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    RESULTADOS  
Objetivo Principais resultados 

Avaliar a taxa de prevalência e correlatos soci-
odemográficos dos sintomas depressivos e de 
ansiedade em adolescentes chineses afetados 
pela COVID-19. 

Verificou-se alta prevalência de sintomas depressivos e 
de ansiedade nos adolescentes. O sexo feminino foi o 
maior fator de risco para sintomatologia. Problemas psi-
cológicos de saúde foram associados negativamente ao 
nível de consciência sobre a COVID-19. 

Descrever a transição de um serviço presenci-
al para um serviço de telemedicina. 

Descrição da implantação de um serviço médico de aten-
dimento virtual. Verificou-se que questões de saúde ge-
ral, saúde mental, saúdes sexuais e reprodutivas poderi-
am ser gerenciadas pela telemedicina. 

Analisar a vulnerabilidade, em termos de saú-
de mental, de crianças e adolescentes na situ-
ação de pandemia pela COVID-19. 

Verifica-se um impacto no desenvolvimento e nos pro-
cessos de identificação dos adolescentes que dependem, 
neste momento do ciclo vital, dos grupos de pares em 
oposição à aproximação com a família que é favorecida 
pelo distanciamento social. 

Apresentar um panorama sobre a violência 
contra mulheres, crianças e adolescentes em 
tempos de pandemia pela COVID-19. 

A medida sanitária adotada para o controle da contami-
nação pelo coronavírus aumenta a vulnerabilidade dos 
adolescentes para sofrerem violência no contexto do-
méstico. 

METODO 
A COVID-19, doença provocada pelo SARS-

CoV-2 (novo coronavírus), surgiu na China 

em dezembro de 2019 e se espalhou rapi-

damente por todo o mundo.  

Diante desse cenário, este estudo objeti-

vou identificar o impacto ou os efeitos da 

pandemia da COVID-19 na saúde dos ado-

lescentes.  

O estudo seguiu as etapas propostas pelo 

Instituto Joanna Briggs para scoping re-

views, e a questão que orientou os proce-

dimentos adotados foi construída pelo 

acrônimo PCC (população;  conceito; con-

texto) 

Serviços de saúde que atendem a popula-

ção adolescente precisaram reorientar as 

práticas de cuidado, adotando o modelo 

virtual em substituição ao cuidado presen-

cial, e mesmo as pesquisas precisaram ser 

repensadas. 

A saúde mental é determinada por muitos fatores e a situação de pandemia da COVID 

–19 também a afeta. Nesse sentido, um  estudo epidemiológico transversal chinês indi-

cou uma elevada prevalência de sintomas depressivos (43,7%) e de ansiedade (37,4%), 

bem como uma combinação entre  estes sintomas (31,3%), associadas a pandemia, na 

população geral. 

Outro estudo conduzido com uma amostra de 584 adolescentes e adultos jovens chine-

ses, duas semanas após a OMS declarar o estado de pandemia pela COVID-19, revelou 

que 40,4% estavam propensos a apresentar problemas psicológicos e 14,4% já manifes-

tavam sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. 

 

DISCUÇÃO 
A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), em sua edição de 

2015, reuniu dados de 102.072 escolares do 9º ano do Ensino Fun-

damental de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, 

registrou que 17,92% dos estudantes tinham relato de episódio de 

asma alguma vez na vida , nesse sentido, doenças respiratórias, 

como a asma, merecem atenção na medida em que podem ser 

fator de risco para a infeção pelo SARS-CoV-2.  

Além disso devido ao aumento do estresse referente às caracterís-

ticas da própria pandemia, à diminuição da mobilidade, à desacele-

ração econômica e ao fechamento das escolas, que são as medidas 

amplamente adotadas para controlar o contágio pelo novo corona-

vírus e impedir o colapso dos sistemas de saúde , as pessoas ten-

dem a ficar mais ansiosas, com humor deprimido e podem adotar 

comportamentos extremos de risco à saúde, como ideação ou ten-

tativa de suicídio e automutilação. 

Em termos de desenvolvimento, a adolescência é um momento de 

maior distanciamento das figuras parentais e família e maior apro-

ximação com os colegas, o que em períodos de pandemia não é 

possível diante da necessidade de ficar em casa.  

Por outro lado, quando as interações familiares são confiáveis, 

pautadas no suporte emocional e social, elas podem ser fatores 

protetivos para a saúde mental, modelo que deve ser trabalhado 

nas iniciativas de cuidado às famílias.  

Os adolescentes também devem ser incluídos nas atividades do-

mésticas, pois isto restituí o senso de autoeficácia, caracterizada 

pela avaliação de que se é capaz de fazer com sucesso alguma coisa 

em momentos de ruptura com o cotidiano escolar ou social.  

A situação de pandemia pode ainda provocar irritabilidade e medo de que os membros da  família possam se contaminar. Além disso, o 

caso das mudanças provocadas pela puberdade e a situação de distanciamento social, fazem com que os adolescentes avaliem negativa-

mente seu status no grupo e nos relacionamentos interpessoais. 

Esse tipo de interpretação a respeito do agravamento das condições de saúde mental, decorre de outros momentos de pandemia ou catástro-

fe da história recente da humanidade.  

Por exemplo, durante o surto da SARS em 2003 foram relatados sintomas psiquiátricos de intensidade leve a grave, além de quadros de ansie-

dade, solidão, tédio, raiva, preocupação com os efeitos da quarentena e medo do contágio dos membros da família e amigos .  

De forma exploratória, esta review objeti-

vou evidências científicas sobre o impacto 

da questão emergente de pandemia da 

COVID-19 na adolescência. Verificou-se 

que as vivências  dos adolescentes na pan-

demia da COVID-19 ainda são pouco explo-

radas por estudos e existem diversas lacu-

nas no conhecimento. Os adolescentes 

apresentam os mesmos sintomas clínicos 

que os adultos quando infetados pelo novo 

coronavírus. Problemas de saúde mental e 

violência doméstica neste momento do 

desenvolvimento foram associados à pan-

demia ou ao distanciamento social que, em 

alguma medida, é compreendida e aceita 

pelos adolescentes. 
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