
scoping review 
A saúde do adolescente em tempos da COVID-19 

Objetivo  

Descobrir qual o impacto ou efeito da pandemia da COVID-19 na 

saúde do adolescente 

A adolescência é atualmente aceite 

dos 10 aos 24 anos, com o intuito 

de corrigir distorções como as 

mudanças sociais ou a consequente 

necessidade de investimentos 

prolongados referentes aos 

cuidados para com este grupo 

populacional. Este é um período de 

transformações, tanto a nível 

biológico, como psicológico e social 

e é também um período que requer 

atenção devido ao facto da pessoa 

se estar a descobrir e a conhecer a 

si própria. 

Método  

Resultados 

O baixo número de artigos 

identificados na pesquisa 

inicial e os incluídos no 

estudo podem ser 

justificados pela atualidade 

e a pouca divulgação 

científica de pesquisas com 

foco na adolescência, o que 

ainda é uma lacuna, 

considerando 

proporcionalmente estudos 

que contemplam outras 

faixas etárias, como 

crianças e idosos. Assim 

sendo foram incluídos 

apenas 11 artigos científicos, 

dos quais, a maior parte 

tem origem nos Estados 

Unidos. 

A pesquisa foi desenvolvida em Maio 
de 2020 por dois pesquisadores 
independentes. 

O método utilizado é uma revisão 
sistemática de literatura, do tipo 
scoping review. Uma scoping 
review visa identificar e sintetizar 
evidências cientificas sobre 
questões que possam surgir, é, por 
outras palavras, uma revisão 
sistemática.  

Atualmente, a COVID-19, doença provocada pelo SARS-CoV-2 que surgiu no 
final de 2019 em Wuhan, na China, foi declarada pela OMS como a sexta 
emergência de saúde publica que exige atenção, sendo designada como 
pandémica. A interrupção das rotinas e o confinamento em casa devido ao 
encerramento dos estabelecimentos de ensino afeta o bem estar e a qualidade 
de vida dos adolescentes, podendo gerar nos mesmos medos, incertezas, 
ansiedades, distanciamento ou comportamentos agressivos. O confinamento 
também aumenta a vulnerabilidade dos adolescentes e a sua propensão a 
sofrerem diferentes tipos de violência em suas casas. 

Introdução  

Artigos 
identificados e 
incluídos 

Os autores verificaram que a maioria dos 
pacientes apresentava sintomas clínicos, 
principalmente febre e tosse. Apenas um 
caso de infeção grave necessitou de 
ventilação assistida e foi registado apenas 
um óbito na faixa etária de 10 a 19 anos.  
Os adolescentes foram, porém, muito 
afetados mentalmente, surgindo problemas 
como depressão, ansiedade ou uma 
combinação entre estes sintomas, sendo 
determinado que o sexo feminino foi o 
mais afetado. Devido ao distanciamento 
social também foi notado o afastamento 
dos adolescentes e sentimentos de 
frustração, irritação, desconexão 
emocional, nostalgia e tédio. 

Para obter os resultados foi 
adotado o seguinte acrónimo: PCC 
(P= população; C= conceito; 
C= contexto) 
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Conclusões finais  

Esta scoping review objetivou identificar evidências científicas sobre 

o impacto da questão emergente de pandemia da COVID-19 na 

adolescência. Os adolescentes apresentam os mesmos sintomas 

clínicos que os adultos quando infectados pelo novo coronavírus. 

Problemas de saúde mental e violência doméstica neste momento do 

desenvolvimento foram associados à pandemia ou ao distanciamento 

social.  Pesquisas epidemiológicas com a população adolescente são 

recomendadas, assim como estudos capazes de capturar nuances das 

experiências subjetivas dos adolescentes diante um problema que 

causa medo, incertezas e insegurança. Em termos de atuação e boas 

práticas de cuidado, recomenda-se que equipes de saúde na atenção 

primária desenvolvam ações de educação e promoção de saúde junto 

aos adolescentes. 


