
Saúde Mental e Pandemia: quais são os impactos? 
 
Ana Karla Komora 
Clarissa Freitas 
Daniela Polzer Delgado 
Thais Cristine Alves dos Reis 
 
Fundação Dorina Nowill para Cegos 
  
De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), no dia 30 de janeiro de 2020, 
a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou-se o surto da doença causada pelo 
Coronavírus, desse modo, determinou-se que o mundo atravessaria uma situação de 
Pandemia (epidemia com contágio em grande parte da população mundial) decorrente da 
Covid-19.  
 
Desde dezembro de 2019 (quando a doença surgiu em Wuhan, na China), a OMS em conjunto 
com outras autoridades/ especialistas globais, estudam sobre o vírus, de como afetam as 
pessoas contaminadas e como cada país pode responder diante do contágio. 
 
Medidas preventivas e de suporte ao sistema de saúde, foram adotadas, como orientação de 
higienização, os tratamentos hospitalares e estratégias de políticas públicas para atender as 
pessoas infectadas e não infectadas. Sendo o isolamento social, quarentena e lockdown 
(bloqueio do comércio, indústria e demais serviços, mantendo apenas os serviços essenciais) 
algumas dessas medidas. 
 
Com tudo isso, um dia estávamos em nossos trabalhos, escolas e faculdades, ao lado de 
nossos amigos e familiares, no caos do transporte público,no dia seguinte, para muitos, não 
havia mais rotina. E mesmo para aqueles que seguiam trabalhando, pairava um sentimento de 
insegurança e de perigo. 
Em casa, muitos de nós passamos a nos angustiar sobre a permanência dos nossos 
empregos. Aqueles na linha de frente do cuidado em saúde, igualmente aqueles que estão no 
grupo de risco passaram a temer por sua própria vida. 
 
No desespero alguns correram ao supermercado para estocar comida e outros alimentos. Não 
demorou muito para reconhecer nos clientes com deficiencia visual  o sentimento queestavam 
sentindo era algo muito semelhante ao LUTO. 
 
Em uma situação como uma pandemia, esse fenômeno surge de forma "antecipada".O luto 
antecipado foi observado pela primeira vez no período da Segunda Guerra Mundial, ao se 
perceber que os soldados ao retornarem da guerra apresentavam dificuldades de inclusão em 
seu núcleo familiar, visto que suas esposas realizavam um processo de elaboração como se, 
realmente, eles tivessem morrido. Nesse caso, elas aceitavam a morte antes de ela, de fato, 
acontecer. 



 
Algo semelhante tem acontecido conosco, embora muitos de nós não tenhamos perdido 
ninguém, estamos em processo de elaboração de uma possível perda. Perda esta, sendo 
associada as nossas rotinas, nosso contato social e temendo a finitude que o vírus faz questão 
de nos apontar que é real e pode tornar-se concreta a qualquer momento. 
 
Para uma pessoa com deficiência visual, lidar com este momento pode-se tornar-se ainda mais 
difícil, visto que seu luto pela perda visual soma-se ao luto da realidade e cotidiano que hoje 
enfrentamos. 
 
O processo de elaboração da morte ou processo de luto, é realizado a partir de cinco estágios 
de maneira sucessiva e com possibilidade de variação. 
 
Conforme aponta Kubler-Ross, o luto inicia na fase de negação e termina com a aceitação, 
entre estas duas há a barganha, a revolta e a depressão sucessivamente. 
 
Esses processos não seguem uma ordem precisa. Eles podem variar de sujeito para sujeito. 
Daí porque alguns de nós estamos mais tristes, estamos com (mais) raiva, alguns barganhando 
tudo aquilo que não deixaremos de fazer ou iniciar quando tudo isso passar. 


