou não, para que, assim, estratégias possam ser tomadas para promover saúde
mental e bem-estar durante uma crise como a gerada pela COVID-19 (ZHAI, 2020).
Devido à necessidade de falar sobre saúde mental, especialmente em épocas de
adoecimento mental, é importante que mais trabalhos sejam realizados a partir dessa
temática. Nessa perspectiva, o estudo promove um início de discussão acerca das perdas
diárias de pessoas em tempos pandêmicos e como isso afeta sua saúde mental.
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