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RESUMO

Este trabalho demonstra a importância de falarmos e entendermos sobre a saúde
mental das pessoas à nossa volta e de nós mesmos.Tal abordagem se faz necessária
visto que cuidar do estado psicológico impacta diretamente na qualidade de vida da
pessoa,no seu raciocínio,emoções,comportamentos e na maneira como relaciona-se
com os outros.Isso vale desde criança,para evitar a ansiedade infantil e que ela se
prolongue com o passar do tempo.O objetivo deste estudo é mostrar que priorizar a
saúde mental deve ser uma ação tão importante quanto o cuidado com o corpo.Este
intento será conseguido mediante da revisão bibliográfica de autores renomados e
pesquisas de campos com profissionais da área que abordam essa temática.A análise
demonstrou que as novas realidades causadas pela pandemia trouxeram mudanças
repentinas e bruscas na vida dos trabalhadores e como conduzem suas vidas.

Palavras chave: saúde mental; estado
psicológico;ansiedade;cuidado;raciocínio;emoções,comportamentos

RESUMO (em língua estrangeira)

This work demonstrates the importance of talking and understanding about the
mental health of people around us and of ourselves. Such an approach is necessary
since taking care of the psychological state directly impacts the quality of life of the
person, in their reasoning, emotions, behaviors and in the way they relate to others.
This is true since childhood, to avoid childhood anxiety and that it lasts over time. The
objective of this study is to show that prioritizing mental health should be an action as
important as the care of the body. This intention will be achieved through the
bibliographical review of renowned authors and field research with professionals in the
area that address this theme. The analysis demonstrated that the new realities caused
by the pandemic have brought sudden and sudden changes in the lives of workers and
how they conduct their lives.

Keywords: mental health; psychological state; anxiety; care; reasoning; emotions,
behaviors
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INTRODUÇÃO

Saúde mental é um tema primordial a ser discutido, principalmente durante o
distanciamento social devido à pandemia da COVID-19, a qual é retratada como uma
infecção respiratória de elevada transmissibilidade e de distribuição global . As novas
realidades causadas pela pandemia trouxeram mudanças repentinas e bruscas na vida
dos trabalhadores e como conduzem suas vidas.
Por mais que alguns tenham se adaptado, muitos viram sua saúde mental abalada,
inclusive porque o cotidiano foi adaptado para dentro das próprias casas, haja vista
que a vida pessoal foi abruptamente integrada à pessoal. Consequentemente,
questões emocionais vieram à tona, e a maioria das pessoas não sabiam como lidar
com elas.  Problemas relacionados à mente não são fúteis e precisam ser observados
e solucionados o mais rápido possível, para que não se prolonguem e fiquem mais
alarmantes.



1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA
Inicialmente, a saúde mental é um fator determinante que possibilita a

configuração necessária para suportar emoções positivas e negativas.
E além de ser importante para permanecer estável fisicamente, a saúde mental faz
relação também ao convívio das pessoas. Uma saúde mental está relacionada ao
controle das emoções, sentimentos e ao modo de pensar. As emoções incontroláveis e
os pensamentos negativos desencadeiam desequilíbrios mentais que,
consequentemente, sobrecarregam as funções orgânicas e atrapalham o
funcionamento do corpo. Isto ocorre por diversas questões, especialmente àquelas
ligadas a experiências ruins e traumas não superados. O estresse gerado por essas
emoções negativas afetam a capacidade de coordenação cerebral, o que impede a
liberação das substâncias importantes e necessárias para o organismo.

A fim de que se compreenda as atribulações que as pessoas com uma saúde
mental adoentada apresentam para adquirir uma convivência social estável tenha
como caso análogo um menino singular de aproximadamente 15 anos com certos
distúrbios emocionais, cognominado como “adolescente trancado da era moderna".
Entretanto, múltiplos não enxergam o que este passa diariamente assim que sai de
casa para finalmente se expor ao convívio social, já que sua zona de conforto é
consequentemente o isolamento social. A questão é que às vezes as emoções tomam
conta de nós por inteiro, já dizia Van Gogh “Não vamos esquecer que as emoções são
os grandes capitães de nossas vidas, nós obedecemos-lhes sem nos apercebermos”.
São emoções tóxicas na maioria das vezes, porém não sabemos como tirá-las de
dentro; não sabemos como vamos pisar fora de casa com o coração despedaçado
entrelaçado entre pensamentos insuficientes e profundos. O X da questão é que
machuca não sentir nada mas machuca sentir tudo também. Uma pessoa com uma
saúde mental ferida não possui mais prazeres na vida, não possui mais motivações e
consequentemente não possui forças para socializar com o mundo. Talvez muitas
pessoas possam achar frescura e que somente “relaxar” já basta, mas não é como se
fosse uma brincadeira. Pessoas morrem todos os dias por suicídio por não saberem
lidar com seus sentimentos. Portanto uma saúde mental estável cria uma barreira
extremamente forte e segura para que o seu próprio coração não te atinja. Talvez há
pessoas que podem nem sequer saber que precisam de ajuda médica, acham que é
simplesmente frescura ter uma recaída na saúde mental, mas é muito pelo contrário
disso. Pessoas com decadência na saúde mental tentam ao máximo remodelar o eu de
antes para que tenham a mesmo convívio de antes, a mesma alegria de antes, mas
não, as pessoas querem ficar confortáveis, ou seja, não se machucando, o problema é
que as pessoas simplesmente acham que não se socializando elas não se machucam
mais, e assim o convívio social só vai piorando entre essas pessoas…

Antes de iniciarmos sobre transtornos psicossomáticos, é interessante ressaltar o
que são. Doenças psicossomáticas afetam além do psicológico, os órgãos do corpo; e



estes assuntos não são abordados com tanta frequência, é consequência do crescente
número de jovens cada vez mais doentes.
"Damásio (1996)  discorre a respeito de que o organismo é constituído pela parceria
cérebro-corpo que interage com o ambiente como um conjunto."Nossas emoções e
relação com nosso psicológico, afetam diretamente em nosso círculo de amizade,
trabalho, escolar e relacionamentos sociais em sua forma geral.



2  DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS
De igual importância estas originam-se por problemas emocionais do indivíduo e

representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Entender o processo
de desencadeamento das doenças psicossomáticas é fundamental para direcionar à
escolha das melhores intervenções terapêuticas.
O grande desafio dos profissionais que atuam na reabilitação da saúde mental é
minimizar o impacto desse desequilíbrio. Se não forem devidamente tratados, eles
podem gerar comorbidades e elevar potencialmente os riscos para o desenvolvimento
de diversas doenças crônicas de difícil tratamento. Indivíduos que apresentam tais
questões emocionais podem sofrer por meses ou anos até que descubra-se a
procedência.Estes sintomas acontecem porque o estresse e a ansiedade fazem
aumentar a atividade nervosa do cérebro, além de elevar os níveis de hormônios no
sangue, como adrenalina e cortisol, o que aumenta a intensidade e duração dos
sintomas.

Rodrigues Campos (2005) destaca:

"Cabe destacar que não existem doenças psicossomáticas, todas as
doenças são psicossomáticas, em qualquer uma das doenças existem
fatores de ordem psicológica, e o que pré-dispõe seu aparecimento são
as ausências de respostas emocionais. Na ausência da expressão das
emoções verbalmente, essa é expressa através do corpo. Somatizando
então, o que deveria ser vivenciado/sentido ou apenas falado.”

De forma semelhante Silva Muller (2007) afirma ”Atualmente, a visão
psicossomática já conquistou um espaço importante entre as práticas médicas, tendo
como prova disso a atual definição de saúde da OMS: ‘saúde é um estado de completo
bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença’ Um conceito que
aborda a visão de homem integral, considerando as influências biopsicossociais.”

Elaine Di Sarno(2020) psicóloga especializada em avaliação psicológica e
neuropsicológica e em terapia cognitivo-comportamental, ambas pelo Ipq-HCFMUSP
(Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo)"Cabe destacar que não existem doenças psicossomáticas,
todas as doenças são psicossomáticas, em qualquer uma das doenças existem fatores
de ordem psicológica, e o que pré-dispõe seu aparecimento são as ausências de
respostas emocionais. Na ausência da expressão das emoções verbalmente, essa é
expressa através do corpo. Somatizando então, o que deveria ser vivenciado/sentido
ou apenas falado.



3 DISTANCIAMENTO SOCIAL
O distanciamento social abrange diversos tipos de medidas para reduzir a

circulação de pessoas em espaços coletivos públicos como ruas e praças ou privados
shoppings, shows...

Dentre as medidas de distanciamento social, podemos citar a necessidade de
evitar aglomerações e, assim, podem ser determinados: a paralisação de atividades
não essenciais, como fechamento do comércio, com a exceção de serviços essenciais,
como supermercados e farmácias; o cancelamento ou adiamento de eventos, como
festivais; a paralisação das atividades escolares presenciais; e a adoção do sistema de
trabalho remoto. Assim, evita-se a aglomeração, situação muito propícia para a
transmissão do vírus.

Mas o problema real começa quando paramos para analisar a saúde mental,
principalmente dos jovens, lidando com uma situação tão repentina e brusca. No início,
as medidas tomadas foram muito drásticas. Afastamos todos e isso gerou
consequências graves no que se trata do bem estar mental da sociedade.

Saber lidar com tudo isso, e na fase da adolescência resultou no aumento da
ansiedade, depressão, fobia social, crises de todos os gêneros…
(Globo, 31 de maio de 2021) “Uma, a cada quatro crianças apresentam sintomas de
ansiedade e depressão durante o período pandémico o número crescente de jovens
que tentaram ou cometeram suicidio, além da 'síndrome da gaiola’ assusta
pesquisadores e profissionais da saúde"

No ano de 1897, Émile Durkheim, em sua obra O Suicídio, já reconhecia que as
causas para tal atitude não eram apenas pessoais, mas principalmente reflexo dos
fatores sociais. Ribeiro e Moreira (2018) explicam que, para o filósofo, “cada sociedade
tem, portanto, em cada momento da sua história, uma aptidão definida para o
suicídio”(DURKHEIM, 2011), independente de transtornos mentais. Desta forma, o
suicídio advém da pressão ordenadora que a coesão social exerce sobre os indivíduos.
Neste caso, não há que se falar em problemas de saúde individuais, mas em
problemas sociais e econômicos.





4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho abordou os assuntos mais importantes relacionados ao tema de
saúde mental, desde as doenças psicossomáticas quanto ao enigmático momento de
isolamento social devido à pandemia do covid-19.

Durante o trabalho, enriquecemos nosso conhecimento sobre os assuntos
abordados no trabalho, com consciência de que nenhuma doença psicológica é drama
ou frescura, sendo recomendado a procura de ajuda, seja por profissionais,por amigos
e familiares.
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