EDITORIAL

Isolamento social em tempos de pandemia por covid-19:
impactos na saúde mental da população
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Desde dezembro de 2019 o mundo vem enfrentando as duras consequências da pandemia de SARS-COV-2/COVID-19, classificada como emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) (1). Nesse sentido, devido à magnitude do problema, medidas como o isolamento social e a quarentena foram
adotadas como principais recomendações de defesa e combate a esta forte ameaça à saúde mundial.
Entretanto, períodos prolongados de isolamento social, somados ao medo de serem infectados por um vírus potencialmente infeccioso cujos aspectos de origem, manejo e tratamento, ainda são poucos compreendidos, acabam
afetando o bem-estar psicológico de muitas pessoas, desencadeando uma variedade de sintomas psicopatológicos a
curto prazo, como: estresse, humor deprimido, irritabilidade, ansiedade, medo, raiva, insônia e outros; e a longo prazo,
como aumento do risco de abuso de álcool, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e depressão(2-3).
Pesquisas sobre os impactos do isolamento social na saúde mental causados pelo COVID-19 ainda são incipientes,
porém, tais efeitos já foram observados em situações semelhantes, em quarentenas de pequenos grupos envolvendo
epidemias com SARS-COV-1, HINI, Ebola e o surto da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS)(2), ocorrida
em 2015 na Coréia do Sul, no qual identificou que o nível de estresse diário e os sintomas do estresse pós-traumático podem ser fatores de risco para o desenvolvimento de depressão em pessoas submetidas à quarentena.
Da mesma forma, outros fatores psicológicos como medo, tensão, raiva e desconfiança podem surgir durante esse
período(5), estando estes danos potencialmente ligados aos casos de suicídios que se manifestão em períodos de isolamento(3). Sem mencionar, os refelexos dos impactos na econômia gerados pelo isolamento social prolongado, como
dificuldades econômicas, aumento do desemprego, frustração, falta de suprimentos básicos, informações insuficientes
e estigma, que também corroboram com a vulnerabilidade psicológica e deterioração da saúde mental(2).
Em tempos de COVID-19, várias atividades que antes faziam parte da rotina da população, principalmente as
relacionadas às relações humanas, foram interrompidas, forçando a necessidade de novas adaptações, para as quais
muitas pessoas não estavam preparadas(6). Portanto, as repercussões derivadas do isolamento social sobre o bem-estar psicológico das pessoas devem ser discutidas, a fim de estimularem mais pesquisas sobre o assunto, bem como
incentivar o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas com ações voltadas não apenas à assistência
dos efeitos físicos da doença, mas que atuem na prevenção e promoção da saúde mental em momentos como este.
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