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– Atualização Saúde Mental e COVID-19

1)
Covid-19-Beyond virology: Potentials for maintaining mental health
during lockdown.
Munk AJL, Schmidt NM, Alexander N, Henkel K, Hennig J.
PLoS One. 2020 Aug 4;15(8):e0236688. doi: 10.1371/journal.pone.0236688. eCollection
2020.PMID: 32750072
Resumo: 949 indivíduos completaram uma pesquisa online que perguntou sobre sintomas
relacionados à depressão, ansiedade (saúde), transtorno do pânico, transtorno obsessivocompulsivo e comportamento relacionado ao lockdown, 14 dias após seu início na
Alemanha. A prevalência de transtornos mentais foi muito superior à prevalência usual de
transtornos mentais, com 50,6% expressando pelo menos um transtorno mental. A
resiliência foi associada a riscos menores para qualquer transtorno mental.

Initial Challenges of Caregiving During COVID-19: Caregiver
Burden, Mental Health, and the Parent-Child Relationship.
2)

Russell BS, Hutchison M, Tambling R, Tomkunas AJ, Horton AL.
Child Psychiatry Hum Dev. 2020 Aug 4. doi: 10.1007/s10578-020-01037-x. Online ahead
of print. PMID: 32749568
Em uma amostra de 420 pais, verificou-se que os impactos do isolamento podem aumentar
nas famílias cujos cuidadores experimentam aumento dos sintomas de saúde mental, como
foi o caso dos pais na amostra atual.

3) Conceptualizing COVID-19 and Public Panic with the Moderating Role of
Media Use and Uncertainty in China: An Empirical Framework.
Xu T, Sattar U.
Healthcare (Basel).
PMID: 32748886

2020

Aug

2;8(3):E249.

doi:

10.3390/healthcare8030249.

Os resultados mostram que o surto de COVID-19 gerou incerteza na opinião pública e a
mídia oficial a intensificou devido à divulgação tardia de notícias sobre a situação em tempo
real. Conseqüentemente, a mídia não oficial permaneceu mais rápida na divulgação de
notícias, mas eram muitas vezes contraditórias com os relatórios oficiais. Isso criou dúvidas
sobre a autenticidade das informações prestadas e causou alterações na saúde mental do
público.
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4)
Psychosocial factors associated with symptoms of generalized anxiety
disorder in general practitioners during the COVID-19 pandemic.
Monterrosa-Castro A, Redondo-Mendoza V, Mercado-Lara M.
J Investig Med. 2020 Aug 3:jim-2020-001456. doi:
PMID: 32747387

10.1136/jim-2020-001456.

Este é um estudo transversal, onde um total de 531 médicos de clínica geral preencheram
um formulário online que continha variáveis sociodemográficas, questões sobre o medo e
percepções sobre o trabalho médico durante a pandemia COVID-19.
Os sintomas de transtorno de asiedade generalizada- TAG foram identificados em 4 entre 10
clínicos gerais colombianos. Os seguintes fatores psicossociais e demográficos estiveram
associados à maior presença desses sintomas: sexo feminino, discriminação social, angústia,
decepção no trabalho, pesadelos, estresse e outros sintomas de medo em relação à pandemia.
Por outro lado, sentir-se protegido pelo estado ou empregador, estar satisfeito com seu
trabalho como médico e confiar nas medidas e informações do governo foram associados a
uma menor presença de sintomas de TAG.

5)
Optimizing Resident Wellness During a Pandemic: University of
British Columbia's General Surgery Program's COVID-19 Experience.
Lie JJ, Huynh C, Scott TM, Karimuddin AA.
J Surg Educ. 2020 Jul 19:S1931-7204(20)30251-8. doi: 10.1016/j.jsurg.2020.07.017.
PMID: 32747316
O Programa de Cirurgia Geral da University of British Columbia delineia uma abordagem
única e sistemática de bem-estar para residentes cirúrgicos durante uma pandemia.
O bem-estar dos residentes foi otimizado visando 3 domínios: eficiência da prática, cultura
de bem-estar e resiliência pessoal.
A eficiência na entrega de informações e no atendimento ao paciente minimiza o estresse
adicional aos residentes causado pela pandemia. Por ter uma equipe reserva, priorizando a
segurança e levando o burnout a sério, a cultura do bem estar e do senso de comunidade em
nosso programa são enfatizados. A resiliência pessoal de todos os residentes foi ainda
otimizada pelas medidas regulares e obrigatórias implementadas pelo programa.

Associations of moderate to vigorous physical activity and sedentary
behavior with depressive and anxiety symptoms in self-isolating people
during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional survey in Brazil.
6)

Schuch FB, Bulzing RA, Meyer J, Vancampfort D, Firth J, Stubbs B, Grabovac I, Willeit P,
Tavares VDO, Calegaro VC, Deenik J, López-Sánchez GF, Veronese N, Caperchione CM,
Sadarangani KP, Abufaraj M, Tully MA, Smith L.
Psychiatry Res. 2020 Jul 27;292:113339. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113339.
PMID: 32745795
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Entre os 937 participantes (mulheres = 72,3%), aqueles que realizavam ≥30 min / dia de
atividade física moderada a vigorosa ou ≥15 min / dia de atividade física vigorosa tinham
menor chance de sintomas prevalentes de depressão, ansiedade e D&A concomitantes.
Aqueles que gastam ≥10 horas/dia sedentários eram mais propensos a ter sintomas
depressivos.

7)
Evidence for elevated psychiatric distress, poor sleep, and quality of
life concerns during the COVID-19 pandemic among U.S. young adults with
suspected and reported psychiatric diagnoses.
Liu CH, Stevens C, Conrad RC, Hahm HC.
Psychiatry Res. 2020 Jul 29;292:113345.
doi: 10.1016/j.psychres.2020.113345..PMID: 32745794
Relatamos os níveis de angústia e resultados funcionais com base em condições de saúde
mental pré-existentes autorreferidas entre jovens adultos dos EUA (N=898) durante a
pandemia de COVID-19.
Em comparação com aqueles sem diagnóstico, a probabilidade de pontuação acima do
limiar clínico para aqueles com diagnóstico - tratados ou não - era mais de seis vezes para
depressão e quatro a seis vezes para ansiedade e transtorno de stress pós-traumático.- TEPT
Indivíduos com suspeita de diagnóstico tinham 3 vezes mais probabilidade de pontuar acima
do limiar clínico para depressão e ansiedade e 2 vezes mais probabilidade de pontuar acima
desse limiar para PTSD em comparação com aqueles sem diagnóstico. Os resultados
fornecem evidências de vulnerabilidade entre os indivíduos com um diagnóstico de saúde
mental ou suspeita de problemas de saúde mental durante as semanas iniciais da pandemia
COVID-19.

8)
Age Differences in Risk and Resilience Factors in COVID-19-Related
Stress.
Pearman A, Hughes ML, Smith EL, Neupert SD.
J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2020 Aug 3:gbaa120. doi: 10.1093/geronb/gbaa120.
PMID: 32745198
Quinhentos e quinze adultos com idades entre 20-79 nos EUA relataram sua ansiedade
sobre o desenvolvimento de COVID-19, enfrentamento proativo e estresse relacionado ao
COVID-19 em uma pesquisa online.
Embora não tenha havido diferenças de idade nos níveis de estresse, a ansiedade sobre o
desenvolvimento de COVID-19 maior estresse foi detectado em adultos mais velhos do
que para adultos mais jovens, mas enfrentamento proativo foi associado a menos estresse
por COVID-19 para adultos mais velhos em relação a adultos mais jovens.
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9) Coping and tolerance of uncertainty: Predictors and mediators of mental
health during the COVID-19 pandemic.
Rettie H, Daniels J.
Am Psychol. 2020 Aug 3. doi: 10.1037/amp0000710.PMID: 32744841
Em uma survey transversal online, os participantes foram recrutados (N = 842) usando
amostragem de bola de neve ao longo de um período de 10 dias no início da fase de
lockdown da pandemia. Cerca de um quarto dos participantes demonstrou ansiedade e
depressão significativamente elevadas, com 14,8% atingindo o ponto de corte clínico para
ansiedade de saúde.
A modelagem de mediação demonstrou que as respostas de enfrentamento mal-adaptativas
mediaram parcialmente a relação preditiva entre a intolerância à incerteza e o sofrimento
psicológico.

10) The impact of COVID-19 on doctors' well-being: results of a web
survey during the lockdown in Italy.
De Sio S, Buomprisco G, La Torre G, Lapteva E, Perri R, Greco E, Mucci N, Cedrone F.
Eur
Rev
Med
Pharmacol
Sci.
2020
Jul;24(14):7869-7879.
doi:
10.26355/eurrev_202007_22292. PMID: 32744715
Nosso estudo relatou as condições psicológicas muito alarmantes dos médicos italianos,
especialmente entre aqueles que trabalhavam nas regiões mais afetadas, onde um nível de
sofrimento psíquico de 93,8% e baixo bem-estar de 58,9% foram registrados. Esses
percentuais foram ainda mais elevados no caso das trabalhadoras hospitalares com baixa
senioridade no emprego e das que cuidam de pacientes COVID-19.

11) The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of the
adult population in Bangladesh: a nationwide cross-sectional study.
Banna MHA, Sayeed A, Kundu S, Christopher E, Hasan MT, Begum MR, Kormoker T,
Dola STI, Hassan MM, Chowdhury S, Khan MSI.
Int J Environ Health Res. 2020 Aug 2:1-12. doi: 10.1080/09603123.2020.1802409..
PMID: 32741205
Um desenho transversal foi usado em uma pesquisa online preenchida por uma amostra de
conveniência recrutada por meio de mídia social. Um total de 1.427 entrevistados foram
recrutados, e sua saúde mental foi avaliada pela medida DASS-21. A prevalência de
sintomas de ansiedade e sintomas depressivos foi de 33,7% e 57,9%, respectivamente, e
59,7% relataram níveis de estresse leves a extremamente graves. As percepções de que a
pandemia interrompeu eventos de vida, afetou a saúde mental, os empregos, a economia e a
educação, as previsões de um agravamento da situação e a incerteza das capacidades do
sistema de saúde foram significativamente associadas a resultados ruins de saúde mental. As
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regressões logísticas multivariadas mostraram que fatores sociodemográficos e percepções
da COVID-19 predizem significativamente os resultados de saúde mental. Esses achados
justificam a consideração de intervenções de saúde mental de baixa intensidade e facilmente
acessíveis durante e após essa pandemia.

12) Anxiety and depression in COVID-19 survivors: role of inflammatory
and clinical predictors.
Gennaro Mazza M, De Lorenzo R, Conte C, Poletti S, Vai B, Bollettini I, Maria Teresa
Melloni E, Furlan R, Ciceri F, Rovere-Querini P, Benedetti F.
Brain Behav Immun. 2020 Jul 29:S0889-1591(20)31606-8. doi: 10.1016/j.bbi.2020.07.037.
PMID: 32738287 Free PMC article.
Foram selecionados para sintomas psiquiátricos 402 adultos sobreviventes de COVID-19
(265 homens, idade média de 58 anos), em um mês de acompanhamento após o tratamento
hospitalar.
Uma proporção significativa de pacientes se autoavaliaram na faixa psicopatológica: 28%
para TEPT – transtorno de estresse pós-traumático, 31% para depressão, 42% para
ansiedade, 20% para sintomas de CO e 40% para insônia. No geral, 56% pontuaram na faixa
patológica em pelo menos uma dimensão clínica. Índice de inflamação imune sistêmica
(SII) basal, que reflete a resposta imune e a inflamação sistêmica com base na contagem de
linfócitos periféricos, neutrófilos e plaquetas, positivamente associado a escores de
depressão e ansiedade no seguimento.

13) Caregivers' Mental Health and Somatic Symptoms During Covid-19.
Park SS.
J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2020 Aug 1:gbaa121. doi: 10.1093/geronb/gbaa121.
PMID: 32738144.
Este estudo examina as diferenças na saúde mental e física da população dos EUA durante
os estágios iniciais da pandemia COVID-19 entre três grupos: não cuidadores, cuidadores de
curto prazo (um ano ou menos) e cuidadores de longo prazo (maior mais de um ano).
A saúde mental e física dos adultos variou substancialmente de acordo com o status do
cuidador. Os cuidadores continuaram a se sair pior do que os não cuidadores em termos de
saúde mental e fadiga, e os cuidadores de longo prazo eram mais propensos a relatar dor de
cabeça, dores no corpo e desconforto abdominal do que cuidadores de curto prazo e não
cuidadores, sem os controles. A natureza do cuidado diferiu entre cuidadores de curto e
longo prazo, com o último mais propenso a fornecer mais horas de cuidado e a cuidar de
pacientes com condições médicas permanentes.
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14) How is COVID-19 Affecting the Mental Health of Children with Special
Educational Needs and Disabilities and Their Families?
Asbury K, Fox L, Deniz E, Code A, Toseeb U.
J Autism Dev Disord. 2020 Jul 31:1-9.
PMID: 32737668 Free PMC article.

doi:

10.1007/s10803-020-04577-2.

Os pais de crianças com necessidades educacionais especiais e deficiências no Reino Unido
(n = 241) foram solicitados a descrever o impacto da COVID-19 em sua própria saúde
mental e na de seus filhos. Foi realizada uma análise de conteúdo indutiva dos dados. Tanto
os pais quanto os filhos parecem estar passando por perda, preocupação e mudanças no
humor e no comportamento como resultado das rápidas mudanças sociais que ocorreram.
Alguns pais relataram se sentir oprimidos e descreveram o impacto da compreensão e da
consciência da criança. Por fim, uma minoria de pais relatou que COVID-19 teve pouco
impacto na saúde mental de sua família, ou mesmo levou a melhorias. São discutidas as
implicações de como apoiar essas famílias no futuro imediato.

15) Experiences and Needs of Caregivers of Persons With Dementia in
India During the COVID-19 Pandemic-A Qualitative Study.
Vaitheswaran S, Lakshminarayanan M, Ramanujam V, Sargunan S, Venkatesan S.
Am
J
Geriatr
Psychiatry.
2020
Jul
7:S1064-7481(20)30405-X.
10.1016/j.jagp.2020.06.026. PMID: 32736918.

doi:

Participaram 31 cuidadores. A análise temática dos dados evidenciou dois conjuntos de
questões que os cuidadores de pessoas com demência enfrentaram em suas experiências
durante a pandemia. O primeiro conjunto era exclusivo para os cuidadores que se
relacionavam diretamente com seu papel de cuidador, enquanto o segundo conjunto não se
relacionava diretamente com seu papel de cuidador. Esses dois conjuntos também pareciam
ter uma interação bidirecional influenciando um ao outro. Esses problemas geraram
necessidades, algumas das quais exigiam suporte imediato, enquanto outras exigiam suporte
de longo prazo. Os cuidadores sugeriram vários métodos, como o uso de videoconsultas,
suporte por telefone e visitas presenciais em clínicas para atender às suas necessidades. Eles
também queriam mais serviços pós-pandemia.

16) The COVID-19 anxiety syndrome scale: Development and psychometric
properties.
Nikčević AV, Spada MM.
Psychiatry Res. 2020 Jul
PMID: 32736267.

22;292:113322.

doi:

10.1016/j.psychres.2020.113322.

No Estudo 1, uma amostra da comunidade de 292 participantes completou a recentemente
desenvolvida Escala de Síndrome de Ansiedade COVID-19 (C-19ASS) e os resultados
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foram submetidos a uma Análise de Componentes Principais. Uma estrutura de dois fatores
de 11 itens foi identificada. No Estudo 2, uma amostra da comunidade de 426 participantes
completou uma bateria de questionários, incluindo o C-19ASS. Uma Análise Fatorial
Confirmatória foi realizada no C-19ASS. Uma estrutura de dois fatores de 9 itens foi
confirmada. Os resultados também indicaram que o C-19ASS tem níveis aceitáveis de
confiabilidade e validade concorrente.

17) Maternal psychological distress & mental health service use during the
COVID-19 pandemic.
Cameron EE, Joyce KM, Delaquis CP, Reynolds K, Protudjer JLP, Roos LE.
J Affect Disord. 2020 Jul 20;276:765-774. doi: 10.1016/j.jad.2020.07.081. Online ahead of
print.PMID: 32736186 Free PMC article.
Os participantes (N = 641) eram mães de crianças de 0 a 8 anos, incluindo grávidas. As
mães responderam a uma pesquisa online avaliando saúde mental, informações
sociodemográficas e variáveis relacionadas à COVID-19.
Depressão clinicamente relevante foi indicada em 33,16%, 42,55% e 43,37% das mães de
crianças de 0 a 18 meses, 18 meses a 4 anos e 5 a 8 anos, respectivamente. A prevalência de
ansiedade foi de 36,27%, 32,62% e 29,59% para mães em todas as faixas etárias,
respectivamente.

18) The mental health of frontline and non-frontline medical workers during
the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: A case-control
study.
Cai Q, Feng H, Huang J, Wang M, Wang Q, Lu X, Xie Y, Wang X, Liu Z, Hou B, Ouyang
K, Pan J, Li Q, Fu B, Deng Y, Liu Y.
J Affect Disord. 2020 Oct 1;275:210-215. doi: 10.1016/j.jad.2020.06.031. Epub 2020 Jul 2.
PMID: 32734910.
Este estudo de caso-controle recrutou 1.173 profissionais de saúde da linha de frente e 1.173
profissionais de saúde sem correspondência por idade e sexo durante o surto de COVID-19
(11 a 26 de fevereiro de 2020). Os profissionais de saúde da linha de frente tinham mais
problemas mentais, mas comportamentos comparáveis de busca de ajuda e tratamento para
esses problemas comparados aos profissionais de saúde não-linha de frente. Essas
descobertas destacam a importância do apoio mental e intervenção oportuna para
trabalhadores médicos, especialmente para aqueles na linha de frente.

19) Prevalence of anxiety and depression symptom, and the demands for
psychological knowledge and interventions in college students during
COVID-19 epidemic: A large cross-sectional study.
Wang ZH, Yang HL, Yang YQ, Liu D, Li ZH, Zhang XR, Zhang YJ, Shen D, Chen PL,
Song WQ, Wang XM, Wu XB, Yang XF, Mao C.
J Affect Disord. 2020 Oct 1;275:188-193. doi: 10.1016/j.jad.2020.06.034. Epub 2020 Jul 2.
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PMID: 32734907.
Uma grande pesquisa online transversal com 44.447 estudantes universitários foi realizada
em Guangzhou, China.
A prevalência de sintomas de ansiedade e depressão foi relativamente baixa em estudantes
universitários, mas os fatores relacionados à epidemia da COVID-19 podem estar
associados a um maior risco de sintomas de depressão.

20) Pharmacological treatment of hyperactive delirium in people with
COVID-19: rethinking conventional approaches.
Ostuzzi G, Gastaldon C, Papola D, Fagiolini A, Dursun S, Taylor D, Correll CU, Barbui C.
Ther
Adv
Psychopharmacol.
2020
Jul
20;10:2045125320942703.
doi:
10.1177/2045125320942703. eCollection 2020. PMID: 32733668
Embora as abordagens farmacológicas para o delirium sejam debatidas, o haloperidol e
outros antipsicóticos de primeira geração são frequentemente empregados, principalmente
para apresentações hiperativas. No entanto, o uso desses tratamentos convencionais pode ser
limitado em pessoas com COVID-19, devido à condição médica subjacente e ao risco de
interações medicamentosas com tratamentos anti-COVID.
Um total de 10 revisões sistemáticas foram incluídas. No geral, relativamente poucos
medicamentos mostraram benefícios em relação ao placebo nas quatro populações
selecionadas. Em comparação com o placebo, surgiram benefícios significativos para
quetiapina e dexmedetomidina em ambientes de unidade de terapia intensiva (UTI), e para
nenhum dos medicamentos em ambientes não UTI. Considerando também os dados de
populações indiretas (agitação relacionada com psicose aguda ou demência), o aripiprazol, a
quetiapina e a risperidona mostraram um benefício potencial em duas ou três populações
diferentes.

21) Predictors of Health-Related Quality of Life and Influencing Factors for
COVID-19 Patients, a Follow-Up at One Month.
Chen KY, Li T, Gong FH, Zhang JS, Li XK.
Front Psychiatry. 2020 Jul 8;11:668. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00668. eCollection 2020.
PMID: 32733299.
A qualidade de vida relacionada à saúde foi ruim entre os pacientes com COVID-19 no
acompanhamento de 1 mês. Os pacientes sofriam de comprometimento físico e psicológico
significativo. Portanto, o monitoramento prospectivo de indivíduos expostos ao SARS-CoV2 é necessário para compreender totalmente o impacto de longo prazo do COVID-19, bem
como para informar intervenções rápidas e eficientes para aliviar o sofrimento.

22) The SARS-CoV-2 and mental health: From biological mechanisms to
social consequences.
Szcześniak D, Gładka A, Misiak B, Cyran A, Rymaszewska J.
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Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2020 Jul 27:110046. doi:
10.1016/j.pnpbp.2020.110046. PMID: 32730915.
Há evidências de que o novo coronavírus pode penetrar no SNC através da via olfatória ou
circulatória, bem como pode ter um impacto indireto no cérebro, causando tempestade de
citocinas. Existem também os primeiros relatos de sinais neurológicos em pacientes
infectados pelo SARS-Cov-2. Eles mostram que os pacientes com COVID-19 têm
manifestações neurológicas como doença cerebrovascular aguda, distúrbio da consciência,
distúrbios do paladar e olfatório. Além disso, existem estudos que mostram que certos
sintomas psicopatológicos podem aparecer em pacientes infectados, incluindo aqueles
relacionados a transtornos psicóticos e de humor, bem como transtorno de estresse póstraumático.

23) Psychological sequelae within different populations during the COVID19 pandemic: a rapid review of extant evidence.
Tng XJJ, Chew QH, Sim K.
Singapore Med J. 2020 Jul 30. doi: 10.11622/smedj.2020111. PMID: 32729312
Uma pesquisa sistemática da literatura até 15 de junho de 2020 encontrou 150 artigos
empíricos pertinentes às consequências da pandemia para a saúde mental. A maioria
(87,3%) era da China (45,3%), o resto da Ásia (22,0%) e Europa (20,0%), e examinava
principalmente a população em geral (37,3%), profissionais de saúde (31,3%) e aqueles com
pré -doenças físicas e mentais existentes (14,7%). As respostas psicológicas mais comuns
nessas subpopulações foram ansiedade (24,8% -49,5%), depressão (18,6% -42,6%) e
sintomas de estresse traumático (12,7% -31,6%). Os trabalhadores da saúde e aqueles com
doenças físicas e mentais pré-existentes foram mais gravemente afetados. Estudos futuros
são necessários em subgrupos subexaminados, como idosos e pacientes com COVID-19
recuperados.

24) One Month into the Reinforcement of Social Distancing due to the
COVID-19 Outbreak: Subjective Health, Health Behaviors, and Loneliness
among People with Chronic Medical Conditions.
Elran-Barak R, Mozeikov M.
Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul 27;17(15):E5403. doi: 10.3390/ijerph17155403.
PMID: 32727103
Uma pesquisa transversal online foi realizada cerca de um mês (20 a 22 de abril de 2020)
depois que o governo israelense reforçou os severos regulamentos de distanciamento social,
entre uma amostra de conveniência de 315 participantes (60% mulheres) com doenças
crônicas (27% metabólicas , 17% cardiovascular, 21% câncer / autoimune, 18% ortopédico /
dor, 12% saúde mental). Os resultados sugeriram que cerca de metade dos participantes
relataram um declínio na saúde física ou mental auto-reportada e até dois terços relataram
sentirem-se solitários. Uma deterioração significativa nos comportamentos de saúde foi
relatada, incluindo uma diminuição no consumo de vegetais (p = 0,008) e atividade física (p
<0,001), um aumento no tempo gasto nas redes sociais (p <0,001) e uma percepção entre
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cerca de metade dos aos participantes que estavam comendo mais do que antes.

25) Prevalence of depression and its correlative factors among female
adolescents in China during the coronavirus disease 2019 outbreak.
Zhou J, Yuan X, Qi H, Liu R, Li Y, Huang H, Chen X, Wang G.
Global Health. 2020 Jul 28;16(1):69. doi: 10.1186/s12992-020-00601-3. PMID: 32723373.
Neste estudo, 4805 adolescentes do sexo feminino foram inscritas com uma idade mediana
de 15 anos. Destes, 1.899 (39,5%) sofriam de depressão com uma pontuação CES-D de> 15.
O início da depressão estava significativamente relacionado à idade, série, aprendizagem à
distância, atitude em relação ao COVID-19, duração do sono e duração do exercício físico.
Além disso, participantes com idades entre 15-18 anos (OR = 1,755, IC 95%: 1,550-1,987, p
<0,001), participando de aprendizagem à distância (OR = 0,710, IC 95%: 0,564-0,894, p =
0,004), preocupados com COVID-19 (OR = 0,414, IC 95%: 0,212-0,811, p = 0,010), com
duração do sono / dia de <6 h (OR = 2,603, IC 95%: 1,946-3,483, p <0,001), e com duração
do exercício físico / dia <30 min (OR = 1,641, IC 95%: 1,455-1,850, p <0,001)
representaram fatores independentes para sofrer de depressão.

26) Acute mental health responses during the COVID-19 pandemic in
Australia.
Newby JM, O'Moore K, Tang S, Christensen H, Faasse K.
PLoS One. 2020 Jul 28;15(7):e0236562. doi: 10.1371/journal.pone.0236562. eCollection
2020. PMID: 32722711
O estudo atual examinou as respostas agudas de saúde mental à pandemia COVID-19 em
5.070 participantes adultos na Austrália, usando uma pesquisa online administrada durante o
pico do surto na Austrália (27 de março a 7 de abril de 2020).
78% dos entrevistados relataram que sua saúde mental havia piorado desde o surto, um
quarto (25,9%) estava muito ou extremamente preocupado em contrair COVID-19 e metade
(52,7%) estava preocupado com a família e amigos contraindo COVID-19. Incerteza,
solidão e preocupações financeiras (50%) eram comuns. As taxas de angústia psicológica
foram maiores do que o esperado, com 62%, 50% e 64% dos entrevistados relatando níveis
elevados de depressão, ansiedade e estresse, respectivamente, e um em cada quatro
relatando ansiedade elevada em relação à saúde na semana passada. Os participantes com
história autorreferida de diagnóstico de saúde mental apresentaram sofrimento, ansiedade
com a saúde e medos COVID-19 significativamente maiores do que aqueles sem
diagnóstico prévio de saúde mental. Fatores demográficos (por exemplo, identidade de
gênero não binária ou diferente; status de aborígene e das Ilhas do Estreito de Torres),
ocupacionais (por exemplo, ser cuidador ou pai de família) e psicológicos (por exemplo,
risco percebido de contrair COVID-19) foram associados com distresse.

27) Compliance to Recommendations and Mental Health Consequences
among Elderly in Sweden during the Initial Phase of the COVID-19
Instituto de Ensino e Pesquisa
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Pandemic-A Cross Sectional Online Survey.
Gustavsson J, Beckman L.
Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul 26;17(15):E5380. doi: 10.3390/ijerph17155380.
PMID: 32722624
De 16 de abril a 15 de maio de 2020, realizamos uma pesquisa online direcionada a pessoas
com 70 anos ou mais na Suécia (n = 1854). A grande maioria dos participantes considera as
informações e recomendações claras e confiáveis. Metade dos participantes relatou ficar em
casa o tempo todo, e até a metade relatou diminuição da saúde mental em termos de, por
exemplo, sentir-se deprimido, ter problemas de sono e que o isolamento os fazia se
sentirem-se mal.

28) Early impact of COVID-19 on individuals with self-reported eating
disorders: A survey of ~1,000 individuals in the United States and the
Netherlands.
Termorshuizen JD, Watson HJ, Thornton LM, Borg S, Flatt RE, MacDermod CM, Harper
LE, van Furth EF, Peat CM, Bulik CM.
Int J Eat Disord. 2020 Jul 28. doi: 10.1002/eat.23353. PMID: 32720399
Avaliamos o impacto inicial da COVID-19 em pessoas com transtornos alimentares
autorrelatados dos Estados Unidos (US, N = 511) e na Holanda (NL, N = 510).
Os participantes com anorexia nervosa (EUA 62% da amostra; NL 69%) relataram aumento
da restrição e medo de encontrar alimentos consistentes com seu plano alimentar. Indivíduos
com bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar periódica (EUA 30% da amostra;
NL 15%) relataram aumentos em seus episódios de compulsão alimentar e desejo de
compulsão alimentar.

29) Parents' Stress and Children's Psychological Problems in Families
Facing the COVID-19 Outbreak in Italy.
Spinelli M, Lionetti F, Pastore M, Fasolo M.
Front Psychol. 2020 Jul 3;11:1713. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01713. eCollection 2020.
PMID: 32719646.
Lidar com a quarentena é uma experiência particularmente estressante para os pais que
precisam equilibrar a vida pessoal, o trabalho e a criação dos filhos, ficando sozinhos e sem
outros recursos. Essa situação coloca os pais em maior risco de sofrimento, potencialmente
prejudicando sua capacidade de serem cuidadores solidários. A falta de apoio que essas
crianças recebem em um momento tão difícil pode ser a razão de seus sintomas psicológicos
mais pronunciados. As políticas devem levar em consideração as implicações do lockdown
para a saúde mental das famílias e devem ser promovidas intervenções de apoio para o
imediato e para o futuro.
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30) Mental Health in Elderly Spanish People in Times of COVID-19
Outbreak.
García-Fernández L, Romero-Ferreiro V, López-Roldán PD, Padilla S, Rodriguez-Jimenez
R. Am J Geriatr Psychiatry. 2020 Jul 7:S1064-7481(20)30406-1. doi:
10.1016/j.jagp.2020.06.027. PMID: 32718855.
Mil seiscentos e trinta e nove (150 [9,2%] com idade ≥60) participantes completaram a
pesquisa. O grupo maior ou igual a 60 anos apresentou níveis médios (DP) de depressão
mais baixos do que o grupo menor que 60 (3,02 [3,28] versus 4,30 [4,93]); e menores
escores no inventário de transtorno de estresse agudo (DP) do que o grupo com menos de
60 (3,68 [3,20] versus 4,45 [3,06]). Não houve diferenças de gênero em nenhuma das
medidas clínicas. A presença de perdas econômicas, bem como o aumento do uso de
ansiolíticos, associou-se significativamente a maior desgaste emocional em idosos em
relação ao grupo mais jovem.

31) Sedentarism and chronic disease risk in COVID 19 lockdown a scoping review.
Chandrasekaran B, Ganesan TB.
Scott Med J. 2020 Jul 27:36933020946336. doi: 10.1177/0036933020946336. Online ahead
of print.PMID: 32718266
Cinco revisões sistemáticas e seis estudos prospectivos exploraram o efeito do sedentarismo
que afeta as doenças crônicas por meio de potenciais mecanismos fisiopatológicos. O
comportamento sedentário, especialmente sentado por longos períodos, é considerado um
fator de risco pleiotrópico com gasto energético alterado, sinalização adipogênica,
imunomodulação, estabilidade autonômica e desregulação hormonal, perpetuando doenças
crônicas subjacentes, como obesidade, doenças cardiovasculares, câncer e distúrbios de
saúde mental.

32) University students' changes in mental health status and determinants of
behavior during the COVID-19 lockdown in Greece.
Patsali ME, Mousa DV, Papadopoulou EVK, Papadopoulou KKK, Kaparounaki CK,
Diakogiannis I, Fountoulakis KN.
Psychiatry Res. 2020 Jul 13;292:113298. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113298. Online
ahead of print.PMID: 32717710

33) Mental health disorders and associated risk factors in quarantined adults
during the COVID-19 outbreak in China: a cross-sectional study.
Guo Y, Cheng C, Zeng Y, Li Y, Zhu M, Yang W, Xu H, Li X, Leng J, Monroe-Wise A, Wu
S. J Med Internet Res. 2020 Jul 26. doi: 10.2196/20328. PMID: 32716899
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Dos 2331 participantes, 762 (32,7%) experimentaram ansiedade elevada ou sintomas
depressivos. Nove fatores de risco associados à ansiedade ou sintomas depressivos incluíam
idade mais jovem, renda reduzida, câncer ou outras doenças crônicas, membros da família
vivendo com câncer, preocupações relacionadas à infecção por COVID-19 para si mesmos
ou membros da família, viver sozinho, ter conflitos familiares, ter <3 ou> 8 horas de
sedentarismo por dia e piora da qualidade do sono.

34) Anxiety and depression in the Republic of Ireland during the COVID-19
pandemic.
Hyland P, Shevlin M, McBride O, Murphy J, Karatzias T, Bentall RP, Martinez A, Vallières
F. Acta Psychiatr Scand. 2020 Jul 27. doi: 10.1111/acps.13219. PMID: 32716520
Os dados de autorrelato foram coletados de uma amostra nacionalmente representativa da
Irlanda (N = 1.041) online entre 31 de março e 5 de abril.
Transtorno de Ansiedade Generalizada-TAG (20,0%), depressão (22,8%) e TAG ou
depressão (27,7%) eram comuns. A triagem positiva para TAG ou depressão foi associada a
idade mais jovem, sexo feminino, perda de renda devido à COVID-19, infecção por
COVID-19 e maior risco percebido de infecção pela COVID-19. Cidadãos com 65 anos ou
mais apresentaram níveis significativamente mais elevados de ansiedade relacionada à
COVID-19 do que adultos com 18-34 anos.

35) The Mental Health Benefits of Physical Activity in Older Adults Survive
the COVID-19 Pandemic.
Callow DD, Arnold-Nedimala NA, Jordan LS, Pena GS, Won J, Woodard JL, Smith JC.
Am
J
Geriatr
Psychiatry.
2020
Jun
30:S1064-7481(20)30400-0.
doi:
10.1016/j.jagp.2020.06.024. PMID: 32713754
Participaram do estudo cerca de 1.046 idosos com mais de 50 anos que vivem na América
do Norte. Os resultados sugerem que a realização de atividades físicas leves durante a
pandemia de COVID-19 pode ajudar a aliviar alguns dos impactos negativos na saúde
mental que os idosos podem estar experimentando enquanto estão isolados e aderindo aos
ODS durante a pandemia de COVID-19.

36) Psychological Aspects and Eating Habits during COVID-19 Home
Confinement: Results of EHLC-COVID-19 Italian Online Survey.
Di Renzo L, Gualtieri P, Cinelli G, Bigioni G, Soldati L, Attinà A, Bianco FF, Caparello G,
Camodeca V, Carrano E, Ferraro S, Giannattasio S, Leggeri C, Rampello T, Lo Presti L,
Tarsitano MG, De Lorenzo A. Nutrients. 2020 Jul 19;12(7):E2152. doi:
10.3390/nu12072152. PMID: 32707724
Uma pesquisa foi realizada online durante o isolamento social, de 24 de abril a 18 de maio
de 2020, entre a população italiana. Um total de 602 entrevistados foram incluídos na
análise dos dados. Uma alta porcentagem de entrevistados experimentou um humor
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deprimido, sentimentos de ansiedade, hipocondria e insônia (61,3%, 70,4%, 46,2% e
52,2%). Quase metade dos entrevistados sentia-se ansiosa pelos seus hábitos alimentares,
consumiam alimentos reconfortantes e tinham tendência a aumentar a ingestão alimentar
para se sentirem melhor. A idade foi inversamente relacionada ao controle alimentar (OR =
0,971, p = 0,005). As mulheres mostraram-se mais ansiosas e dispostas a alimentos
reconfortantes do que os homens (p <0,001; p <0,001).

37) The mental health of those whose rights have been taken away: An essay
on the mental health of indigenous peoples in the face of the 2019
Coronavirus (2019-nCoV) outbreak.
Júnior JG, Moreira MM, Pinheiro WR, de Amorim LM, Lima CKT, da Silva CGL, Neto
MLR.
Psychiatry
Res.
2020
May
13;289:113094.
doi:
10.1016/j.psychres.2020.113094..PMID: 32707347
Objetivou-se descrever a situação de saúde mental da população indígena no contexto da
pandemia COVID-19. De acordo com a literatura, devido à pandemia da COVID-19 há
carência de serviços e profissionais especializados em saúde mental, acesso restrito a
informações de qualidade e falta de acesso a insumos, gerando sentimentos negativos e
podendo agravar problemas mentais pré-existentes (por exemplo: depressão, ideação
suicida, tabagismo e bebida em excesso). As diferenças culturais são um fator de risco para
agravar a saúde mental desta população já vulnerável.

38) Risk factors associated with mental illness in hospital discharged patients
infected with COVID-19 in Wuhan, China.
Liu D, Baumeister RF, Veilleux JC, Chen C, Liu W, Yue Y, Zhang S.
Psychiatry Res. 2020 Jul 13;292:113297. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113297.
PMID: 32707218.
675 pacientes completaram a survey. Os efeitos adversos do COVID-19 à saúde mental são
evidentes após a alta hospitalar, com as dificuldades de sono destacadas como uma questão
central. Como descobrimos que a discriminação percebida foi um preditor central de doença
mental, prevenir e abordar o estigma social associado ao COVID-19 pode ser crucial para
melhorar a saúde mental de pacientes recuperados.

39) Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a
longitudinal probability sample survey of the UK population.
Pierce M, Hope H, Ford T, Hatch S, Hotopf M, John A, Kontopantelis E, Webb R, Wessely
S, McManus S, Abel KM.
Lancet Psychiatry. 2020 Jul 21:S2215-0366(20)30308-4. doi: 10.1016/S22150366(20)30308-4. PMID: 32707037 Free PMC article.
Nesta análise secundária de um estudo de coorte longitudinal nacional, as famílias que
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participaram das Ondas 8 ou 9 do painel do UK Household Longitudinal Study (UKHLS),
incluindo todos os membros com 16 anos ou mais em abril de 2020, foram convidadas a
preencher a pesquisa COVID-19 na web em 23 a 30 de abril de 2020.
Os participantes elegíveis para a pesquisa da web COVID-19 eram de famílias que
participaram das Ondas 8 ou 9, e 17 452 (41,2%) de 42.330 pessoas elegíveis participaram
da pesquisa da web. A prevalência populacional de níveis clinicamente significativos de
distresse mental aumentou de 18,9% (IC de 95% 17,8-20,0) em 2018-19 para 27,3% (26,328,2) em abril de 2020, um mês após o lockdown no Reino Unido.
No final de abril de 2020, a saúde mental no Reino Unido havia se deteriorado em
comparação com as tendências anteriores à COVID-19. As políticas que enfatizam as
necessidades das mulheres, dos jovens e daqueles com crianças em idade pré-escolar
provavelmente desempenham um papel importante na prevenção de futuras doenças
mentais.

40) Google searches for suicide and suicide risk factors in the early stages of
the COVID-19 pandemic.
Halford EA, Lake AM, Gould MS.
PLoS One. 2020 Jul 24;15(7):e0236777. doi: 10.1371/journal.pone.0236777. eCollection
2020. PMID: 32706835.
Usamos modelos de média móvel integrada autoregressiva (ARIMA) para avaliar os dados
do Google Trends que representam pesquisas nos Estados Unidos por 18 termos
relacionados a suicídio e fatores de risco de suicídio conhecidos após o surgimento da
COVID-19
As pesquisas no Google por outras consultas representativas de problemas de saúde mental
em geral e busca de ajuda foram moderadamente elevadas. Parece que alguns índices de
suicídio caíram nos Estados Unidos neste estágio inicial da pandemia, mas a COVID-19
pode ter causado um aumento nos fatores de risco de suicídio que poderiam resultar em
aumentos de longo prazo nas taxas de suicídio.

41) Knowledge, Concerns, and Behaviors of Individuals During the First
Week of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic in Italy.
Pagnini F, Bonanomi A, Tagliabue S, Balconi M, Bertolotti M, Confalonieri E, Di Dio C,
Gilli G, Graffigna G, Regalia C, Saita E, Villani D.
JAMA Netw Open. 2020 Jul 1;3(7):e2015821. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.15821.
PMID: 32706385
Essas descobertas sugerem que, durante a primeira semana do surto de COVID-19 na Itália,
as pessoas estavam bem informadas e tinham um nível de preocupação relativamente
estável. A qualidade de vida não variou entre as áreas, embora o bem-estar mental tenha
sido prejudicado pela avaliação social e pelas preocupações relacionadas ao contágio.
Pontuações aumentadas para preocupações foram associadas a mais rigidez cognitiva e
instabilidade emocional.
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42) COVID-19, Mental Health, and Religious Coping Among American
Orthodox Jews.
Pirutinsky S, Cherniak AD, Rosmarin DH.
J Relig Health. 2020 Jul 23:1-14. doi: 10.1007/s10943-020-01070-z. Online ahead of print.
PMID: 32705481.
O presente estudo avaliou o impacto da pandemia e explorou as relações entre exposição,
religiosidade e angústia em uma amostra de n = 419 judeus ortodoxos americanos. Os
resultados indicaram altos níveis de exposição, preocupação e conformidade com as
orientações médicas; no entanto, o estresse foi geralmente baixo e encontramos evidências
de impacto positivo. A exposição direta correlacionou-se com maior religiosidade. O
enfrentamento religioso positivo, a religiosidade intrínseca e a confiança em Deus se
correlacionaram fortemente com menos estresse e mais impacto positivo, enquanto o
enfrentamento religioso negativo e a desconfiança em Deus se correlacionaram com o
inverso. Embora o estudo seja limitado por seu design, os resultados destacam que, para
alguns, a fé pode promover a resiliência, especialmente durante a crise.

43) Psychological burden of quarantine in children and adolescents: A rapid
systematic review and proposed solutions.
Imran N, Aamer I, Sharif MI, Bodla ZH, Naveed S.
Pak J Med Sci. 2020 Jul-Aug;36(5):1106-1116. doi: 10.12669/pjms.36.5.3088.
PMID: 32704298.
Dois revisores independentes realizaram triagem de título e resumo, seguida de triagem de
texto completo. Este artigo de revisão incluiu 10 estudos. Os sete estudos antes do início do
COVID 19 sobre o impacto psicológico da quarentena em crianças relataram isolamento,
estigma de exclusão social e medo entre as crianças. Os diagnósticos mais comuns foram
transtorno de estresse agudo, distúrbio de ajuste, luto e transtorno de estresse póstraumático. Três estudos durante a pandemia de COVID-19 relataram inquietação,
irritabilidade, ansiedade, aderência e desatenção com o aumento do tempo de tela em
crianças durante a quarentena. Essas conseqüências adversas podem ser combatidas através
de intervenções multiníveis cuidadosamente formuladas.

44) The relationship between resilience, anxiety, and depression among
patients with mild symptoms of COVID-19 in China: A cross-sectional study.
Zhang J, Yang Z, Wang X, Li J, Dong L, Wang F, Li Y, Wei R, Zhang J.
J Clin Nurs. 2020 Jul 23:10.1111/jocn.15425. doi: 10.1111/jocn.15425.
PMID: 32702192 Free PMC article.
No total, foram recrutados 296 pacientes do Hospital FangCang em Wuhan, Hubei, China,
com sintomas leves de COVID-19.
Um pequeno número de pacientes neste estudo apresentava ansiedade acima do limiar e
depressão. O escore médio de resiliência total dos participantes ficou ligeiramente abaixo do
nível normal de adultos chineses comuns. A resiliência foi inversamente associada e foi um
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fator protetor para ansiedade e depressão em nossas amostras. Os fatores de risco para
ansiedade incluem ser do sexo feminino e ter colegas com COVID-19, enquanto um fator de
risco para depressão era ter membros da família com COVID-19.

45) Students under lockdown: Comparisons of students' social networks and
mental health before and during the COVID-19 crisis in Switzerland.
Elmer T, Mepham K, Stadtfeld C.
PLoS One. 2020 Jul 23;15(7):e0236337. doi: 10.1371/journal.pone.0236337. eCollection
2020. PMID: 32702065.
Analisamos as mudanças em múltiplas dimensões das redes sociais (interação, amizade,
apoio social, co-estudo) e indicadores de saúde mental (depressão, ansiedade, estresse,
solidão) em duas coortes de estudantes suíços em crise (N = 212), fizemos comparações
adicionais com uma coorte anterior que não sofreu a crise (N = 54).
As redes de interação e co-estudo se tornaram mais escassas, e mais estudantes estavam
estudando sozinhos. Além disso, os níveis de estresse, ansiedade, solidão e sintomas
depressivos dos alunos pioraram, em comparação com as medidas anteriores à crise. Os
estressores passaram de medos de perder a vida social para preocupações com saúde,
família, amigos e seu futuro.

46) What Media Helps, What Media Hurts: A Mixed Methods Survey Study
of Coping with COVID-19 Using the Media Repertoire Framework and the
Appraisal Theory of Stress.
Pahayahay A, Khalili-Mahani N.
J Med Internet Res. 2020 Jul 22. doi: 10.2196/20186. PMID: 32701459
Das respostas completas de N = 685, 169 entrevistados ficaram 'muito estressados' e 452
'levemente preocupados' com a COVID-19. O estresse da COVID-19 levou ao aumento do
uso do Facebook (χ2df = 3. = 11,76, P = 0,008), Televisão (χ2df = 3. = 12,40, P = 0,006),
YouTube (χ 2df = 3. = 8,577, P = 0,035) e Netflix (χ2df = 3 = 10,71, P = 0,013). Os
entrevistados que consideraram sua saúde mental "não boa" tiveram duas vezes mais
chances de preferir os serviços de streaming como uma ferramenta de enfrentamento para o
auto-isolamento. Mulheres e entrevistados não binários tiveram duas vezes mais chances
que os homens de escolher as mídias sociais. Indivíduos com menos de 35 anos tinham 3
vezes mais chances de escolher jogos de computador, e indivíduos com mais de 55 anos
tinham maior probabilidade de escolher mídia de televisão/impressão em rede. Uma análise
qualitativa de perguntas abertas revelou que a mídia (especialmente as redes sociais) era
importante para lidar com isso, se fornecesse suporte e conexão por meio da disseminação
de informações factuais e positivas, evitando o excesso de notícias sensacionais e falsas.
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47) No clear association emerges between intergenerational relationships
and COVID-19 fatality rates from macro-level analyses.
Arpino B, Bordone V, Pasqualini M.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Jul 22:202008581. doi: 10.1073/pnas.2008581117..
PMID: 32699150

48) Symptoms in Health Care Workers during the COVID-19 Epidemic. A
Cross-Sectional Survey.
Magnavita N, Tripepi G, Di Prinzio RR.
Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul 20;17(14):E5218. doi: 10.3390/ijerph17145218.
PMID: 32698320
Neste trabalho, 595 profissionais de saúde de uma empresa pública foram testados para o
coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (82 positivo) e solicitados a preencher
um questionário sobre os primeiros sintomas da COVID-19.
A ansiedade foi relatada em 16,6% dos casos da COVID-19 e a depressão em 20,3%, com
um aumento significativo no risco estimado (OR = 4,3; IC95% = 2,4-7,4 para ansiedade, OR
= 3,5; IC95% = 2,0- 6,0 para depressão). Nos casos, o sono foi um fator moderador
significativo na relação entre estresse ocupacional ou e ansiedade.

49) Panic and generalized anxiety during the COVID-19 pandemic among
Bangladeshi people: An online pilot survey early in the outbreak.
Islam MS, Ferdous MZ, Potenza MN.
J Affect Disord. 2020 Jul 15;276:30-37. doi: 10.1016/j.jad.2020.06.049. PMID: 32697713.
Uma pesquisa online transversal foi realizada de 29 de março a 06 de abril de 2020,
envolvendo 1311 indivíduos da comunidade com idades entre 13 e 63 anos e residentes em
Bangladesh.
As estimativas de pânico e ansiedade generalizada foram de 79,6% e 37,3%,
respectivamente. Os fatores que previram estatisticamente o pânico eram ser mais velhos
(mais de 30 anos), ter ensino superior (acima de bacharel), ser casado e morar com uma
família comum. Os fatores que predizeram estatisticamente a ansiedade generalizada foram
ser do sexo feminino, ser mais velho (mais de 30 anos), ter ensino superior (acima de
bacharel), ser casado, ser funcionário não governamental.

50) ADHD as a Risk Factor for Infection With Covid-19.
Merzon E, Manor I, Rotem A, Schneider T, Vinker S, Golan Cohen A, Lauden A, Weizman
A, Green I.
J Atten Disord. 2020 Jul 22:1087054720943271. doi: 10.1177/1087054720943271.
PMID: 32697120
Um total de 1.416 (10,1%) indivíduos era Covid-19 positivo. Eles eram significativamente
mais jovens e apresentavam taxas mais altas de TDAH (adjOR 1,58 (IC 95% 1,27-1,96, p
<0,001) ) do que os indivíduos Covid-19 negativos. O risco de Covid-19-Positivo foi maior
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em indivíduos com TDAH não tratado em comparação com indivíduos sem TDAH,
enquanto maior risco não foi detectado nos tratados.

51) What Does Adolescent Substance Use Look Like During the COVID-19
Pandemic? Examining Changes in Frequency, Social Contexts, and
Pandemic-Related Predictors.
Dumas TM, Ellis W, Litt DM.
J
Adolesc
Health.
2020
Jul
18:S1054-139X(20)30331-1.
10.1016/j.jadohealth.2020.06.018. PMID: 32693983.

doi:

Adolescentes canadenses (n = 1.054, Mago = 16,68, desvio padrão = 0,78) completaram
uma pesquisa online. Nossos resultados fornecem evidências preliminares de que o uso de
substâncias pelos adolescentes, incluindo o que ocorre frente a frente com os colegas,
colocando os adolescentes em risco de contrair COVID-19, pode ser uma preocupação
especial durante a pandemia. Além disso, o uso solitário de substâncias adolescentes durante
a pandemia, associado a problemas de saúde mental e enfrentamento, também pode ser uma
preocupação notável, digna de investigação adicional.

52) Effects of the COVID-19 lockdown on human sleep and rest-activity
rhythms.
Blume C, Schmidt MH, Cajochen C.
Curr Biol. 2020 Jul 20;30(14):R795-R797. doi: 10.1016/j.cub.2020.06.021. Epub 2020 Jun
10. PMID: 32693067.
Nas sociedades modernas, os ritmos da atividade de repouso humana e o sono resultam das
tensões e dinâmicas entre os pólos conflitantes do tempo social externo (por exemplo, horas
de trabalho e atividades de lazer) e o tempo biológico interno de um indivíduo. O jetlag
social e as restrições de sono têm sido repetidamente associados a consequências negativas à
saúde, bem-estar mental e desempenho. Em um projeto quase-experimental em larga escala,
investigamos os efeitos da fase com as mais rigorosas restrições da COVID-19 na relação
entre ritmos sociais e biológicos (meados de março até o final de Abril de 2020) em três
sociedades europeias (Áustria, Alemanha e Suíça). As restrições reduziam a
incompatibilidade entre o tempo de vigília do sono externo (social) e interno (biológico),
indexado por reduções significativas no jetlag social e na restrição do sono social, com um
aumento concomitante da duração do sono. A qualidade do sono, por outro lado, foi
ligeiramente reduzida. O melhor tempo de sono-vigília individual pode ser atribuído a uma
maior flexibilidade de agendas sociais, por exemplo, devido ao maior trabalho realizado em
casa. No entanto, essa situação sem precedentes também levou a um aumento significativo
da sobrecarga percebida, o que acompanhou a diminuição da qualidade do sono. Esses
efeitos adversos podem ser aliviados pela exposição à luz natural do dia, bem como pelo
exercício físico.
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53) COVID-19 and Inequity: a Comparative Spatial Analysis of New York
City and Chicago Hot Spots.
Maroko AR, Nash D, Pavilonis BT.
J Urban Health. 2020 Aug;97(4):461-470. doi: 10.1007/s11524-020-00468-0.
PMID: 32691212.
Os resultados sugerem diferenças importantes também entre os pontos quentes das cidades.
Os hot spots de Nova York podem ser descritos como comunidades da classe trabalhadora e
de renda média, talvez indicativas de maiores concentrações de trabalhadores de serviço e
outras ocupações (incluindo aquelas classificadas como "serviços essenciais" durante a
pandemia) que podem não exigir um diploma universitário, mas pagar salários acima dos
níveis de pobreza. Os bairros quentes de Chicago, por outro lado, estão entre os bairros mais
vulneráveis e de baixa renda da cidade, com taxas extremamente altas de pobreza,
desemprego e residentes negros não hispânicos.

54) Associations between COVID-19 related media consumption and
symptoms of anxiety, depression and COVID-19 related fear in the general
population in Germany.
Bendau A, Petzold MB, Pyrkosch L, Mascarell Maricic L, Betzler F, Rogoll J, Große J,
Ströhle A, Plag J. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2020 Jul 20:1-9. doi: 10.1007/s00406020-01171-6.PMID: 32691135.
6233 participantes participaram de uma pesquisa on-line (27 de março a 6 de abril de 2020),
que incluiu informações demográficas e acesso à mídia em termos de duração, frequência e
tipos de mídia. Sintomas de depressão, ansiedade inespecífica e ansiedade relacionada à
COVID-19 foram verificados com questionários padronizados. Frequência, duração e
diversidade da exposição na mídia foram positivamente associadas a mais sintomas de
depressão e ansiedade inespecífica e específica à COVID-19. Obtivemos o limiar crítico de
sete vezes por dia e 2,5 h de exposição na mídia para marcar a diferença entre sintomas
leves e moderados de ansiedade (ines) específica e depressão. Particularmente, o uso das
mídias sociais foi associado a uma tensão psicológica mais pronunciada. As descobertas
fornecem algumas evidências para associações problemáticas da exposição à mídia
relacionada à COVID-19 com tensão psicológica e podem servir como orientação para
recomendações, especialmente no que diz respeito aos limites do uso crítico da mídia.

55) Stress and anxiety among university students in France during Covid-19
mandatory confinement.
Husky MM, Kovess-Masfety V, Swendsen JD.
Compr Psychiatry. 2020 Jul 12;102:152191. doi: 10.1016/j.comppsych.2020.152191.
PMID: 32688023.
Os entrevistados franceses de uma pesquisa mundial de saúde mental de estudantes
universitários completaram perguntas sobre o confinamento devido à Covid-19. A amostra
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experimentou aumento da ansiedade, bem como estresse moderado a grave durante o
confinamento. Os entrevistados que não se mudaram para morar com os pais foram afetados
desproporcionalmente. O conhecimento dos efeitos do confinamento pode ser usado para
reduzir seu impacto negativo nas populações vulneráveis.

56) The psychological impact of COVID-19 pandemic on the general
population of Saudi Arabia.
Alkhamees AA, Alrashed SA, Alzunaydi AA, Almohimeed AS, Aljohani MS.
Compr Psychiatry. 2020 Jul 12;102:152192. doi: 10.1016/j.comppsych.2020.152192.
PMID: 32688022.
Durante o estágio inicial do surto, realizamos uma pesquisa on-line usando uma técnica de
amostra de bolas de neve. As pesquisas coletaram dados sobre vários aspectos
sociodemográficos, conhecimentos, preocupações, impacto psicológico e estado de saúde
mental dos participantes. Avaliamos o impacto psicológico e o estado de saúde mental
usando a Escala de Impacto de Eventos Revisada (IES-R) e a Escala de Depressão,
Ansiedade e Estresse (DASS-21).
Durante o estágio inicial do surto de COVID-19 na Arábia Saudita, os resultados mostraram
que quase um quarto da população em geral da amostra experimentou impacto psicológico
moderado a grave. As seguintes medidas cautelares específicas parecem ter um efeito
protetor na saúde mental do indivíduo. Nossas descobertas podem ser usadas para construir
intervenções psicológicas direcionadas a populações vulneráveis e implementar estratégias
públicas de saúde mental nos estágios iniciais do surto.

57) Expanding psychology training pathways for public policy preparedness
across the professional lifespan.
Glassgold JM, Wolff JR.
Am Psychol. 2020 Jul 20. doi: 10.1037/amp0000696.PMID: 32686944.
As políticas de saúde psicológica e comportamental são críticas nas respostas bemsucedidas da saúde pública à pandemia da COVID-19. Os psicólogos treinados em políticas
e advocacia podem liderar esforços para integrar as considerações da ciência psicológica e
da saúde mental nas respostas políticas à pandemia. Os autores resumem as oportunidades
existentes e propõem a expansão das oportunidades de treinamento, incluindo cursos de
graduação e pós-graduação, seminários, on-line, treinamentos únicos, educação continuada e
bolsas de pós-doutorado.

58) Techniques, Methods, and Dissemination of Community-Based
Psychological Support Strategies in Times of the COVID-19 Pandemic.
Benecke AV, Bäuerle A, Jansen C, Schneider JS, Dörrie N, Teufel M, Skoda EM.
J Prim Care Community Health. 2020 Jan-Dec;11:2150132720943328.

doi:
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10.1177/2150132720943328. PMID: 32686566.
Para garantir o melhor atendimento possível sob as condições dadas, desenvolvemos o
conceito CoPE (Coping with Corona: Extended Psychosomatic care in Essen). O CoPE é
entregue por telefone ou vídeo-chamadas, além de conteúdo online. Os materiais
apresentados em nossa página da web www.cope-corona.de visam alcançar facilmente os
cidadãos afetados por sintomas como preocupações, depressão ou raiva e permitir que eles
recebam conhecimento especializado prontamente compreensível e treinamento em métodos
básicos de auto-ajuda.

59) Research priorities for the COVID-19 pandemic and beyond: A call to
action for psychological science.
O'Connor DB, Aggleton JP, Chakrabarti B, Cooper CL, Creswell C, Dunsmuir S, Fiske ST,
Gathercole S, Gough B, Ireland JL, Jones MV, Jowett A, Kagan C, Karanika-Murray M,
Kaye LK, Kumari V, Lewandowsky S, Lightman S, Malpass D, Meins E, Morgan BP,
Morrison Coulthard LJ, Reicher SD, Schacter DL, Sherman SM, Simms V, Williams A,
Wykes T, Armitage CJ.
Br J Psychol. 2020 Jul 19:e12468. doi: 10.1111/bjop.12468. PMID: 32683689.
O objetivo deste artigo é estabelecer as prioridades de curto e longo prazo para a pesquisa
em ciências psicológicas. As prioridades da pesquisa foram informadas por um painel de
especialistas convocado pela British Psychological Society; um painel consultivo mais
amplo com contribuições internacionais; e uma pesquisa com 539 cientistas psicológicos,
realizada no início de maio de 2020. A necessidade mais premente é pesquisar os impactos
biopsicossociais negativos da pandemia da COVID-19 para facilitar a recuperação imediata
e a longo prazo, não apenas em relação à saúde mental, mas também em relação à mudança
de comportamento e adesão, trabalho, educação, crianças e famílias, saúde física e cérebro e
coesão e conexão social. Apelamos aos cientistas psicológicos para trabalharem em
colaboração com outros cientistas e partes interessadas, estabelecer consórcios e
desenvolver métodos de pesquisa inovadores, mantendo padrões de pesquisa de alta
qualidade, abertos e rigorosos.

60) Experiences of American Older Adults with Pre-existing Depression
During the Beginnings of the COVID-19 Pandemic: A Multicity, MixedMethods Study.
Hamm ME, Brown PJ, Karp JF, Lenard E, Cameron F, Dawdani A, Lavretsky H, Miller JP,
Mulsant BH, Pham VT, Reynolds CF, Roose SP, Lenze EJ.
Am
J
Geriatr
Psychiatry.
2020
Jun
20:S1064-7481(20)30382-1.
doi:
10.1016/j.jagp.2020.06.013. PMID: 32682619.
Participaram 73 idosos da comunidade com transtorno depressivo maior pré-existente.
Cinco temas das entrevistas destacam a experiência de idosos com TDM: 1) Eles estão mais
preocupados com o risco de contrair o vírus do que com o risco de isolamento. 2) Eles
mostram resiliência ao estresse e isolamento do distanciamento físico. 3) A maioria não é
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isolada socialmente, com contato virtual com amigos e familiares. 4) Sua qualidade de vida
é mais baixa e eles temem que sua saúde mental sofra com o distanciamento físico contínuo.
5) Eles ficam indignados com uma resposta governamental inadequada à pandemia. Os
escores dos sintomas de depressão, ansiedade e ideação suicida não diferiram dos escores
anteriores à pandemia.

61) How mental health care should change as a consequence of the COVID19 pandemic.
Moreno C, Wykes T, Galderisi S, Nordentoft M, Crossley N, Jones N, Cannon M, Correll
CU, Byrne L, Carr S, Chen EYH, Gorwood P, Johnson S, Kärkkäinen H, Krystal JH, Lee J,
Lieberman J, López-Jaramillo C, Männikkö M, Phillips MR, Uchida H, Vieta E, Vita A,
Arango C. Lancet Psychiatry. 2020 Jul 16:S2215-0366(20)30307-2. doi: 10.1016/S22150366(20)30307-2. PMID: 32682460.
A imprevisibilidade e incerteza da pandemia da COVID-19; o lockdown associado, o
distanciamento físico e outras estratégias de contenção; e o colapso econômico resultante
poderia aumentar o risco de problemas de saúde mental e agravar as desigualdades na saúde.
Achados preliminares sugerem efeitos adversos à saúde mental em pessoas previamente
saudáveis e, especialmente, em pessoas com distúrbios de saúde mental pré-existentes.
Apesar da heterogeneidade dos sistemas de saúde em todo o mundo, foram feitos esforços
para adaptar a prestação de cuidados de saúde mental às demandas da COVID-19. As
preocupações com a saúde mental foram abordadas por meio da resposta pública à saúde
mental e pela adaptação dos serviços de saúde mental, principalmente com foco no controle
de infecções, modificando o acesso ao diagnóstico e tratamento, garantindo a continuidade
do atendimento aos usuários dos serviços de saúde mental e prestando atenção a novos casos
de problemas mentais. problemas de saúde e populações com alto risco de problemas de
saúde mental. As adaptações sustentáveis dos sistemas de prestação de cuidados de saúde
mental devem ser desenvolvidas por especialistas, clínicos e usuários de serviços e devem
ser projetadas especificamente para mitigar as disparidades na prestação de serviços de
saúde. A avaliação completa e contínua dos resultados de saúde e uso de serviços na prática
clínica em saúde mental será crucial para definir quais práticas devem ser mais
desenvolvidas e quais devem ser descontinuadas. Para este documento de posicionamento,
um grupo internacional de médicos, especialistas em saúde mental e usuários de serviços de
saúde mental se reuniu para refletir sobre os desafios para a saúde mental que a COVID-19
apresenta. A interconectividade do mundo tornou a sociedade vulnerável a esta infecção,
mas também fornece a infraestrutura para lidar com falhas anteriores do sistema,
disseminando boas práticas que podem resultar na entrega sustentada, eficiente e eqüitativa
da prestação de serviços de saúde mental. Assim, a pandemia da COVID-19 pode ser uma
oportunidade para melhorar os serviços de saúde mental.
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62) The effect of age, gender, income, work, and physical activity on mental
health during coronavirus disease (COVID-19) lockdown in Austria.
Pieh C, Budimir S, Probst T.
J Psychosom Res. 2020 Jul 3;136:110186. doi: 10.1016/j.jpsychores.2020.110186.
PMID: 32682159.
Uma pesquisa on-line foi realizada através do Qualtrics® após quatro semanas de bloqueio
na Áustria para recrutar uma amostra representativa em relação a sexo, idade, educação e
região. Os indicadores de saúde mental foram qualidade de vida (OMS-QOL BREF), bemestar (OMS-5), depressão (PHQ-9), ansiedade (GAD-7), ansiedade (GAD-7), estresse (PSS10) e qualidade do sono (ISI ).
Sintomas depressivos (21%) e sintomas de ansiedade (19%) são maiores durante o COVID19 em comparação com dados epidemiológicos anteriores. 16% avaliado acima do ponto de
corte para insônia clínica moderada ou grave. A pandemia e o bloqueio do COVID-19
parecem particularmente estressantes para adultos mais jovens (<35 anos), mulheres,
pessoas sem trabalho e baixa renda.

63) Factors related to mental health of inpatients with COVID-19 in Wuhan,
China.
Hu Y, Chen Y, Zheng Y, You C, Tan J, Hu L, Zhang Z, Ding L.
Brain Behav Immun. 2020 Jul 15:S0889-1591(20)30948-X. doi: 10.1016/j.bbi.2020.07.016.
PMID: 32681866.
Esta foi uma pesquisa transversal entre pacientes internados pela COVID-19 em duas
enfermarias de um hospital designado em Wuhan, China, de 7 de março de 2020 a 24 de
março de 2020.
Entre os 85 participantes, 45,9% apresentaram sintomas de depressão (PHQ-9 ≥ 5), 38,8%
apresentaram ansiedade (GAD-7 ≥ 5) e 54,1% apresentaram insônia (ISI ≥ 8).
maioria dos pacientes internados infectados com COVID-19 relatou ter problemas de saúde
mental. Sexo feminino, duração da doença, níveis de marcadores inflamatórios e gravidade
da doença percebida são fatores que podem ser usados para prever a gravidade dos sintomas
mentais dos pacientes.

64) Mental health status among family members of health care workers in
Ningbo, China, during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak:
a cross-sectional study.
Ying Y, Ruan L, Kong F, Zhu B, Ji Y, Lou Z.
BMC Psychiatry. 2020 Jul 17;20(1):379.
PMID: 32680478

doi:

10.1186/s12888-020-02784-w.

Os familiares de profissionais de saúde em cinco hospitais designados em Ningbo, China,
foram recrutados em fevereiro de 2020 para este estudo. As variáveis demográficas, os
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eventos relacionados à COVID-19 na vida dos participantes, o conhecimento da COVID-19
e o status de trabalho dos membros da família (ou seja, os profissionais de saúde) foram
coletados por meio de questionários on-line de auto-administração. O estado de saúde
mental foi avaliado usando as versões chinesas do Transtorno de Ansiedade Generalizada-7
(GAD-7) e do Questionário de Saúde do Paciente-9 (PHQ-9).
No total, 845 participantes preencheram os questionários corretamente (taxa de resposta de
95,80%). A prevalência de sintomas de ansiedade e depressão foi de 33,73% (IC95%:
30,53-36,92%) e 29,35% (IC95%: 26,27-32,43%), respectivamente, quando um ponto de
corte de 5 foi usado para GAD-7 e PHQ -9 Os fatores de risco para sintomas de ansiedade
incluíram mais tempo (horas) gasto pensando na COVID-19 e se os membros da família (ou
seja, profissionais de saúde) tiveram ou não contato direto com pacientes confirmados ou
suspeitos de COVID-19.
Mais tempo (horas) gasto pensando na COVID-19, maior tempo médio de trabalho por
semana trabalhado pelo membro da família que é o profissional de saúde e ser pai/mãe e
outros parentes mais próximos de profissionais de saúde foram fatores de risco para
sintomas depressivos. Comparado aos participantes que eram profissionais de saúde, os
participantes do setor privado eram mais propensos a desenvolver sintomas depressivos,
enquanto os funcionários governamentais ou institucionais eram menos propensos a sofrer
de sintomas depressivos.

65) Changes in alcohol use as a function of psychological distress and social
support following COVID-19 related University closings.
Lechner WV, Laurene KR, Patel S, Anderson M, Grega C, Kenne DR.
Addict Behav. 2020 Nov;110:106527. doi: 10.1016/j.addbeh.2020.106527. Epub 2020 Jun
26. PMID: 32679435.
O presente estudo examinou o consumo de álcool relatado durante a semana anterior e
posterior ao fechamento do campus em uma universidade pública no nordeste de Ohio. A
análise dos dados de 1.958 estudantes, que responderam ter consumido álcool nos últimos
30 dias, demonstra que o consumo de álcool (quantidade e frequência) aumentou com o
passar do tempo. Aqueles com mais sintomas de depressão e ansiedade relataram maiores
aumentos no consumo de álcool (avaliados por meio de acompanhamento retrospectivo da
linha do tempo) em comparação com estudantes com menos sintomas. Além disso, os
estudantes com maior apoio social percebido relataram menor consumo de álcool. Juntas,
essas descobertas destacam a necessidade das universidades oferecerem serviços e
programas aos estudantes que minimizem os fatores de risco e maximizem os fatores de
proteção, a fim de reduzir ou prevenir o abuso de álcool durante a pandemia de coronavírus.

66) Psychosocial and coping responses towards 2019 coronavirus diseases
(COVID-19): a cross-sectional study within the Chinese general population.
Li Q. QJM. 2020 Jul 17:hcaa226. doi: 10.1093/qjmed/hcaa226.PMID: 32678901.
Os participantes foram recrutados na comunidade por meio de amostragem de bolas de neve
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com questionários on-line anônimos
Do total de 1109 participantes, 42,65% e 67,09% relataram transtornos psiquiátricos e alto
nível de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), respectivamente. Idade, ocupação e
nível de escolaridade foram significativamente associados ao estado psicológico. O status de
transtornos psiquiátricos também foi significativamente relacionado ao alto nível de TEPT.
O uso do enfrentamento emocional e do problema foi melhor para o estado psiquiátrico
(aOR = 0,72, IC 95%: 0,54-0,98) e o enfrentamento focado no problema foi
significativamente associado ao alto nível de TEPT (aOR = 2,09, IC 95%: 1,25-3,51).

67) Digital or Digitally Delivered Responses to Domestic and Intimate
Partner Violence During COVID-19.
Emezue C. JMIR Public Health Surveill. 2020 Jul 30;6(3):e19831. doi: 10.2196/19831.
PMID: 32678797
Este artigo descreve rapidamente as atuais abordagens de mitigação de violência doméstica,
usando soluções digitais, sinalizando as melhores práticas emergentes para apoiar
sobreviventes, filhos e agressores. Alguns exemplos de estratégias e soluções baseadas em
tecnologia são apresentados. Uma prioridade imediata é mapear as soluções digitais atuais
em resposta à violência doméstica relacionado ao COVID-19 e descrever problemas com
captação, cobertura e uso significativo de soluções digitais.

68) Psychosocial and Socio-Economic Crisis in Bangladesh Due to COVID19 Pandemic: A Perception-Based Assessment.
Bodrud-Doza M, Shammi M, Bahlman L, Islam ARMT, Rahman MM.
Front Public Health. 2020 Jun 26;8:341. doi: 10.3389/fpubh.2020.00341. eCollection 2020.
PMID: 32676492.
O lockdown parcial em Bangladesh devido à pandemia da COVID-19 aumentou a
transmissão da comunidade e piorou a crise da saúde, a carga econômica e a perda de PIB,
apesar da retomada das operações industriais. Na sociedade, criou insegurança psicossocial
e socioeconômica entre as pessoas devido à perda de vidas e meios de subsistência. O
governo deve adotar medidas apropriadas e inclusivas para avaliação de risco, comunicação
e estímulo financeiro para o público, a fim de aliviar seu medo e ansiedade e tomar as
medidas adequadas para aumentar a saúde mental e o bem-estar.

69) Quality of sleep and health-related quality of life among health care
professionals treating patients with coronavirus disease-19.
Stojanov J, Malobabic M, Stanojevic G, Stevic M, Milosevic V, Stojanov A.
Int J Soc Psychiatry. 2020 Jul 16:20764020942800. doi: 10.1177/0020764020942800.
PMID: 32674637 Free PMC article.
Incluímos 201 profissionais de saúde em um estudo transversal baseado na Web.
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Os profissionais de saúde que trataram pacientes com COVID-19 tinham mais medo de
serem infectados ou de transmitir a infecção a um membro da família com uma
autoavaliação significativamente baixa de seu estado mental. Baixa qualidade do sono e
qualidade de vida relacionada à saúde se correlacionaram com alta ansiedade em saúde,
sintomas depressivos graves e várias características demográficas. A análise de regressão
linear múltipla mostrou que os escores mais altos na escala de transtorno de ansiedade
generalizada (beta = 0,71, p <0,01) e os menores escores na subescala de saúde mental
(MH) no questionário SF36 (beta = -,69; p <0,01) eram independentes preditores da maior
pontuação no PSQI- Pittsburgh Sleep Quality Index (R2 ajustado = 0,61, p <0,01 para o
modelo geral). Pontuações mais altas na escala de transtorno de ansiedade generalizada
(beta = 0,68, p <0,01) e pior estado mental percebido (beta = 0,25; p <0,05) foram preditores
independentes das pontuações mais baixas do SF36 (R2 ajustado = 0,73, p <0,01 para o
modelo geral).

70) Mental Health and Work Attitudes among People Resuming Work
during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study in China.
Song L, Wang Y, Li Z, Yang Y, Li H. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul
14;17(14):E5059. doi: 10.3390/ijerph17145059. PMID: 32674361
Realizamos um estudo transversal entre pessoas que retomaram o trabalho após o feriado do
Festival da Primavera durante a pandemia da COVID-19.
Os resultados mostram que a prevalência de ansiedade, depressão, insônia e somatização
entre essas pessoas foi de 12,7%, 13,5%, 20,7% e 6,6%, respectivamente. O principal fator
de risco para a saúde mental era a preocupação com o desemprego, e os principais fatores de
proteção eram forças psicológicas (ou seja, resiliência e otimismo). Em relação às atitudes
no trabalho, o percentual de pessoas que se sentiram mais satisfeitas com o trabalho (43,8%)
foi maior que o das que se sentiram menos satisfeitas (26,9%), enquanto o percentual de
pessoas que pensou em abandonar o emprego com mais frequência (15,7% ) foi menor do
que aqueles que o consideraram com menos frequência (63,2%). No entanto, o
envolvimento no trabalho foi menor do que o habitual.

71) Social Distancing among Medical Students during the 2019 Coronavirus
Disease Pandemic in China: Disease Awareness, Anxiety Disorder,
Depression, and Behavioral Activities.
Xiao H, Shu W, Li M, Li Z, Tao F, Wu X, Yu Y, Meng H, Vermund SH, Hu Y.
Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul 14;17(14):E5047. doi: 10.3390/ijerph17145047.
PMID: 32674285
De 4 a 12 de fevereiro de 2020, foi realizada uma pesquisa transversal em todo o país de
estudantes universitários. Inscrevemos estudantes de medicina estudando saúde pública em
Pequim e Wuhan para avaliar sua consciência da COVID-19 e avaliar seu
estado/comportamento em saúde mental usando um auto questionário administrado.
Dos 933 estudantes, 898 (96,2%) relataram usar máscaras frequentemente ao sair, 723
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(77,5%) relataram lavar as mãos diariamente com sabão, 676 (72,5%) lavaram as mãos
imediatamente após chegar em casa e 914 (98,0%) relataram ficar em casa como tanto
quanto possível. A prevalência de transtorno de ansiedade foi de 17,1% e a depressão, de
25,3%. A regressão logística multivariável mostrou que a ansiedade está associada ao status
do estudante de graduação (odds ratio (aOR = 2,0; intervalo de confiança de 95% (IC): 1,23,5), pensamentos ou ações negativas (aOR = 1,6; IC95%: 1,4-1,7 ) e sentindo-se deprimido
(aOR = 6,8; IC95%: 4,0-11,7).

72) Mapping population mental health concerns related to COVID-19 and
the consequences of physical distancing: a Google trends analysis.
Knipe D, Evans H, Marchant A, Gunnell D, John A.
Wellcome Open Res. 2020 Jun 10;5:82. doi: 10.12688/wellcomeopenres.15870.2.
eCollection 2020. PMID: 32671230.
Exploramos as mudanças de tópicos importantes nas tendências do Google na Itália,
Espanha, EUA, Reino Unido e no mundo todo em relação aos eventos sentinela durante a
pandemia. Resultados: Globalmente, parece haver preocupações significativas sobre as
conseqüências financeiras e relacionadas ao trabalho da pandemia, com algumas evidências
de que os níveis de medo estão aumentando. Por outro lado, a busca relativa por tópicos
relacionados à depressão e ao suicídio caiu após o anúncio da pandemia, com algumas
evidências de que as buscas por este último surgiram recentemente. As preocupações com a
educação e o acesso a medicamentos parecem ser estressores sociais específicos.

73) Do pre-existing anxiety-related and mood disorders differentially impact
COVID-19 stress responses and coping?
Asmundson GJG, Paluszek MM, Landry CA, Rachor GS, McKay D, Taylor S.
J Anxiety Disord. 2020 Jul 7;74:102271. doi: 10.1016/j.janxdis.2020.102271. Online ahead
of print.
PMID: 32673930 Free PMC article.
Adultos de uma amostra representativa da população dos Estados Unidos e Canadá que
relataram distúrbios relacionados à ansiedade (n = 700) ou humor (n = 368) atuais (no ano
passado) foram comparados a uma amostra aleatória de entrevistados que não relataram uma
doença atual diagnóstico de saúde mental (n = 500) sobre estresse relacionado à COVID-19,
estresse de auto-isolamento e enfrentamento. O grupo de transtornos relacionados à
ansiedade exibiu maiores escores totais na escala de estresse relacionadao à COVID e
escores mais altos dos itens medos sobre perigo e contaminação, consequências
socioeconômicas, xenofobia e escalas de sintomas de estresse traumático do que os outros
grupos. O grupo de transtornos de humor teve escores mais altos nos sintomas de estresse
traumático e escalas de consequências socioeconômicas do que aqueles sem transtorno
mental atual. Aqueles com distúrbios de humor ou relacionados à ansiedade atuais eram
mais propensos a se auto-isolar voluntariamente e a reportar maiores estressores e angústias
de auto-isolamento do que aqueles sem distúrbios de saúde mental. No entanto, não houve
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grandes diferenças na eficácia percebida das estratégias de enfrentamento entre os grupos.

74) COVID-19 severity, self-efficacy, knowledge, preventive behaviors, and
mental health in Turkey.
Yıldırım M, Güler A.
Death Stud. 2020 Jul 16:1-8. doi: 10.1080/07481187.2020.1793434.PMID: 32673183
Os participantes foram 3190 adultos turcos (50% mulheres; idade M = 38,76; DP = 10,43
anos) que preencheram questionários on-line auto-relatados. A maioria dos participantes
(55,11-64,42%) possuía conhecimento inadequado sobre a COVID-19 e estava altamente
envolvida em comportamentos preventivos. A gravidade, a auto-eficácia e os
comportamentos preventivos relacionados à COVID-19 se correlacionaram com a saúde
mental. A análise de regressão mostrou que a gravidade, a autoeficácia e os comportamentos
preventivos da COVID-19 previam de maneira exclusiva a saúde mental acima e acima do
sexo, idade e doenças crônicas. Os resultados podem sublinhar o desenvolvimento de
intervenções com o objetivo de melhorar a saúde mental dos indivíduos durante a pandemia.

75) Negative cognitive and psychological correlates of mandatory quarantine
during the initial COVID-19 outbreak in China.
Xin M, Luo S, She R, Yu Y, Li L, Wang S, Ma L, Tao F, Zhang J, Zhao J, Li L, Hu D,
Zhang G, Gu J, Lin D, Wang H, Cai Y, Wang Z, You H, Hu G, Lau JT.
Am Psychol. 2020 Jul-Aug;75(5):607-617. doi: 10.1037/amp0000692.PMID: 32673008
Uma pesquisa transversal online foi realizada entre 24.378 estudantes de 26 universidades
em 16 cidades chinesas (1-10 de fevereiro de 2020).
Os participantes em quarentena eram mais propensos do que os outros a perceber
discriminação e exibir sofrimento mental. É importante integrar os cuidados de saúde
mental no planejamento e implementação de medidas de quarentena. Futuros estudos
longitudinais para explorar mecanismos subjacentes ao impacto na saúde mental das
quarentenas são necessários.

76) Exercise and screen time during the COVID-19 pandemic.
Colley RC, Bushnik T, Langlois K.
Health Rep. 2020 Jul 15;31(6):3-11.
PMID: 32672923

doi:

10.25318/82-003-x202000600001-eng.

Entre 29 de março e 3 de abril de 2020, os participantes do CPSS Canadian Perspectives
Survey Series (n = 4.524) relataram se estavam se exercitando ao ar livre ou em ambientes
fechados e se aumentaram, diminuíram ou mantiveram o uso de TV, Internet e videogame.
Os participantes também relataram sua autopercepção de saúde geral e mental.
Mais mulheres relataram saúde mental muito boa ou excelente se estivessem se estivessem
exercitando ao ar livre (54%) em comparação com aquelas que não estavam (41%). Mais
mulheres relataram saúde geral muito boa ou excelente se estivessem se exercitando ao ar
livre (75%) em comparação com aquelas que não estavam (49%), com a mesma tendência
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evidente para aquelas que se exercitam em ambientes fechados (69%) em comparação com
aquelas que não estavam (62 %). Mais homens (65%) e mulheres (62%) classificaram sua
saúde mental e geral como muito boa ou excelente se mantivessem ou diminuíssem o tempo
de TV em comparação com aqueles que aumentaram o tempo de TV (57% e 43%,
respectivamente), e para o uso da Internet apenas em mulheres (mantida/diminuída: 61%
versus aumentada: 44%). Mais homens (63%) e mulheres (52%) classificaram sua saúde
mental como muito boa ou excelente se mantivessem ou diminuíssem o tempo de
videogame em comparação com aqueles que aumentaram o tempo de videogame (48% e
29%, respectivamente). Mais homens e mulheres relataram muito boa ou excelente saúde
mental e geral se aumentassem nenhum ou um tipo de tela e/ou estivessem se exercitando ao
ar livre em comparação com aqueles que aumentaram 2 ou 3 tipos de tela e que não estavam
se exercitando ao ar livre, com exceção de saúde geral entre os homens.

77) How Have COVID-19 Isolation Policies Affected Young People's Mental
Health? - Evidence From Chinese College Students.
Chen B, Sun J, Feng Y.
Front Psychol. 2020 Jun 24;11:1529. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01529. eCollection 2020.
PMID: 32670172.
Novecentos e noventa e dois estudantes universitários chineses (Mage = 19,45, DP = 1,41)
foram recrutados para concluir uma pesquisa on-line no período de auto-isolamento. Sete
dimensões do bem-estar psicológico foram medidas, incluindo status mental, conhecimento
do gerenciamento do estresse, padrões comportamentais, percepção de risco, estresse
acadêmico, relacionamentos familiares e relacionamentos com colegas. Os resultados da
análise de cluster indicaram que o estado mental dos jovens pode ser dividido em três
grupos: alto risco (n = 61, Mago = 19,26, DP = 1,32), médio risco (n = 627, Mago = 19,43,
DP = 1,38 ) e de baixo risco (n = 304, Mago = 19,54, DP = 1,49). Além disso, resultados de
regressão múltipla mostraram que a política de isolamento exerceu uma influência complexa
nos sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo, medo, hipocondria depressão e
neurastenia por vários fatores.

78) Psychological Support System for Hospital Workers During the Covid-19
Outbreak: Rapid Design and Implementation of the Covid-Psy Hotline.
Geoffroy PA, Le Goanvic V, Sabbagh O, Richoux C, Weinstein A, Dufayet G, Lejoyeux M.
Front Psychiatry. 2020 May 28;11:511. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00511. eCollection 2020.
PMID: 32670100.
Decidimos projetar e implementar rapidamente um sistema de apoio psicológico para todos
os trabalhadores de hospitais em Paris durante o surto da Covid-19.
Construímos uma linha direta em 3 dias, usando as seguintes etapas: 1) mandato oficial, 2)
solicitação de criação de números de linha direta, 3) formulação de materiais e políticas de
intervenção psicológica, 4) convocação de psicólogos voluntários certificados, 5)
convocação de voluntários psiquiatras certificados em casos psiquiátricos; 6) criação de um
banco de dados anônimo e protegido; e 7) comunicação e lembretes regulares sobre a
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existência da linha direta para trabalhadores de hospitais.
Após os primeiros 26 dias, recebemos 149 ligações com média de 5,73 ligações / dia (DP =
3,22). A duração média da chamada foi de 18,5 min (min = 1; máx = 65min; DP = 14,7), e a
maioria das ligações foi de mulheres (86%). A idade média foi de 32,7 anos (DP = 11,0). Os
telefonemas dos trabalhadores do hospital eram de todas as profissões; embora
representados principalmente por profissionais de saúde da linha de frente, os departamentos
que não são da linha de frente também foram chamados (total de 44 departamentos). Os
motivos para ligar foram sintomas de ansiedade (n = 73, 49%), solicitação de informações
da linha direta (n = 31, 20,8%), preocupações com o Covid-19 (n = 23, 15,44%), exaustão (n
= 17, 11,41% ), reativação do trauma (n = 10, 6,11%), insônia (n = 9, 6,0%), raiva (n = 8,
5,37%), depressão (n = 6, 4,02%) e sintomas psicóticos (n = 3 2,01%). Em relação aos
encaminhamentos, 105 (70,47%) deles foram encaminhados para apoio psicossocial,
COVID e geral. Conclusões: Esse sistema de apoio psicológico pode ser facilmente
duplicado e parece beneficiar todas as profissões hospitalares que parecem psicologicamente
afetadas.

79) Survivorship after COVID-19 ICU stay.
Hosey MM, Needham DM.
Nat Rev Dis Primers. 2020 Jul 15;6(1):60. doi: 10.1038/s41572-020-0201-1.
PMID: 32669623.
Estudos anteriores sobre a sobrevivência de pacientes após a permanência em uma unidade
de terapia intensiva (UTI) sugerem que muitos pacientes gravemente enfermos com
COVID-19 enfrentarão deficiências físicas, cognitivas e/ou mentais duradouras. Essa
experiência antecipada de sobrevivência destaca a importância da colaboração entre os
campos de cuidados intensivos e reabilitação para otimizar a recuperação pós-COVID-19.
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28.07.2020 – Atualização Saúde Mental e COVID-19
1)
Psychosocial and coping responses towards 2019 coronavirus diseases
(COVID-19): a cross-sectional study within the Chinese general population.
Li Q. QJM. 2020 Jul 17:hcaa226. doi: 10.1093/qjmed/hcaa226. PMID: 32678901
Do total de 1109 participantes, 42,65% e 67,09% relataram transtornos psiquiátricos e alto
nível de TEPT, respectivamente. Idade, ocupação e nível de escolaridade foram
significativamente associados ao estado psicológico. O status de apresentar transtornos
psiquiátricos também foi significativamente relacionado ao alto nível de TEPT. O uso do
estratégias de enfrentamento emocional e do problema foi associado a um melhor estado
psiquiátrico.

2)Medical Ethics and Ventilator Allocation During the COVID-19
Pandemic.
Yahya AS, Khawaja S.Prim Care Companion CNS Disord. 2020 Jul 16;22(4):20com02687.
doi: 10.4088/PCC.20com02687. PMID: 32678525.
É necessária orientação explícita quanto à alocação e provisão de recursos médicos durante
a pandemia do COVID-19. Um parecer de consenso nacional especializado seria bem-vindo.
O público deve ser informado e ter a oportunidade de expressar suas opiniões e participar de
debates. O racionamento de recursos restritos pode afetar a moral da população. É
necessário um protocolo nacional justo, consistente e abrangente, baseado em priorização.

3)
Mental health of orthopaedic trauma patients during the 2020
COVID-19 pandemic.
Ohliger E, Umpierrez E, Buehler L, Ohliger AW, Magister S, Vallier H, Hirschfeld AG. Int
Orthop. 2020 Jul 16. doi: 10.1007/s00264-020-04711-w. PMID: 32676778
O estudo mostrou uma maior prevalência de doença psiquiátrica em pacientes com trauma
ortopédico durante a pandemia de COVID-19 quando comparado aos observados na mesma
época do ano em 2019. O estresse induzido pela pandemia de coronavírus pode colocar em
risco maior os pacientes com doença mental devido a comportamentos perigosos e fraturas
subsequentes.

4)
Psychosocial and Socio-Economic Crisis in Bangladesh Due to
COVID-19 Pandemic: A Perception-Based Assessment.
Bodrud-Doza M, Shammi M, Bahlman L, Islam ARMT, Rahman MM. Front Public Health.
2020 Jun 26;8:341. doi: 10.3389/fpubh.2020.00341. eCollection 2020. PMID: 32676492.
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Um questionário baseado na percepção foi colocado online para cidadãos de Bangladesh
com 18 anos ou mais. O tamanho da amostra foi de 1.066 entrevistados. Na sociedade, criou
insegurança psicossocial e socioeconômica entre as pessoas devido à perda de vidas e meios
de subsistência. O governo deve adotar medidas apropriadas e inclusivas para avaliação de
risco, comunicação e estímulo financeiro para o público, a fim de aliviar seu medo e
ansiedade e tomar as medidas adequadas para aumentar a saúde mental e o bem-estar.

5)
A Mixed-Methods Pilot Study of Perinatal Risk and Resilience During
COVID-19.
Farewell CV, Jewell J, Walls J, Leiferman JA. J Prim Care Community Health. 2020 JanDec;11:2150132720944074. doi: 10.1177/2150132720944074.PMID: 32674654
A equipe do estudo usou um projeto exploratório simultâneo de métodos mistos para
investigar o objetivo principal. Trinta e uma gestantes e puérperas participaram de
entrevistas por telefone e foram convidadas a preencher uma pesquisa on-line que incluía
medidas validadas de saúde mental e bem-estar. Resultados: Aproximadamente 12% da
amostra relataram sintomatologia depressiva alta e 60% relataram ansiedade moderada ou
grave. Quarenta por cento da amostra relatou estar sozinha. Os principais temas
relacionados ao estresse foram incerteza em relação ao atendimento perinatal, risco de
exposição para mãe e bebê, mensagens inconsistentes de fontes de informação e falta de
redes de suporte. Os participantes identificaram várias fontes de resiliência, incluindo o uso
de plataformas de comunicação virtual, o envolvimento em comportamentos de autocuidado
(por exemplo, sono adequado, atividade física e alimentação saudável), apoio emocional do
parceiro, estar ao ar livre, gratidão e aderir a estruturas e rotinas

6)
Quality of sleep and health-related quality of life among health care
professionals treating patients with coronavirus disease-19.
Stojanov J, Malobabic M, Stanojevic G, Stevic M, Milosevic V, Stojanov A. Int J Soc
Psychiatry. 2020 Jul 16:20764020942800. doi: 10.1177/0020764020942800..
PMID: 32674637
Incluímos 201 profissionais de saúde em um estudo transversal baseado na Web. Os
profissionais de saúde que trataram pacientes com COVID-19 tinham mais medo de serem
infectados ou de transmitir a infecção a um membro da família com uma autoavaliação
significativamente baixa de seu estado mental. Má qualidade do sono e qualidade de vida
relacionada à saúde se correlacionaram com alta ansiedade, sintomas depressivos graves.

7)
Mental Health and Work Attitudes among People Resuming Work
during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study in China.
Song L, Wang Y, Li Z, Yang Y, Li H. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul
14;17(14):E5059. doi: 10.3390/ijerph17145059. PMID: 32674361
Este estudo foi realizado com 709 pessoas retomando o trabalho. Os resultados mostram que
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a prevalência de ansiedade, depressão, insônia e somatização entre essas pessoas foi de
12,7%, 13,5%, 20,7% e 6,6%, respectivamente. O principal fator de risco para a saúde
mental era a preocupação com o desemprego, e os principais fatores de proteção eram forças
psicológicas (ou seja, resiliência e otimismo). Em relação às atitudes no trabalho, o
percentual de pessoas que se sentiram mais satisfeitas com o trabalho (43,8%) foi maior que
o das que se sentiram menos satisfeitas (26,9%), enquanto o percentual de pessoas que
pensou em abandonar o emprego com mais frequência (15,7% ) foi menor do que aqueles
que o consideraram com menos frequência (63,2%). No entanto, o envolvimento no trabalho
foi menor do que o habitual. Os principais fatores de proteção à saúde mental eram
resiliência e otimismo. Nossas descobertas esclarecem a necessidade de os administradores
da organização estarem cientes do status e dos fatores associados à saúde mental e às
atitudes de trabalho dos funcionários durante a pandemia do COVID-19. Políticas ou
intervenções podem ser desenvolvidas com base em nossas descobertas.

8)
Social Distancing among Medical Students during the 2019
Coronavirus Disease Pandemic in China: Disease Awareness, Anxiety
Disorder, Depression, and Behavioral Activities.
Xiao H, Shu W, Li M, Li Z, Tao F, Wu X, Yu Y, Meng H, Vermund SH, Hu Y. Int J
Environ Res Public Health. 2020 Jul 14;17(14):E5047. doi: 10.3390/ijerph17145047.
PMID: 32674285
Uma pesquisa transversal em nível nacional de estudantes universitários foi realizada de 4 a
12 de fevereiro de 2020. Dos 933 estudantes, 898 (96,2%) relataram usar máscaras
frequentemente ao sair, 723 (77,5%) relataram lavar as mãos diariamente com sabão, 676
(72,5%) lavaram as mãos imediatamente após chegar em casa e 914 (98,0%) relataram ficar
em casa como tanto quanto possível. A prevalência de transtorno de ansiedade foi de 17,1%
e a depressão, de 25,3%.
Apesar do conhecimento dos estudantes de medicina sobre controle e prevenção de doenças,
suas vidas foram grandemente afetadas pelo distanciamento social, especialmente no
epicentro de Wuhan. Até estudantes bem informados precisavam de apoio psicológico
durante esses tempos extraordinariamente estressantes.

9)
Mapping population mental health concerns related to COVID-19 and
the consequences of physical distancing: a Google trends analysis.
Knipe D, Evans H, Marchant A, Gunnell D, John A.
Version 2. Wellcome Open Res. 2020 Jun 10 [revised 2020 Jun 10];5:82. doi:
10.12688/wellcomeopenres.15870.2. eCollection 2020. PMID: 32671230.
Globalmente, parece haver preocupações significativas sobre as consequências financeiras e
relacionadas ao trabalho da pandemia, com algumas evidências de que os níveis de medo
estão aumentando. Por outro lado, a busca relativa por tópicos relacionados à depressão e ao
suicídio caiu após o anúncio da pandemia, com algumas evidências de que as buscas por
este último surgiram recentemente. As preocupações com a educação e o acesso a
medicamentos parecem ser estressores sociais específicos. Embora as pesquisas por
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tratamentos presenciais tenham diminuído, as pesquisas por autocuidado aumentaram.

10) Do pre-existing anxiety-related and mood disorders differentially
impact COVID-19 stress responses and coping?
Asmundson GJG, Paluszek MM, Landry CA, Rachor GS, McKay D, Taylor S. J Anxiety
Disord. 2020 Jul 7;74:102271. doi: 10.1016/j.janxdis.2020.102271..PMID: 32673930
Adultos de uma amostra representativa da população dos Estados Unidos e Canadá que
relataram distúrbios relacionados à ansiedade (n = 700) ou humor (n = 368) atuais (no ano
passado) foram comparados a uma amostra aleatória de entrevistados que não relataram uma
doença atual diagnóstico de saúde mental (n = 500) sobre estresse relacionado ao COVID19, estresse de auto-isolamento e enfrentamento.
Pessoas com distúrbios relacionados à ansiedade ou humor foram mais afetadas
negativamente pelo COVID-19 em comparação àquelas sem nenhum distúrbio de saúde
mental; no entanto, aumentando a carga psicológica, aqueles com transtornos relacionados à
ansiedade relataram maiores medos sobre perigo e contaminação, consequências
socioeconômicas, xenofobia e sintomas de estresse pós-traumático do que os outros grupos.
Esses achados sugerem a necessidade de adequar as intervenções de saúde mental
relacionadas ao COVID-19 para atender às necessidades específicas de pessoas com
condições de saúde mental pré-existentes.

11) Negative cognitive and psychological correlates of mandatory
quarantine during the initial COVID-19 outbreak in China.
Xin M, Luo S, She R, Yu Y, Li L, Wang S, Ma L, Tao F, Zhang J, Zhao J, Li L, Hu D,
Zhang G, Gu J, Lin D, Wang H, Cai Y, Wang Z, You H, Hu G, Lau JT. Am Psychol. 2020
Jul-Aug;75(5):607-617. doi: 10.1037/amp0000692. PMID: 32673008
Uma pesquisa transversal online foi realizada entre 24.378 estudantes de 26 universidades
em 16 cidades chinesas (1-10 de fevereiro de 2020).
O status de quarentena obrigatório foi significativamente e positivamente associado à
discriminação percebida (d = 0,62 de Cohen), risco alto / muito alto de infecção (OR =
1,61), sofrimento emocional (d = 0,46), depressão provável (OR = 2,54) e auto-agressão /
ideação suicida (OR = 4,98). A discriminação percebida foi moderada e positivamente
associada ao estresse emocional (correlação de Spearman = 0,44)
Participantes em quarentena eram mais propensos do que outros a perceber discriminação e
exibir sofrimento mental. É importante integrar os cuidados de saúde mental no
planejamento e implementação de medidas de quarentena.

12) COVID-19 and ageism: How positive and negative responses impact
older adults and society.
Monahan C, Macdonald J, Lytle A, Apriceno M, Levy SR.
Am Psychol. 2020 Jul 16. doi: 10.1037/amp0000699. PMID: 32672988
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Este artigo examina respostas positivas e negativas em relação aos idosos nos Estados
Unidos durante a pandemia e as conseqüências para os idosos e a sociedade usando dados
da pandemia nos Estados Unidos (e informados por dados de outros países).
Especificamente, respostas positivas podem reforçar o valor dos idosos, melhorar a saúde
mental e física dos idosos, reduzir os efeitos do envelhecimento e melhorar as relações
intergeracionais, enquanto as respostas negativas podem ter efeitos opostos. No entanto,
respostas positivas (distanciamento social para proteger idosos da infecção pela COVID-19)
podem inadvertidamente aumentar a solidão, depressão, problemas de saúde e estereótipos
negativos de idosos (por exemplo, desamparados, fracos). As questões políticas urgentes
evidentes no tratamento de idosos durante a pandemia incluem cuidados de saúde (triagem,
abuso de idosos), emprego (demissões, aposentadoria) e educação sobre o envelhecimento,
bem como a interseção do envelhecimento com outras formas de preconceito (por exemplo,
racismo) que atravessa essas políticas.

13)

Exercise and screen time during the COVID-19 pandemic.

Colley RC, Bushnik T, Langlois K. Health Rep. 2020 Jul 15;31(6):3-11. doi: 10.25318/82003-x202000600001-eng. PMID: 32672923
Entre 29 de março e 3 de abril de 2020, os participantes do CPSS (Canadian Perspectives
Survey Series) (n = 4.524) relataram se estavam se exercitando ao ar livre ou em ambientes
fechados e se aumentaram, diminuíram ou mantiveram o uso de TV, Internet e videogame.
Os participantes também relataram sua autopercepção de saúde geral e mental.
Mais mulheres relataram saúde mental muito boa ou excelente se estivessem se exercitando
ao ar livre (54%) em comparação com aquelas que não estavam (41%). Mais mulheres
relataram saúde geral muito boa ou excelente se estivessem se exercitando ao ar livre (75%)
em comparação com aquelas que não estavam (49%), com a mesma tendência evidente para
aquelas que se exercitam em ambientes fechados (69%) em comparação com aquelas que
não estavam (62 %). Mais homens (65%) e mulheres (62%) classificaram sua saúde mental
e geral como muito boa ou excelente se mantivessem ou diminuíssem o tempo de TV em
comparação com aqueles que aumentaram o tempo de TV (57% e 43%, respectivamente),
com o mesmo evidente para o uso da Internet apenas em mulheres (mantida / diminuída:
61% versus aumentada: 44%). Mais homens (63%) e mulheres (52%) classificaram sua
saúde mental como muito boa ou excelente se mantivessem ou diminuíssem o tempo de
videogame em comparação com aqueles que aumentaram o tempo de videogame (48% e
29%, respectivamente). Mais homens e mulheres relataram muito boa ou excelente saúde
mental e geral se aumentassem nenhum ou um tipo de tela e / ou estivessem se exercitando
ao ar livre em comparação com aqueles que aumentaram 2 ou 3 tipos de tela e que não
estavam se exercitando ao ar livre, com exceção de saúde geral entre os homens.

14) How Have COVID-19 Isolation Policies Affected Young People's
Mental Health? - Evidence From Chinese College Students.
Chen B, Sun J, Feng Y.
Front Psychol. 2020 Jun 24;11:1529. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01529. eCollection 2020.
PMID: 32670172.
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Novecentos e noventa e dois estudantes universitários chineses (Mage = 19,45, DP = 1,41)
foram recrutados para concluir uma pesquisa on-line no período de auto-isolamento. Os
resultados da análise de cluster indicaram que o estado mental dos jovens pode ser dividido
em três grupos: alto risco (n = 61, Mago = 19,26, DP = 1,32), médio risco (n = 627, Mago =
19,43, DP = 1,38 ) e de baixo risco (n = 304, Mago = 19,54, DP = 1,49). Além disso,
resultados de regressão múltipla mostraram que a política de isolamento exerceu uma
influência complexa nos sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo [F (12, 979) =
44.894, p <0,001], medo [F (12, 979) = 30.776, p <0,001], hipocôndria [F (12, 979) =
22,530, p <0,001], depressão [F (12, 979) = 39,022, p <0,001] e neurastenia [F (12, 979) =
45,735, p <0,001] por vários fatores. Este artigo também propõe uma estratégia de
intervenção em seis etapas para aliviar os problemas psicológicos dos jovens enquanto
isolados.

15) Psychological Support System for Hospital Workers During the Covid19 Outbreak: Rapid Design and Implementation of the Covid-Psy Hotline.
Geoffroy PA, Le Goanvic V, Sabbagh O, Richoux C, Weinstein A, Dufayet G, Lejoyeux M.
Front Psychiatry. 2020 May 28;11:511. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00511. eCollection 2020.
PMID: 32670100.
Construímos uma linha direta em 3 dias, usando as seguintes etapas: 1) mandato oficial, 2)
solicitação de criação de números de linha direta, 3) formulação de materiais e políticas de
intervenção psicológica, 4) convocação de psicólogos voluntários certificados, 5)
convocação de voluntários psiquiatras certificados em casos psiquiátricos; 6) criação de um
banco de dados anônimo e protegido; e 7) comunicação e lembretes regulares sobre a
existência da linha direta para trabalhadores de hospitais.
Após os primeiros 26 dias, recebemos 149 ligações com média de 5,73 ligações / dia (DP =
3,22). A duração média da chamada foi de 18,5 min (min = 1; máx = 65min; DP = 14,7), e a
maioria das mulheres (86%) telefonou. A idade média foi de 32,7 anos (DP = 11,0). Os
telefonemas dos trabalhadores do hospital eram de todas as profissões; embora
representados principalmente por profissionais de saúde da linha de frente, os departamentos
que não são da linha de frente também foram chamados (total de 44 departamentos). Os
motivos para ligar foram sintomas de ansiedade (n = 73, 49%), solicitação de informações
da linha direta (n = 31, 20,8%), preocupações com o Covid-19 (n = 23, 15,44%), exaustão (n
= 17, 11,41% ), reativação do trauma (n = 10, 6,11%), insônia (n = 9, 6,0%), raiva (n = 8,
5,37%), depressão (n = 6, 4,02%) e sintomas psicóticos (n = 3 2,01%). Em relação aos
encaminhamentos, 105 (70,47%) deles foram encaminhados para apoio psicossocial,
covarde e geral.

16) Meeting Maternal Mental Health Needs During the COVID-19
Pandemic.
Hermann A, Fitelson EM, Bergink V. JAMA Psychiatry. 2020 Jul 15. doi:
10.1001/jamapsychiatry.2020.1947. PMID: 32667662.
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Os médicos de saúde mental materna precisam concentrar seus esforços na prevenção,
psicoeducação e monitoramento de sintomas, dadas as brechas nos serviços de saúde mental
de curto prazo. O planejamento de segurança deve ser proativo, específico e responsivo às
mudanças nas condições de pandemia. Os sistemas hospitalares, além de apoiar a expansão
da telessaúde, devem alocar recursos para melhorar o ambiente nas maternidades e expandir
os apoios à saúde mental de pacientes e funcionários. Com uma coordenação adequada, bem
como um forte investimento institucional e colegial, podemos construir resiliência e apoiar
significativamente nossos pacientes e os outros como médicos de assistência médica no
meio desta crise.

17)
19.

A health care workers mental health crisis line in the age of COVID-

Feinstein RE, Kotara S, Jones B, Shanor D, Nemeroff CB. Depress Anxiety. 2020 Jul 15.
doi: 10.1002/da.23073. PMID: 32667106.
A Linha Direta COVID-19 de Saúde Mental do Trabalhador da Saúde, baseada em
princípios de intervenção em crises, foi desenvolvida e lançada em 2 semanas.
O processo incluiu: (1) antecipar as necessidades de saúde mental; (2) usar liderança capaz
de mobilizar os sistemas e recursos; (3) convocar uma equipe multidisciplinar; (4) delegar
tarefas e definir cronogramas; (5) escolha um modelo de serviço clínico; (6) motivar o
pessoal como força de trabalho de voluntários; (7) desenvolver materiais de treinamento e
educacionais; (8) desenvolver recursos pessoais, locais e nacionais; (9) desenvolver planos
de marketing; (10) ministrar o treinamento; (11) iniciar uma linha direta 24 horas / 7 dias
por semana na área de saúde mental do profissional de saúde COVID-19 e iniciar sessões de
acompanhamento para a equipe; (12) estruturar a coleta de dados para determinar a eficácia
e os resultados; e (13) obter financiamento (não obrigatório).

18) U.S. Census Bureau-assessed prevalence of anxiety and depressive
symptoms in 2019 and during the 2020 COVID-19 pandemic.
Twenge JM, Joiner TE. Depress Anxiety. 2020 Jul 15. doi: 10.1002/da.23077.
PMID: 32667081
Em comparação com os adultos dos EUA em 2019, os adultos dos EUA em abril e maio de
2020 tiveram uma probabilidade três vezes maior de positivar para transtornos depressivos,
transtornos de ansiedade ou um ou ambos, com mais de um em cada três exames positivos
para um ou ambos. A prevalência de ansiedade diminuiu ligeiramente entre as
administrações de 23 de abril a 4 de maio de 2020 e de 21 a 26 de maio de 2020, enquanto a
prevalência de depressão aumentou levemente.

19) Resilience, Social Support, and Coping as Mediators between COVID19-related Stressful Experiences and Acute Stress Disorder among College
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Students in China.
Ye Z, Yang X, Zeng C, Wang Y, Shen Z, Li X, Lin D. Appl Psychol Health Well Being.
2020 Jul 15. doi: 10.1111/aphw.12211. PMID: 32666713
Os dados foram coletados de 7.800 estudantes universitários por meio de uma pesquisa online durante a fase inicial do surto de COVID-19 na China (de 31 de janeiro a 11 de
fevereiro de 2020).
Entre os 7.800 universitários, 61,53% eram mulheres e a média de idade foi de 20,54 anos.
Os efeitos diretos e indiretos das experiências estressantes relacionadas ao COVID-19 nos
sintomas de TEA (transtorno de stress agudo) foram significativos. A relação entre
experiências estressantes relacionadas ao COVID-19 e TEA pode ser mediada pela
resiliência (β = 0,01, p <0,001), estratégias de enfrentamento adaptativas (β = 0,02, p
<0,001) e apoio social (β = 0,01, p <0,001); embora não seja significativamente mediado
por estratégias de enfrentamento não adaptativas.

20) Safety of psychotropic medications in people with COVID-19: evidence
review and practical recommendations.
Ostuzzi G, Papola D, Gastaldon C, Schoretsanitis G, Bertolini F, Amaddeo F, Cuomo A,
Emsley R, Fagiolini A, Imperadore G, Kishimoto T, Michencigh G, Nosé M, Purgato M,
Serdar D, Stubbs B, Taylor D, Thornicroft G, Ward PB, Hiemke C, Correll CU, Barbui C.
BMC Med. 2020 Jul 15;18(1):215. doi: 10.1186/s12916-020-01685-9.PMID: 32664944.
Para produzir recomendações práticas baseadas em evidências sobre o gerenciamento ideal
de medicamentos psicotrópicos em pessoas com COVID-19, foi criado um grupo de
trabalho internacional e multidisciplinar. A metodologia das Diretrizes de Aconselhamento
Rápido da OMS no contexto de uma emergência de saúde pública e os princípios da
declaração AGREE foram seguidos. As evidências disponíveis informando sobre o risco de
alterações respiratórias, cardiovasculares, infecciosas, hemostáticas e de consciência
relacionadas ao uso de medicamentos psicotrópicos e interações medicamentosas entre
tratamentos psicotrópicos e médicos utilizados em pessoas com COVID-19 foram revisadas
e discutidas pelo grupo de trabalho.
Todas as classes de medicamentos psicotrópicos apresentaram riscos potencialmente
relevantes à segurança de pessoas com COVID-19. Foi elaborado um conjunto de
recomendações práticas para informar os médicos da linha de frente sobre a avaliação do
risco antecipado de eventos desfavoráveis relacionados à psicotropia e as possíveis ações a
serem tomadas para gerenciar efetivamente esse risco, como quando é apropriado evitar,
retirar, trocar ou ajustar a dose do medicamento.

21) Modeling Spatiotemporal Pattern of Depressive Symptoms Caused by
COVID-19 Using Social Media Data Mining.
Li D, Chaudhary H, Zhang Z.Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul 10;17(14):E4988.
doi: 10.3390/ijerph17144988. PMID: 32664388
Os estudos psicológicos que usam pesquisas tradicionais consomem tempo e contêm vieses
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cognitivos e de amostragem e, portanto, não podem ser usados para criar grandes conjuntos
de dados para uma análise de depressão em tempo real. Neste artigo, propomos um
algoritmo CorExQ9 que integra o algoritmo de aprendizado da Correlation Explanation
(CorEx) e o léxico clínico do Questionário de Saúde do Paciente (PHQ) para detectar
sintomas de estresse relacionados ao COVID-19 em escala espaço-temporal nos Estados
Unidos. O algoritmo proposto supera as limitações comuns dos modelos tradicionais de
detecção de tópicos e minimiza a ambiguidade causada por intervenções humanas na
mineração de dados de mídia social. Os resultados mostram uma forte correlação entre os
sintomas de estresse e o número de casos aumentados de COVID-19 nas principais cidades
dos EUA, como Chicago, São Francisco, Seattle, Nova York e Miami. Os resultados
também mostram que a percepção de risco das pessoas é sensível ao lançamento de notícias
públicas e mensagens da mídia relacionadas ao COVID-19.

22) Impacts of COVID-19 on Youth Mental Health, Substance Use, and
Well-being: A Rapid Survey of Clinical and Community Samples:
Répercussions de la COVID-19 sur la santé mentale, l'utilisation de
substances et le bien-être des adolescents : un sondage rapide d'échantillons
cliniques et communautaires.
Hawke LD, Barbic SP, Voineskos A, Szatmari P, Cleverley K, Hayes E, Relihan J, Daley
M, Courtney D, Cheung A, Darnay K, Henderson JL.Can J Psychiatry. 2020 Jul
14:706743720940562. doi: 10.1177/0706743720940562.PMID: 32662303.
Uma pesquisa transversal foi realizada com 622 jovens participantes em coortes clínicas e
comunitárias existentes.
Relatos de saúde mental pré-pandêmica em comparação com saúde mental intrapandêmica
mostram uma deterioração estatisticamente significativa da saúde mental em amostras
clínicas e comunitárias (p<0,001), com maior deterioração na amostra comunitária. Um total
de 68,4% dos jovens da amostra clínica e 39,9% da amostra da comunidade atendeu aos
critérios de triagem para um distúrbio internalizante. O uso de substâncias declinou nas
amostras clínicas e comunitárias (p<0,001), embora 23,2% dos jovens da amostra clínica e
3,0% na amostra da comunidade atendessem aos critérios de triagem para um distúrbio de
uso de substâncias. Os participantes das amostras relatam interrupções substanciais nos
serviços de saúde mental (48,7% e 10,8%) e necessidades de suporte não atendidas (44,1% e
16,2%). Os participantes relatam alguns impactos positivos, estão usando uma variedade de
estratégias de enfrentamento para gerenciar seu bem-estar e compartilharam uma variedade
de idéias de estratégias para apoiar os jovens durante a pandemia.

23) Support Groups and Individual Mental Health Care via Video
Conferencing for Frontline Clinicians During the COVID-19 Pandemic.
Viswanathan R, Myers MF, Fanous AH. Psychosomatics. 2020 Jun 23:S00333182(20)30200-0. doi: 10.1016/j.psym.2020.06.014.PMID: 32660876.
Desenvolvemos grupos recorrentes de apoio por meio de videoconferência e telefone para
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médicos, médicos residentes e equipe de enfermagem, com foco em questões e emoções
relacionadas ao trabalho clínico de primeira linha com pacientes com COVID em nosso
centro médico, que foi designado como hospital apenas pela COVID pelo estado . Esses
grupos são liderados pelo atendimento de psiquiatras e residentes de psiquiatria. Além disso,
também implantamos um sistema de aconselhamento individual em telessaúde, atendendo
psiquiatras.
A ansiedade foi alta no início de nossos grupos semanais, lidando com o medo de contratar
a COVID ou espalhar a COVID para os membros da família e o estresse do distanciamento
social. Posteriormente, o foco também foi o comprometimento da relação médico-paciente
tradicional pelas características desta doença e pelos desafios morais e traumas associados.
Os clínicos foram ajudados a lidar com essas questões por meio de processos de grupo,
como ventilação de sentimentos, apoio de colegas, validação consensual, aprendizado de
colegas e intervenções de facilitadores de grupo. Pessoas com ansiedade severa ou
desejando confidencialidade foram ajudadas através de intervenções individuais.
Nossa experiência sugere que esse método de oferecer grupos de apoio a pares de telessaúde
e aconselhamento individual é um modelo útil para outros centros se adaptarem a apoiar
emocionalmente os trabalhadores clínicos da linha de frente nesta crise mundial em curso.

24) Belief in Conspiracy Theory about COVID-19 Predicts Mental Health
and Well-being: A Study of Healthcare Staff in Ecuador.
Chen X, Zhang SX, Jahanshahi AA, Alvarez-Risco A, Dai H, Li J, Ibarra VG. JMIR Public
Health Surveill. 2020 Jul 10. doi: 10.2196/20737.PMID: 32658859
Realizamos uma pesquisa com 252 trabalhadores da saúde no Equador de 10 de abril a 2 de
maio de 2020. Analisamos os dados de casos de angústia e ansiedade com regressão
logística e satisfação com a vida e no trabalho com regressão linear.
Entre os profissionais de saúde da amostra no Equador, 24,2% acreditavam que o vírus foi
desenvolvido intencionalmente em laboratório; 32,54% apresentaram transtorno de angústia
e 28,17% apresentaram transtorno de ansiedade. Em comparação com os profissionais de
saúde que não tinham certeza de onde o vírus se originou, aqueles que acreditavam que o
vírus foi desenvolvido intencionalmente em laboratório tinham maior probabilidade de
apresentar distúrbios de angústia e ansiedade e tinham níveis mais baixos de satisfação no
trabalho e satisfação com a vida.

25) COVID-19 and telepsychiatry: an evidence-based guidance for
clinicians.
Smith K, Ostinelli E, Macdonald O, Cipriani A. JMIR Ment Health. 2020 Jul 10. doi:
10.2196/21108. PMID: 32658857.
Produzimos uma síntese abrangente de orientações, respondendo a uma ampla gama de
questões clínicas em telepsiquiatria. Isso atende à necessidade urgente de informações
práticas para clínicos e organizações de saúde que estão se adaptando rapidamente à
pandemia e implementando consultas remotas. Ele reflete variações entre países e pode ser
usado como base para mudanças organizacionais no curto e no longo prazo. Fornecer
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orientação facilmente acessível é o primeiro passo, mas precisará de mudanças culturais
para ser implementado, pois os médicos começam a ver a telepsiquiatria não apenas como
um substituto, mas como uma forma paralela e complementar de administrar terapia, com
suas próprias vantagens e benefícios, além de restrições . Uma abordagem combinada ou
híbrida pode ser a abordagem mais bem-sucedida no novo mundo da saúde mental pósCOVID-19 e as orientações precisarão ser expandidas para abranger o uso da telepsiquiatria
em conjunto com outras tecnologias pessoais e digitais e também seu uso em todos os
transtornos psiquiátricos, não apenas naqueles que são os primeiros a acessar e se envolver
com o tratamento remoto.

26) Mental health status of individuals with a mood-disorder during the
COVID-19 pandemic in Australia: Initial results from the COLLATE
project.
Van Rheenen TE, Meyer D, Neill E, Phillipou A, Tan EJ, Toh WL, Rossell SL.J Affect
Disord. 2020 Jul 2;275:69-77. doi: 10.1016/j.jad.2020.06.037. PMID: 32658826.
Nós caracterizamos mudanças no estilo de vida relacionadas ao COVID-19, preocupações
primárias e sofrimento psicológico em n = 1292 respondentes que relataram um transtorno
de humor (transtorno bipolar ou depressivo) e n=3167 respondentes sem nenhum transtorno
mental relatado pelo COLLATE (COvid-19 e você: saúde mental na Austrália agora); uma
pesquisa nacional australiana lançada em 1º de abril de 2020.
O sofrimento psicológico foi maior no grupo com transtorno de humor em comparação com
o grupo sem transtorno mental; estresse e depressão foram ainda mais elevados nos
entrevistados com transtorno bipolar em comparação com aqueles com transtorno
depressivo. Os entrevistados com transtorno bipolar estavam particularmente preocupados
com questões financeiras associadas à COVID-19 em comparação com aqueles com
transtorno depressivo e aqueles sem transtorno mental. Alterações adversas nos
comportamentos de estilo de vida foram mais prevalentes nos entrevistados com transtorno
de humor e associadas a níveis mais altos de angústia.

27) Prevalence of depression and its association with quality of life in
clinically stable patients with COVID-19.
Ma YF, Li W, Deng HB, Wang L, Wang Y, Wang PH, Bo HX, Cao J, Wang Y, Zhu LY,
Yang Y, Cheung T, Ng CH, Wu X, Xiang YT. J Affect Disord. 2020 Jul 2;275:145-148.
doi: 10.1016/j.jad.2020.06.033. PMID: 32658818.
Esta foi uma pesquisa on-line realizada em pacientes com COVID-19 em cinco hospitais de
isolamento designados para COVID-19 na província de Hubei, China. Depressão e QV
foram avaliadas com instrumentos padronizados.
Um total de 770 participantes foram incluídos. A prevalência de depressão foi de 43,1%. A
análise de regressão logística binária revelou que ter um membro da família infectado com
COVID-19 (OR = 1,51, P = 0,01), sofrendo de infecção grave pela COVID-19 (OR = 1,67,
P = 0,03), sexo masculino (OR = 0,53, P <0,01) e o uso frequente de mídia social para obter
informações relacionadas ao COVID-19 (OR = 0,65, P <0,01) foram independentemente
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associados à depressão. Pacientes com depressão apresentaram menor QV do que aqueles
sem depressão.

28) Prevalence, risk factors and clinical correlates of depression in
quarantined population during the COVID-19 outbreak.
Peng M, Mo B, Liu Y, Xu M, Song X, Liu L, Fang Y, Guo T, Ye J, Yu Z, Deng Q, Zhang
X. J Affect Disord. 2020 Jul 2;275:119-124. doi: 10.1016/j.jad.2020.06.035.
PMID: 32658813.
2237 pessoas em quarentena participaram deste estudo transversal de 14 de fevereiro a 4 de
março de 2020. A prevalência de sintoma depressivo foi de 6,21% em indivíduos em
quarentena. O grupo deprimido era mais jovem, com menor proporção de casados e menor
escolaridade, e apresentava maiores escores totais da escala de ansiedade, qualidade do
sono, e da escala de impacto de eventos revisada (todos p <0,05), além de mais sintomas de
evasão, intrusão e hiper-excitação do que o grupo não deprimido..

29) An investigation of mental health status of children and adolescents in
china during the outbreak of COVID-19.
Duan L, Shao X, Wang Y, Huang Y, Miao J, Yang X, Zhu G.
J Affect Disord. 2020 Jul 2;275:112-118. doi: 10.1016/j.jad.2020.06.029. PMID: 32658812.
Utilizando o método de amostragem por conveniência, foram distribuídos questionários,
como a Escala de Ansiedade Infantil de Spence, Inventário de Depressão Infantil e Escala de
Estilo de Coping, para as 359 crianças e 3254 adolescentes participantes online.
Os níveis de ansiedade de crianças e adolescentes foram (23,87 ± 15,79) e (29,27 ± 19,79),
respectivamente. 22,28% dos entrevistados estavam com sintomas depressivos. Sete fatores
significativos associados ao aumento dos níveis de ansiedade, incluindo ser do sexo
feminino, residentes em regiões urbanas, estilo de enfrentamento focado na emoção. Nove
fatores associados ao aumento dos níveis de depressão, como dependência de smartphone,
dependência da Internet e residente na província de Hubei. Dois fatores adicionais
associados à diminuição dos níveis de sintomas depressivos: horas gastas na Internet por dia
antes da epidemia e tendência a aplicar o estilo de enfrentamento focado no problema.

30) Job Insecurity and Financial Concern during the COVID-19 Pandemic
are Associated with Worse Mental Health.
Wilson JM, Lee J, Fitzgerald HN, Oosterhoff B, Sevi B, Shook NJ.
J Occup Environ Med. 2020 Jul 14. doi: 10.1097/JOM.0000000000001962.
PMID: 32658054
Os participantes (N = 474 empregados americanos) completaram uma pesquisa on-line de 6
a 12 de abril de 2020. Regressões lineares foram usadas para examinar os fatores associados
à saúde mental.
Após contabilizar características demográficas, estado de saúde, outras experiências com
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COVID-19 e sintomas de ansiedade, maior insegurança no trabalho devido ao COVID-19
foi relacionada a maiores sintomas depressivos. Por outro lado, depois de considerar
covariáveis e sintomas depressivos, uma maior preocupação financeira estava relacionada a
maiores sintomas de ansiedade. Além disso, maior insegurança no trabalho estava
indiretamente relacionada a maiores sintomas de ansiedade devido a uma maior
preocupação financeira.

31) Responding to Health Care Professionals' Mental Health Needs During
COVID-19 Through the Rapid Implementation of Project ECHO.
Sockalingam S, Clarkin C, Serhal E, Pereira C, Crawford A.J Contin Educ Health Prof.
2020 Jul 9. doi: 10.1097/CEH.0000000000000311. PMID: 32658015.
Utilizamos uma abordagem de implementação rápida estabelecida para acelerar o
desenvolvimento e a entrega do ECHO-CWC para atender às necessidades emergentes dos
profissionais de saúde. As necessidades dos participantes foram identificadas por meio de
uma pesquisa de 10 perguntas sobre o risco percebido dos participantes do COVID-19 e
uma medida de autoeficácia de 5 itens. Os resultados da implementação consistiram no
engajamento dos participantes e nos índices de satisfação da sessão usando uma escala
Likert de 5 pontos.
426 participantes registrados no ECHO-CWC. Os dados de avaliação de necessidades (n =
129) mostraram que a maioria dos participantes relatou sentir um aumento no estresse no
trabalho (84,5%), medo de infectar outras pessoas (75,2%) e medo de adoecer (70,5%) pelo
COVID-19, mas a maioria dos participantes aceitaram o risco associado ao trabalho nesse
período (59,7%). Os participantes ficaram muito satisfeitos com as cinco sessões iniciais
(média = 4,26).

32) s the mental health of young students and their family members affected
during the quarantine period? Evidence from the COVID-19 pandemic in
Albania.
Mechili EA, Saliaj A, Kamberi F, Girvalaki C, Peto E, Patelarou AE, Bucaj J, Patelarou E.
J Psychiatr Ment Health Nurs. 2020 Jul 13. doi: 10.1111/jpm.12672.PMID: 32657469.
Um estudo transversal foi realizado na Universidade de Vlora, Albânia. Foi utilizado o
Questionário de Saúde do Paciente (PHQ-9). E-mails institucionais de todos os alunos
ativos foram utilizados para o recrutamento.
Participaram do estudo 863 estudantes e 249 familiares. A pontuação média do PHQ-9 foi
de 6,220 (DP = 5,803) e 6,280 (DP = 5,857) para estudantes e familiares, respectivamente.
Estarem insatisfeitos com as medidas de prevenção da COVID-19, as crenças de que a
infecção e o processo de quarentena da COVID-19 podem causar problemas no seu estado
de saúde foram os fatores-chave para que os alunos fossem positivos para problemas
mentais na análise de regressão múltipla. Para os pais, os dois últimos fatores contribuíram
significativamente.
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33) Factors associated with insomnia among Chinese frontline nurses
Fighting against COVID-19 in Wuhan: A cross-sectional survey.
Zhan Y, Liu Y, Liu H, Li M, Shen Y, Gui L, Zhang J, Luo Z, Tao X, Yu J. J Nurs Manag.
2020 Jul 13. doi: 10.1111/jonm.13094. PMID: 32657449.
Participaram 1.794 enfermeiros da linha de frente de quatro hospitais gerais de nível
superior.
A prevalência de insônia entre os participantes foi de 52,8%. A predição de insônia pode ser
realizada pelo sexo, experiência profissional, doenças crônicas, duração do cochilo ao meiodia, participação direta no resgate de pacientes com COVID-19, frequência do turno da
noite, assistência psicológica profissional durante a pandemia, experiências negativas (como
família, amigos ou colegas estarem gravemente doente ou morrendo devido à COVID-19), o
grau de medo da COVID-19, fadiga e estresse percebido.

34) Increased generalized anxiety, depression and distress during the
COVID-19 pandemic: a cross-sectional study in Germany.
Bäuerle A, Teufel M, Musche V, Weismüller B, Kohler H, Hetkamp M, Dörrie N, Schweda
A, Skoda EM. J Public Health (Oxf). 2020 Jul 13:fdaa106. doi: 10.1093/pubmed/fdaa106.
PMID: 32657323
Um estudo transversal foi realizado na Alemanha e coletou conjuntos de dados completos
de 15 704 residentes alemães com 18 anos ou mais.
Sintomas significativamente aumentados foram altamente prevalentes em todas as
dimensões: ansiedade generalizada (44,9%), depressão (14,3%), sofrimento psicológico
(65,2%) e medo relacionado ao COVID-19 (59%). Mulheres e jovens relataram maior carga
mental. A confiança nas ações governamentais para enfrentar o COVID-19 e o nível
subjetivo de informações sobre o COVID-19 estão associados negativamente à carga de
saúde mental. No entanto, o nível subjetivo de informações sobre o COVID-19 está
positivamente associado ao aumento do medo relacionado ao COVID-19.

35) Risk factors for psychological distress during the COVID-19 pandemic in
Israel: Loneliness, age, gender, and health status play an important role.
Horesh D, Kapel Lev-Ari R, Hasson-Ohayon I. Br J Health Psychol. 2020 Jul 13. doi:
10.1111/bjhp.12455. PMID: 32656926.
Um total de 204 participantes adultos participou do estudo. Eles preencheram questionários
de autorrelato avaliando estresse percebido, ansiedade, qualidade de vida e várias questões
relacionadas à quarentena, problemas de saúde preexistentes e preocupações relacionadas ao
vírus. O estudo ocorreu nas duas últimas semanas de março de 2020.
A maioria dos participantes relatou níveis relativamente altos de estresse percebido e
preocupações relacionadas ao coronavirus, mas baixos níveis de ansiedade. Sexo feminino,
idade mais jovem, solidão relacionada à vírus e doenças crônicas pré-existentes estavam
todos relacionados a níveis mais altos de sofrimento psíquico e níveis mais baixos de
qualidade de vida.
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36) Coronaviruses and Central Nervous System Manifestations.
Khateb M, Bosak N, Muqary M. Front Neurol. 2020 Jun 23;11:715. doi:
10.3389/fneur.2020.00715. eCollection 2020. PMID: 32655490.
Evidências acumuladas destacam o envolvimento do sistema nervoso central (SNC) no
COVID-19. Isso inclui dor de cabeça, anosmia, meningoencefalite, acidente vascular
cerebral isquêmico agudo e várias síndromes presumivelmente pós / para-infecciosas e
estado mental alterado, não explicado pelas etiologias respiratórias. Curiosamente, estudos
anteriores em modelos animais enfatizaram o neurotropismo dos coronavírus; portanto,
essas manifestações da COVID-19 no SNC não são surpreendentes. Esta minirrevisão
examina a literatura sobre o envolvimento do SNC em infecções por coronavírus em geral e
em relação ao recente SARS-CoV-2, especificamente.

37) Psychological Impact and Associated Factors During the Initial Stage of
the Coronavirus (COVID-19) Pandemic Among the General Population in
Spain.
Rodríguez-Rey R, Garrido-Hernansaiz H, Collado S. Front Psychol. 2020 Jun 23;11:1540.
doi: 10.3389/fpsyg.2020.01540. eCollection 2020. PMID: 32655463.
Nossos resultados mostram que os espanhóis consideram a atual crise de saúde do COVID19 como bastante grave, e a maioria sentiu que a crise teve um grande impacto em sua vida
diária, incluindo mudanças em suas rotinas diárias e cancelamento de atividades
importantes. Cerca de 36% dos participantes relataram impacto psicológico moderado a
grave, 25% apresentaram níveis de ansiedade leves a graves, 41% relataram sintomas
depressivos e 41% sentiram-se estressados. Mulheres, jovens e aqueles que perderam o
emprego durante a crise de saúde apresentaram os sintomas psicológicos negativos mais
fortes. O que mais preocupou os espanhóis foi a probabilidade de sofrer uma crise
econômica derivada da pandemia. Encontramos fatores associados a uma melhor saúde
mental, como satisfação com as informações recebidas sobre a crise de saúde, realização de
atividades de lazer e percepção de estar em boa saúde. Essas descobertas podem ser usadas
para projetar intervenções psicológicas para ajudar a lidar com a pandemia de COVID-19,
tanto na Espanha quanto em outros países.

38) Abuse, self-harm and suicidal ideation in the UK during the COVID-19
pandemic.
Iob E, Steptoe A, Fancourt D. Br J Psychiatry. 2020 Jul 13:1-4. doi: 10.1192/bjp.2020.130.
PMID: 32654678.
Este estudo explorou padrões de abuso, automutilação e pensamentos de suicídio /
automutilação no Reino Unido durante o primeiro mês da pandemia da COVID-19 usando
dados do COVID-19 Social Study (n = 44 775), um estudo com uma amostra nãoprobabilística ponderada para proporções populacionais. A frequência relatada de abuso,
Instituto de Ensino e Pesquisa
Av. Albert Einstein, 627 - 2ºS – Bloco A - Morumbi - São Paulo - SP - 05651-901

automutilação e pensamentos de suicídio/automutilação foi maior entre mulheres, negros,
asiáticos e grupos étnicos minoritários (BAME) e pessoas com desvantagens
socioeconômicas, desemprego, incapacidade, doenças físicas crônicas, transtornos mentais e
diagnóstico de COVID -19. Medicamentos psiquiátricos foram o tipo mais comum de apoio
em uso, mas menos da metade dos afetados estava acessando apoio formal ou informal.

39) Impact of COVID-19 lockdown on sleep quality in university students
and administration staff.
Marelli S, Castelnuovo A, Somma A, Castronovo V, Mombelli S, Bottoni D, Leitner C,
Fossati A, Ferini-Strambi L. J Neurol. 2020 Jul 11:1-8. doi: 10.1007/s00415-020-10056-6.
PMID: 32654065.
Os participantes concluíram uma pesquisa anônima na Internet que incluía questionários
sobre sono e sintomas de ansiedade e depressão. Nossa amostra incluiu 400 sujeitos: 307
estudantes (média de idade 22,84 ± 2,68 anos) e 93 funcionários da administração da
universidade (média de idade 37,02 ± 12,46 anos).
Encontramos um aumento no atraso do horário de dormir, na latência do sono e no tempo de
despertar entre antes e durante a emergência da COVID-19 e uma piora na qualidade do
sono e nos sintomas de insônia. Em particular, durante o confinamento, o impacto do atraso
no horário de dormir e no despertar foi mais pronunciado nos estudantes. Em nossa amostra,
27,8% apresentaram sintomas depressivos, enquanto 34,3% apresentaram sintomas
ansiosos, principalmente em estudantes.

40) The Psychological Impact of Epidemic and Pandemic Outbreaks on
Healthcare Workers: Rapid Review of the Evidence.
Preti E, Di Mattei V, Perego G, Ferrari F, Mazzetti M, Taranto P, Di Pierro R, Madeddu F,
Calati R. Curr Psychiatry Rep. 2020 Jul 10;22(8):43. doi: 10.1007/s11920-020-01166-z.
PMID: 32651717.
Quarenta e quatro estudos estão incluídos nesta revisão. Entre 11% e 73,4% dos
profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e auxiliares, relataram sintomas de
estresse pós-traumático durante os surtos, com sintomas que duram de 1 a 3 anos em 1040%. Sintomas depressivos são relatados em 27,5-50,7%, sintomas de insônia em 34-36,1%
e sintomas graves de ansiedade em 45%. Os sintomas psiquiátricos gerais durante os surtos
têm um intervalo compreendido entre 17,3 e 75,3%; altos níveis de estresse relacionados ao
trabalho são relatados em 18,1 a 80,1%. Vários recursos individuais e relacionados ao
trabalho podem ser considerados fatores de risco ou de proteção, como características da
personalidade, nível de exposição aos pacientes afetados e suporte organizacional. As
evidências empíricas sublinham a necessidade de abordar os efeitos prejudiciais dos surtos
epidêmicos / pandêmicos na saúde mental dos profissionais de saúde. As recomendações
devem incluir a avaliação e promoção de estratégias de enfrentamento e resiliência, atenção
especial aos profissionais de saúde da linha de frente, fornecimento de suprimentos de
proteção adequados e organização de serviços de suporte on-line.
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41) Working memory capacity predicts individual differences in socialdistancing compliance during the COVID-19 pandemic in the United States.
Xie W, Campbell S, Zhang W. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Jul 10:202008868. doi:
10.1073/pnas.2008868117. PMID: 32651280.
Descobrimos que a adesão ao distanciamento social dos participantes nesse estágio inicial
pode ser prevista por diferenças individuais na capacidade de WM (memória de trabalho),
em parte devido à maior conscientização dos benefícios sobre os custos do distanciamento
social entre indivíduos com maior capacidade de WM. Criticamente, a contribuição única da
capacidade da WM para as diferenças individuais no cumprimento do distanciamento social
não poderia ser explicada por outros fatores psicológicos e socioeconômicos (por exemplo,
humor, personalidade, educação e níveis de renda). Além disso, o papel crítico da
capacidade WM no cumprimento do distanciamento social pode ser generalizado para o
cumprimento de outro conjunto de regras para interações sociais, a saber, a norma de justiça,
nas culturas ocidentais. Coletivamente, nossos dados revelam contribuições de um processo
cognitivo básico subjacente à conformidade com distanciamento social durante o estágio
inicial da pandemia da COVID-19, destacando um potencial local cognitivo para o
desenvolvimento de estratégias para mitigar uma crise de saúde pública.

42) When altruists cannot help: the influence of altruism on the mental
health of university students during the COVID-19 pandemic.
Feng Y, Zong M, Yang Z, Gu W, Dong D, Qiao Z. Version 2. Global Health. 2020 Jul
10;16(1):61. doi: 10.1186/s12992-020-00587-y. PMID: 32650785.
A amostra final foi composta por 1346 participantes chineses. No geral, quanto maior o
risco que os participantes percebiam, mais afetavam negativamente (β = 0,16, p <0,001) e,
portanto, mais ansiosos e deprimidos se sentiam (β = 0,134, p <0,001); no entanto, essa
relação entre percepção de risco e afeto negativo foi moderada pelo altruísmo. Em contraste
com estudos anteriores, o aumento do afeto negativo associado ao aumento do risco
percebido foi pronunciado entre indivíduos com alto altruísmo (t = 7,68, p <0,001).
Indivíduos com elevado altruísmo exibiram afeto mais negativo do que aqueles com baixo
altruísmo, o que indiretamente aumentou sua ansiedade e sintomas depressivos. Essas
descobertas enriquecem as teorias do altruísmo e fornecem informações valiosas sobre a
influência do altruísmo na saúde mental durante o surto de COVID-19. Isto pode estar
relacionado às limitações em exercer o altruísmo durante a pandemia.

43) COVID-19 pandemic and psychological fatigue in Turkey.
Morgul E, Bener A, Atak M, Akyel S, Aktaş S, Bhugra D, Ventriglio A, Jordan TR. Int J
Soc Psychiatry. 2020 Jul 10:20764020941889. doi: 10.1177/0020764020941889.
PMID: 32650681.
Este é um estudo transversal realizado em Istambul, na Turquia, entre março e junho de
2020, onde um total de 4.700 pessoas foi abordado e 3.672 (78%) dos participantes (64,4%
do sexo masculino e 35,6% do sexo feminino) concluíram as Práticas de Atitude do
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Conhecimento ( Questionários KAP) e Escala de Avaliação da Fadiga (FAS).
Neste estudo, 64,1% dos participantes foram categorizados como com fadiga psicológica e
35,9% como normal. Houve uma diferença significativa entre os participantes fatigados e
normais em relação à idade, escolaridade, status ocupacional, local de residência e número
de membros da família (p <0,001). Outras diferenças relacionadas ao conhecimento do
COVID-19 foram sintomas, tratamento, formas de disseminação (p <0,001), prevenção,
evitando locais lotados (p = 0,008) e isolamento (p = 0,002). Para itens de atitude, os
participantes normais geralmente mostraram atitudes mais positivas do que as cansadas em
acreditar que a COVID-19 será finalmente controlado, satisfação com as medidas
preventivas tomadas pelas autoridades, relatando casos suspeitos com sintomas e confiando
que a Turquia pode superar a pandemia da COVID-19 (p <0,001).

44) Prevalence and Predictors of Anxiety and Depression Symptoms during
the COVID-19 Pandemic and Compliance with Precautionary Measures:
Age and Sex Matter.
Solomou I, Constantinidou F. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul 8;17(14):E4924.
doi: 10.3390/ijerph17144924. PMID: 32650522.
Um total de 1642 participantes adultos (71,6% mulheres, 28,4% homens) completaram a
pesquisa no país insular europeu, Chipre. Uma grande porcentagem (48%) relatou
preocupações financeiras significativas e 66,7%, mudanças significativas em sua qualidade
de vida. Cerca de 41% relataram sintomas associados à ansiedade leve; 23,1% relataram
sintomas de ansiedade moderada a grave. Em relação à depressão, 48% relataram sintomas
de depressão leve e 9,2% moderada-grave. Mulheres, idade mais jovem (18 a 29 anos),
status de estudante, status de desemprego, história psiquiátrica anterior e aquelas que
relatam maior impacto negativo em sua QV estavam em maior risco de aumentar os
sintomas de ansiedade e depressão (p <0,05). A faixa etária mais jovem e o sexo masculino
também relataram níveis mais baixos de adesão às medidas de proteção (MP). Maior adesão
às MP previu escores mais baixos de depressão (p <0,001), mas maior ansiedade por
medidas relacionadas à higiene pessoal.

45) Mentality and behavior in COVID-19 emergency status in Japan:
Influence of personality, morality and ideology.
Qian
K,
Yahara
T.
PLoS
One.
2020
Jul
10;15(7):e0235883.
10.1371/journal.pone.0235883. eCollection 2020. PMID: 32649687

doi:

O estudo levantou a hipótese de que traços de personalidade, fundamento moral e ideologia
política podem influenciar a mentalidade, cognição e comportamento das pessoas em
relação à COVID-19. Com base em um conjunto de dados de 1856 entrevistados em todo o
país, o estudo descobriu que personalidade, moralidade e ideologia alteravam o estado de
saúde mental e os comportamentos motivadores em relação à COVID-19. O neuroticismo e
a prevenção de danos relacionaram-se à cognição e comportamento por vários meios. O
estudo também encontrou diferenças significativas entre os grupos demográficos. Os
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resultados são informativos e contribuem para a governança, gerenciamento e ajuda para
respostas individuais à pandemia da COVID-19.

46) Disaster Ergonomics: Human Factors in COVID-19 Pandemic
Emergency Management.
Sasangohar F, Moats J, Mehta R, Peres SC. Hum Factors. 2020 Jul 10:18720820939428.
doi: 10.1177/0018720820939428. PMID: 32648781.
A resposta à crise da COVID-19 apresentou desafios complexos e únicos para o manejo de
desastres (DM) e profissionais de saúde pública. Comparado a outros desastres e pandemias
anteriores, o surto da COVID-19 teve uma escala, magnitude e taxa de propagação sem
precedentes. A alta complexidade técnica da resposta e o DM, juntamente com a falta de
modelo mental e experiência para responder a um desastre tão único, desafiaram seriamente
os sistemas de trabalho de resposta. Pesquisas recentes investigaram o papel de fatores
humanos e ergonomia (HFE) na modelagem das características dos sistemas de DM para
melhorar a resiliência, acelerando a experiência em gerenciamento de emergências,
desenvolvendo métodos de treinamento ágeis para facilitar a mudança dinâmica da resposta,
melhorando a comunicação e a coordenação entre os elementos do sistema, mitigando os
riscos ocupacionais, incluindo diretrizes para o projeto de equipamentos de proteção
individual e procedimentos para melhorar a eficiência e a eficácia dos esforços de resposta.

47) Differences in Sense of Belonging, Pride, and Mental Health in the
Daegu Metropolitan Region due to COVID-19: Comparison between the
Presence and Absence of National Disaster Relief Fund.
Kim YJ, Cho JH, Kim ES. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul 7;17(13):E4910. doi:
10.3390/ijerph17134910. PMID: 32646034
Os resultados mostraram que o sentimento de pertença era maior após a COVID-19 do que
antes, enquanto o orgulho era menor. Os indivíduos que receberam o fundo de ajuda a
desastres apresentaram níveis mais altos de pertencimento regional e orgulho com
significância estatística. A prevalência de melancolia e depressão aumentou após a COVID19, mas a presença ou ausência do fundo não levou a uma diferença significativa. Assim, no
caso de um futuro nível nacional de desastres, a provisão do fundo de assistência a desastres
pode elevar o sentimento de pertencimento e orgulho regional.

48) Recommendations for Keeping Parks and Green Space Accessible for
Mental and Physical Health During COVID-19 and Other Pandemics.
Slater SJ, Christiana RW, Gustat J. Prev Chronic Dis. 2020 Jul 9;17:E59. doi:
10.5888/pcd17.200204. PMID: 32644919
A importância de se envolver regularmente em qualquer tipo de atividade física, tanto para a
saúde física quanto mental, está bem estabelecida e pode ser particularmente benéfica na
proteção do corpo e na limitação dos danos causados pela doença de coronavírus 2019
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(COVID-19). A exposição à natureza ou ao espaço verde também traz benefícios positivos
para a saúde física e mental. O fechamento de parques e espaços verdes durante a pandemia
da COVID-19 limitou as opções de atividade física e pode afetar populações vulneráveis
mais do que outras. Fornecemos recomendações de curto e de longo prazo para incentivar o
acesso ao espaço verde para as pessoas, permitindo o distanciamento físico.

49) Understanding the Perceived Mental Health of Canadians During the
COVID-19 Pandemic.
Findlay LC, Arim R, Kohen D. Health Rep. 2020 Jun 24;31(4):22-27. doi: 10.25318/82003-x202000400003-eng. PMID: 32644764
Pouco mais da metade dos canadenses com 15 anos ou mais (54%) relatou excelente ou
muito boa saúde mental durante a pandemia da COVID-19. Várias preocupações também
foram associadas à saúde mental. Notavelmente, depois de considerar os efeitos das
características socioeconômicas e de saúde, mulheres, jovens, indivíduos com uma condição
física de saúde e aqueles que estavam muito ou extremamente preocupados com o estresse
familiar devido ao confinamento tiveram menos probabilidade de relatar excelente ou muito
boa saúde mental.

50) Differences in Sense of Belonging, Pride, and Mental Health in the
Daegu Metropolitan Region due to COVID-19: Comparison between the
Presence and Absence of National Disaster Relief Fund.
Kim YJ, Cho JH, Kim ES. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul 7;17(13):E4910. doi:
10.3390/ijerph17134910. PMID: 32646034
A Cidade Metropolitana de Daegu, na Coréia, teve a segunda maior taxa de infecção por
COVID-19, depois de Wuhan, na China. Após o surto, o governo forneceu o primeiro fundo
nacional de socorro a cidadãos como auxílio financeiro. Este estudo investigou se o senso de
pertencimento regional, orgulho e saúde mental entre 550 cidadãos de Daegu diferiam entre
os tempos anteriores e posteriores à COVID-19, com base na presença ou ausência do fundo
de auxílio a desastres. Os resultados mostraram que o sentimento de pertencimento era
maior após a COVID-19 do que antes, enquanto o orgulho era menor. Os indivíduos que
receberam o fundo de ajuda a desastres apresentaram níveis mais altos de pertencimento
regional e orgulho com significância estatística. A prevalência de melancolia e depressão
aumentou após a COVID-19, mas a presença ou ausência do fundo não levou a uma
diferença significativa.

51) Understanding the Perceived Mental Health of Canadians During the
COVID-19 Pandemic.
Findlay LC, Arim R, Kohen D. Health Rep. 2020 Jun 24;31(4):22-27. doi: 10.25318/82003-x202000400003-eng. PMID: 32644764.
A Pesquisa Transversal Canadense de Perspectivas Série 1 coletou informações relacionadas
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à COVID-19 no final de março e no início de abril de 2020 sobre participação no mercado
de trabalho, comportamentos e saúde da população canadense com 15 anos ou mais que
vive nas 10 províncias.
Pouco mais da metade dos canadenses com 15 anos ou mais (54%) relatou excelente ou
muito boa saúde mental durante a pandemia da COVID-19. Várias preocupações também
foram associadas à saúde mental. Notavelmente, depois de considerar os efeitos das
características socioeconômicas e de saúde, mulheres, jovens, indivíduos com uma condição
física de saúde e aqueles que estavam muito ou extremamente preocupados com o estresse
familiar devido ao confinamento tiveram menos probabilidade de relatar excelente ou muito
boa saúde mental.

52) Association between social support and anxiety among pregnant women
in the third trimester during the coronavirus disease 2019 (COVID-19)
epidemic in Qingdao, China: The mediating effect of risk perception.
Yue C, Liu C, Wang J, Zhang M, Wu H, Li C, Yang X. Int J Soc Psychiatry. 2020 Jul
9:20764020941567. doi: 10.1177/0020764020941567.PMID: 32643510.
Este estudo teve 308 participantes com média de 31,02 ± 3,91 anos. Durante o período de
prevenção e controle da epidemia, a maioria das gestantes adotou medidas de proteção,
como usar máscaras (97,4%), lavar as mãos com frequência (88,3%) e ficar em casa
(76,3%). O efeito total do apoio social materno sobre a ansiedade foi de -2,63 (intervalo de
confiança de 95% (IC): -4,40 ~ -1,44, p <0,001), o efeito direto foi de -1,44 (IC de 95%: 2,74 ~ -0,35, p <0,05) e o efeito indireto foi de -1,19 (IC 95%: -2,49 ~ -0,51, p <0,001). As
gestantes do terceiro trimestre apresentaram alto nível de apoio social, nível médio de
percepção de risco ao COVID-19 e eram suscetíveis à ansiedade. A percepção de risco
desempenhou um papel mediador entre apoio social e ansiedade.

53) Mental Health During the Covid-19 Outbreak in China: a MetaAnalysis.
Ren X, Huang W, Pan H, Huang T, Wang X, Ma Y. Psychiatr Q. 2020 Jul 8. doi:
10.1007/s11126-020-09796-5. PMID: 32642822.
Pesquisamos os bancos de dados Embase, PubMed e Web of Science para encontrar
literatura de dezembro de 2019 a abril de 2020 relacionada ao Covid-19 e saúde mental,
entre os quais foram excluídos resultados como comentários, cartas, revisões e relatos de
casos. A incidência de ansiedade e depressão na população foi sintetizada e discutida.
Um total de 27.475 indivíduos foram incluídos em 12 estudos. O modelo de efeito aleatório
é usado para contabilizar os dados. Os resultados mostraram que a incidência de ansiedade
foi de 25% (IC95%: 0,19-0,32) e a incidência de depressão foi de 28% (IC95%: 0,17-0,38).
Heterogeneidade significativa foi detectada entre os estudos sobre essas estimativas de
incidência.
Devido à significativa heterogeneidade detectada em estudos sobre essa prevalência
conjunta de ansiedade e depressão, devemos interpretar os resultados com cautela.
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54) How do Funeral Practices impact Bereaved Relatives' Mental Health,
Grief and Bereavement? A Mixed Methods Review with Implications for
COVID-19.
Burrell A, Selman LE. Omega (Westport). 2020 Jul 8:30222820941296. doi:
10.1177/0030222820941296.PMID: 32640878
Pesquisas de MEDLINE, PsycINFO, KSR Evidence e recursos relacionados ao COVID
foram realizadas. 805 registros foram rastreados; Foram incluídos 17 estudos de qualidade
variável. As evidências atuais sobre o efeito das práticas funerárias na saúde mental e nos
resultados do luto de parentes enlutados são inconclusivas. Cinco estudos observacionais
encontraram benefícios da participação fúnebre, enquanto seis não. No entanto, a pesquisa
qualitativa fornece informações adicionais: o benefício dos rituais pós-morte, incluindo
funerais, depende da capacidade dos enlutados de moldar esses rituais e dizer adeus de uma
maneira que seja significativa para eles. Os resultados destacam o importante papel dos
agentes funerários durante a pandemia.

55) Implementation of Home-Based Telemental Health in a Large Child
Psychiatry Department During the COVID-19 Crisis.
Sharma A, Sasser T, Schoenfelder Gonzalez E, Vander Stoep A, Myers K. J Child Adolesc
Psychopharmacol. 2020 Jul 8. doi: 10.1089/cap.2020.0062.
Neste estudo, apresentamos a implementação de um serviço de telesaúde mental em casa
(HB-TMH) durante a pandemia da COVID-19.
Descrevemos os componentes tecnológicos, administrativos, de treinamento e de
implementação clínica envolvidos na transição de um abrangente programa de psiquiatria
ambulatorial para crianças e adolescentes para uma clínica virtual HB-TMH. A transição foi
realizada em 6 semanas. A maioria dos serviços na clínica foi rapidamente transferida do
campus para a casa. Devido aos desafios encontrados em cada componente de
implementação, as sessões por telefone fizeram a ponte da transição da clínica para a
consulta virtual confiável. Dentro de três semanas (20 de março de 2020) do planejamento
do HB-TMH, 67% de todas as consultas foram realizadas em casa e, dentro de quatro
semanas (27 de março de 2020), 90% foram realizadas em casa. Na semana 6 (3 de abril de
2020), compromissos confiáveis do HB-TMH foram implementados. Conclusões: A crise da
pandemia da COVID-19 criou a oportunidade de inovar uma solução para os cuidados
interrompidos de nossos pacientes e de criar um recurso para jovens que desenvolveram
problemas durante a crise.

56) Tracking Mental Health and Symptom Mentions on Twitter During
COVID-19.
Guntuku SC, Sherman G, Stokes DC, Agarwal AK, Seltzer E, Merchant RM, Ungar LH.
J Gen Intern Med. 2020 Jul 7:1-3. doi: 10.1007/s11606-020-05988-8. PMID: 32638321.
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Estamos coletando dois conjuntos de dados, cada um contendo aproximadamente 5 milhões
de tweets / dia. Um deles tem por base a frequência de postagens do Twitter relacionadas a
diferentes sintomas da COVID-19 em todos os estados.
Comparando as estimativas de saúde mental em todos os estados no período após a
declaração de emergência, de 13 de março a 6 de maio, o uso do termo sentimento foi
menor em 2020 em comparação com o de 2019, o estresse foi maior, a ansiedade foi
consistentemente maior e solidão também mostraram um aumento acentuado.

57) COVID-19 Pandemic and mental health care of older adults in India.
Vahia VN, Shah AB.
Int Psychogeriatr. 2020 Jul 8:1-5. doi: 10.1017/S1041610220001441. PMID: 32635958.
Espera-se que essas medidas on-line estejam aqui para permanecer e provar ser um
benefício especialmente para idosos que enfrentam problemas de mobilidade, aqueles com
problemas de acesso à saúde e para o meio rural
população. O acesso on-line para idosos, pode ajudar a criar grupos de suporte on-line,
fornecer aconselhamento em vídeo e ajudar a projetar serviços de diagnóstico e terapêuticos.
A pandemia da COVID-19 poderia, portanto, ser uma bênção disfarçada para acelerar a
assistência médica, recursos e acesso enfrentadas pela população da Índia em geral e pelos
idosos especial.

58) COVID-19 and mental health among older people in Sweden.
Skoog I. Int Psychogeriatr. 2020 Jul 8:1-5. doi: 10.1017/S104161022000143X.
PMID: 32635950.
Em resumo, o envelhecimento na Suécia e as regras especiais aplicadas a idosos saudáveis
levando ao estigma para os idosos, pode aumentar o risco de problemas de saúde mental
entre idosos previamente saudáveis. Isso se reflete no número crescente de chamadas de
pessoas idosas com sentimentos suicidas. O risco de consequências para a saúde mental
também se aplica a idosos que vivem em instituições de terceira idade que ficam isolados de
parentes há meses. As conseqüências para a saúde mental das restrições de longo prazo
aplicadas a pessoas acima de 70 anos não são seriamente discutidas na Suécia, apesar de
essas restrições continuarem ao longo do verão.

59) The mental health of health care workers in Oman during the COVID19 pandemic.
Badahdah A, Khamis F, Al Mahyijari N, Al Balushi M, Al Hatmi H, Al Salmi I, Albulushi
Z, Al Noomani J.Int J Soc Psychiatry. 2020 Jul 8:20764020939596. doi:
10.1177/0020764020939596. PMID: 32635837.
Avaliamos as condições de saúde mental de 509 médicos (38,1%) e enfermeiros (61,9%)
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usando a Escala de Estresse Percebido, Escala de Transtorno de Ansiedade Generalizada e
Índice de Bem-Estar da Organização Mundial da Saúde.
O estudo revelou uma alta prevalência de estresse, ansiedade e baixo bem-estar psicológico,
especialmente entre mulheres, jovens profissionais de saúde e aqueles que interagiram com
pacientes conhecidos ou suspeitos de COVID-19.

60) Secondary Traumatization Outcomes and Associated Factors Among the
Health Care Workers Exposed to the COVID-19.
Arpacioglu S, Gurler M, Cakiroglu S. Int J Soc Psychiatry. 2020 Jul 8:20764020940742.
doi: 10.1177/0020764020940742.PMID: 32635786.
Entre os 563 participantes, 251 (44,6%) eram trabalhadores da área da saúde e 312 (55,4%)
eram trabalhadores não médicos. Os escores de ansiedade, depressão e traumatização
secundária dos profissionais de saúde da linha de frente da COVID-19 foram
significativamente maiores do que os dos outros profissionais de saúde ou não médicos (p
<0,001). Além disso, descobrimos que ser mulher, estar nos primeiros anos de trabalho,
morar com os pais, ter uma doença crônica, ter um histórico de trauma e aumentar o uso de
mídias sociais estão relacionados a ter pontuações mais altas na escala secundária de
traumatização.

61) Self-Control Moderates the Association Between Perceived Severity of
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Mental Health Problems Among
the Chinese Public.
Li JB, Yang A, Dou K, Cheung RYM. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul
4;17(13):E4820. doi: 10.3390/ijerph17134820. PMID: 32635495.
Os participantes foram 4607 cidadãos de 31 regiões da China que concluíram uma pesquisa
nacional no início de fevereiro de 2020. Os resultados da regressão hierárquica mostraram
que, após o controle de várias variáveis demográficas, a gravidade percebida da COVID -19
e autocontrole estavam positiva e negativamente relacionados a problemas de saúde mental,
respectivamente. Mais importante, o autocontrole moderou a associação "gravidade
percebida dos problemas de saúde mental COVID-19", com esse vínculo atenuando à
medida que os níveis de autocontrole aumentavam. Esses achados sugerem que, em
comparação com aqueles com alto autocontrole, indivíduos com baixo autocontrole são
mais vulneráveis e precisam de ajuda psicológica para manter a saúde mental no encontro
do surto da COVID-19. Praticamente, melhorar a capacidade de autocontrole dos indivíduos
pode ser uma maneira promissora de melhorar a saúde mental dos indivíduos durante o
período inicial do surto da COVID-19.

62) Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic among
Czech, German and Slovak Psychotherapists.
Humer E, Pieh C, Kuska M, Barke A, Doering BK, Gossmann K, Trnka R, Meier Z,
Kascakova N, Tavel P, Probst T. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul 4;17(13):E4811.
Instituto de Ensino e Pesquisa
Av. Albert Einstein, 627 - 2ºS – Bloco A - Morumbi - São Paulo - SP - 05651-901

doi: 10.3390/ijerph17134811. PMID: 32635422
O presente estudo investigou o medo dos psicoterapeutas de se infectarem com a COVID-19
durante a psicoterapia em contato pessoal e avaliou como a oferta de psicoterapia mudou
devido à situação da COVID-19 e se havia diferenças em relação ao país e ao gênero.
Psicoterapeutas de três países europeus: República Tcheca (CZ, n = 112), Alemanha (DE, n
= 130) e Eslováquia (SK, n = 96) completaram uma pesquisa on-line. O medo da infecção
da COVID-19 foi maior no SK e menor no DE (p <0,001) e foi maior no sexo feminino em
comparação aos psicoterapeutas do sexo masculino (p = 0,021). Em todos os países, o
número de pacientes tratados em média por semana em contato pessoal diminuiu (p <0,001)
e as psicoterapias remotas aumentaram (p <0,001), com mais pacientes sendo tratados pela
Internet do que por telefone durante a situação COVID-19 (p <0,001). No geral, o número
total de pacientes tratados não diferiu durante a COVID-19 dos meses anteriores (p = 0,133)
e a psicoterapia no contato pessoal permaneceu a modalidade de tratamento mais comum.
Os resultados sugerem que a oferta de cuidados de saúde mental pode ser mantida durante a
COVID-19 e que as mudanças no fornecimento de psicoterapia variam entre os países e o
gênero.

63) Risk, resilience, psychological distress, and anxiety at the beginning of
the COVID-19 pandemic in Germany.
Petzold MB, Bendau A, Plag J, Pyrkosch L, Mascarell Maricic L, Betzler F, Rogoll J, Große
J, Ströhle A. Brain Behav. 2020 Jul 7:e01745. doi: 10.1002/brb3.1745. PMID: 32633464
No total, 6.509 pessoas participaram de uma pesquisa on-line na Alemanha, de 27 de março
a 6 de abril.
Em nossa amostra, mais de 50% expressaram ansiedade e sofrimento psicológico em
relação à pandemia da COVID-19. Os participantes passaram várias horas por dia pensando
na COVID-19 (M = 4,45). Os determinantes psicológicos e sociais mostraram associações
mais fortes com a ansiedade em relação à COVID-19 do que as experiências com a doença.
Estratégias como manter um estilo de vida saudável e contatos sociais, aceitação de
ansiedade e emoções negativas, promover a auto-eficácia e informações sobre onde obter
tratamento médico, se necessário, parecem ajudar, enquanto abuso de substâncias e
supressão de ansiedade e emoções negativas parecem estar associado a mais carga
psicológica.

64) Prevalence of stress, anxiety, depression among the general population
during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis.
Salari N, Hosseinian-Far A, Jalali R, Vaisi-Raygani A, Rasoulpoor S, Mohammadi M,
Rasoulpoor S, Khaledi-Paveh B. Version 2. Global Health. 2020 Jul 6;16(1):57. doi:
10.1186/s12992-020-00589-w. PMID: 32631403.
Para realizar uma metanálise dos estudos coletados, foi utilizado o modelo de efeitos
aleatórios e a heterogeneidade dos estudos foi investigada utilizando o índice I2. Além
disso. a análise dos dados foi realizada usando o software Comprehensive Meta-Analysis
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(CMA).
A prevalência de estresse em 5 estudos com um tamanho total da amostra de 9074 foi de
29,6% (limite de confiança de 95%: 24,3-35,4), a prevalência de ansiedade em 17 estudos
com um tamanho de amostra de 63.439 como 31,9% (95% de confiança intervalo: 27,536,7) e a prevalência de depressão em 14 estudos com uma amostra de 44.531 pessoas como
33,7% (intervalo de confiança de 95%: 27,5-40,6). A COVID-19 não apenas causa
problemas de saúde física, mas também resulta em vários distúrbios psicológicos.

65) Effects of Covid-19 Lockdown on Mental Health and Sleep Disturbances
in Italy.
Gualano MR, Lo Moro G, Voglino G, Bert F, Siliquini R. Int J Environ Res Public Health.
2020 Jul 2;17(13):E4779. doi: 10.3390/ijerph17134779. PMID: 32630821
Uma pesquisa transversal nacional foi realizada durante os últimos 14 dias do lockdown
italiano. Os resultados foram avaliados usando o Questionário de Saúde do Paciente-2 e o
Transtorno de Ansiedade Generalizada-2. Os participantes com distúrbios do sono
completaram o Índice de Gravidade da Insônia. O tamanho da amostra foi 1515. A
prevalência de sintomas de depressão e ansiedade foi de 24,7% e 23,2%; 42,2%
apresentaram distúrbios do sono e, entre eles, 17,4% relataram insônia moderada / grave.
Sendo do sexo feminino, o aumento do tempo gasto na Internet e a prevenção de atividades
por pressão dos colegas aumentaram a probabilidade de pelo menos um resultado em saúde
mental. O aumento da idade, a ausência de problemas relacionados ao trabalho e o
casamento ou a convivência reduziram essa probabilidade. É crucial estudar intervenções
eficazes, especificamente planejando estratégias, para grupos mais vulneráveis e considerar
o papel da Internet.

66) COVID stress syndrome: Concept, structure, and correlates.
Taylor S, Landry CA, Paluszek MM, Fergus TA, McKay D, Asmundson GJG. Depress
Anxiety. 2020 Jul 5. doi: 10.1002/da.23071. PMID: 32627255.
Pesquisas mostram que as Escalas de Estresse para COVID têm uma estrutura multifatorial
robusta, representando cinco facetas correlatas de sofrimento relacionado à COVID-19: (a)
medo da periculosidade da COVID-19, que inclui o medo de entrar em contato com
potencialmente contaminados com SARSCoV2 , (b) preocupação com os custos
socioeconômicos da COVID-19, (c) receios xenófobos de que os estrangeiros estão
disseminando o SARSCoV2, (d) sintomas de estresse traumático associados a traumas
diretos ou vicários e (e) verificação compulsiva e busca de garantia compulsória
relacionadas ao COVID-19. Esses fatores combinam para formar uma síndrome de estresse
para a COVID, que procuramos delinear ainda mais no presente estudo.
Uma amostra representativa da população de 6.854 adultos americanos e canadenses
completou uma pesquisa de auto-relato com perguntas sobre saúde mental atual e
experiências, angústia e enfrentamento relacionados à COVID-19
A análise revelou que a preocupação com a periculosidade da COVID-19 é a característica
Instituto de Ensino e Pesquisa
Av. Albert Einstein, 627 - 2ºS – Bloco A - Morumbi - São Paulo - SP - 05651-901

central da síndrome. A análise de classe latente indicou que a síndrome é quase dimensional,
compreendendo cinco classes que diferem na gravidade da síndrome. Dezesseis por cento
dos participantes estavam na classe mais grave e possivelmente precisavam de serviços de
saúde mental. A gravidade da síndrome foi correlacionada com a psicopatologia
preexistente e com a evitação excessiva relacionada à COVID-19, o pânico e as dificuldades
de enfrentamento durante o auto-isolamento.

67) Fear, xenophobia and collectivism as predictors of well-being during
Coronavirus disease 2019: An empirical study from India.
Ahuja KK, Banerjee D, Chaudhary K, Gidwani C.
Int J Soc Psychiatry. 2020 Jul 4:20764020936323. doi: 10.1177/0020764020936323.
PMID: 32623927
O estudo foi realizado com 600 indianos não islâmicos (231 homens, 366 mulheres e 3
outros; idade média: 38,76 anos), utilizando amostragem por conveniência.
Os resultados mostraram que existe uma relação positivamente significativa entre o bemestar e a idade, bem como com o coletivismo, enquanto uma relação inversamente
significativa entre o bem-estar e o medo da COVID-19 foi encontrada. Os resultados da
análise de regressão múltipla mostram que o medo da COVID-19, idade, coletivismo e
xenofobia generalizada, na ordem de sua importância, contribuiu em conjunto para quase
20% da variação no bem-estar.

68) Prevalence of mental health symptoms in residential healthcare workers
in Michigan during the covid-19 pandemic.
Daugherty AM, Arble EP. Psychiatry Res.
10.1016/j.psychres.2020.113266. PMID: 32623265.

2020

Jun

30;291:113266.

doi:

Funcionários em instalações de enfermagem especializadas, agências de atendimento
domiciliar e comunidades de vida assistida na região metropolitana de Detroit foram
entrevistados on-line de 29 de abril a 14 de maio de 2020.
148 indivíduos (75% do sexo feminino; idade: 22-79 anos, M = 51,62, DP = 12,20)
iniciaram a pesquisa.
Os sintomas de saúde mental, em média, ficaram dentro da faixa normal de TEPT (M =
19,83, DP = 16,89), depressão (M = 4,13, DP = 4,80), ansiedade (M = 3,06, DP = 3,79) e
estresse (M = 5,87, DP = 4,95); no entanto, 35,4% (n = 40) relataram pontuação clínica
elevada em pelo menos uma escala. Características da amostra e experiências relatadas
durante o COVID-19 previram significativamente casos com elevação clínica dos sintomas
em uma regressão logística multivariável [χ2 (9) = 19,00, p = 0,03, Nagelkerke R2 = 0,21];
os resultados são relatados com odds ratio (OR) e intervalos de confiança de 95% (IC).
Os participantes relataram alterações nas atividades diárias no trabalho (M = 83,77, DP =
24,17) que foram associadas a um maior risco de elevação dos sintomas clínicos. Há
otimismo estava presente nos funcionários que sentiram que tinham apoio suficiente no
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trabalho (M = 67,80, DP = 28,09) e em casa (M = 75,72, DP = 27,76) para se adaptarem às
mudanças nas atividades diárias. Maior apoio no trabalho atenuou o risco de elevação
clínica dos sintomas de saúde mental, e um efeito menor foi observado no apoio em casa.

69) The response of the mental health network of the Salamanca area to the
COVID-19 pandemic: The role of the telemedicine.
Roncero C, García-Ullán L, de la Iglesia-Larrad JI, Martín C, Andrés P, Ojeda A, GonzálezParra D, Pérez J, Fombellida C, Álvarez-Navares A, Benito JA, Dutil V, Lorenzo C,
Montejo
ÁL.
Psychiatry
Res.
2020
Jul
1;291:113252.
doi:
10.1016/j.psychres.2020.113252..PMID: 32623263.
O Serviço de Psiquiatria aplicou um plano de contingência que incluía a reorganização dos
recursos humanos, o fechamento de algumas unidades e a implementação de programas de
telemedicina, juntamente com um programa de assistência à saúde mental no contexto da
infecção por coronavírus, e outro programa para pessoas sem-teto. 9.038 entrevistas por
telefone foram realizadas nos ambulatórios e nos programas comunitários de saúde mental.
A atividade em enfermarias subagudas e agudas, bem como nos programas de hospitais
diurnos, foi reduzida para 50%. Com base nessa resposta do mundo real, concluímos que o
uso da telemedicina é promissor em pacientes com qualquer tipo de distúrbio.

70) Psychological impact of COVID-19 on a sample of Spanish health
professionals.
Dosil Santamaría M, Ozamiz-Etxebarria N, Redondo Rodríguez I, Jaureguizar AlbonigaMayor J, Picaza Gorrotxategi M. Rev Psiquiatr Salud Ment. 2020 Jun 2:S18889891(20)30060-4. doi: 10.1016/j.rpsm.2020.05.004. PMID: 32622882.
A amostra foi composta por 421 profissionais de saúde.
Os resultados mostram que a pandemia da COVID-19 gerou sintomas de estresse,
ansiedade, depressão e insônia entre os profissionais de saúde, com níveis mais altos entre
mulheres e profissionais mais velhos. Alguns fatores, como o contato com o vírus ou o
medo no trabalho, desencadearam maior sintomatologia.

71) Maternal mental health amidst the COVID-19 pandemic.
Ali NA, Shahil Feroz A. Asian J Psychiatr. 2020 Jun 20;54:102261. doi:
10.1016/j.ajp.2020.102261. PMID: 32622030.
Existe uma necessidade fundamental de integrar a triagem para ansiedade e depressão nos
programas pré-natais existentes para fornecer apoio adequado às mulheres grávidas nos
países em desenvolvimento, como o Paquistão, que possui serviços mínimos de saúde
mental disponíveis. Um programa detalhado de crise de saúde mental deve ser desenvolvido
através da introdução de estratégias inovadoras, como serviços de tele-consulta, para dar
assistência psicológica à mãe grávida para lidar com os desafios secundários de saúde
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mental relacionados à COVID-19. Também há uma necessidade emergente de mais
pesquisas para avaliar o impacto dessa pandemia nas mulheres grávidas e seus filhos
especificamente nos países em desenvolvimento, onde a estrutura de bem-estar psicológico.
Portanto, intervenções oportunas e sensíveis à cultura também devem ser ensinadas à equipe
de saúde, incluindo enfermeiras e parteiras, para ações precoces. Também é necessária a
colaboração entre nações para solucionar as lacunas nas informações sobre a COVID-19 e
seu impacto na saúde mental materna.

72) Review of Mental Health Response to COVID-19, China.
Miu A, Cao H, Zhang B, Zhang H. Emerg Infect Dis. 2020 Jul 3;26(10). doi:
10.3201/eid2610.201113. PMID: 32620177
Os esforços de saúde mental na China foram coordenados e facilitados por meio de vários
sistemas, incluindo governo, sociedades acadêmicas, universidades, hospitais e organizações
sem fins lucrativos. Os serviços incluem uma linha direta 24/7 em todo o país, suporte de
texto por meio de aplicativos, materiais de psicoeducação e webinars. O governo priorizou o
apoio psicossocial à COVID-19, conforme demonstrado pelo mandato da Comissão
Nacional de Saúde, exigindo que todas as associações de saúde mental forneçam apoio
psicossocial, estabeleçam grupos focais profissionais e ajudem os departamentos de saúde
das províncias e da cidades.
As organizações acadêmicas em psicologia (Sociedade Psicológica Chinesa [CPS]) e
psiquiatria (Sociedade Chinesa de Psiquiatria) fornecem diretrizes baseadas em evidências
sobre suporte e treinamento psicossocial. O Ministério da Educação (MoE) determinou que
todos os conselheiros de faculdades de todo o país se voluntariam para a linha direta da
Universidade Huazhong, no epicentro de Wuhan. No nível sistêmico, há uma boa
coordenação e alocação de recursos. As agências governamentais coordenam os recursos
humanos e as associações acadêmicas fornecem conhecimento profissional e diretrizes para
o esforço da linha de frente.
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09.07.2020 – Atualização Saúde Mental e COVID-19
1)
Impact of the COVID-19 Pandemic on Mental Health and Social
Support among Adult Egyptians.
El-Zoghby SM, Soltan EM, Salama HM. J Community Health. 2020 Aug;45(4):689-695.
doi: 10.1007/s10900-020-00853-5. PMID: 32468155.
A pesquisa foi realizada através de um link compartilhado em sites de redes sociais. Foi
realizada de 2 de maio de 2020 a 9 de maio de 2020. As populações em geral dos adultos
egípcios foram incluídas usando amostra de conveniência e a técnica de amostragem de
bolas de neve (510 adultos). A Escala de impacto de eventos teve uma média 34,3 ± 15.
Cerca de 211 (41,4%) sofreram um impacto grave. Houve aumento do estresse no trabalho
em 174 (34,1%), estresse financeiro em 284 (55,7%) e estresse em casa em 320 (62,7%).
Metade deles se sentiu horrorizada e desamparada (275 (53,9%) e 265 (52%),
respectivamente), enquanto 338 (66,3%) ficaram apreensivos. Apenas 24,2% relataram
maior apoio por parte de amigos, 46,5% compartilharam seus sentimentos com os membros
da família, enquanto 176 (34,5%) compartilharam com os outros. O cuidado com os
sentimentos dos familiares aumentou em 330 (64,7%)

2)
Emerging public health challenge in UK: perception and belief on
increased COVID19 death among BAME healthcare workers.
Moorthy A, Sankar TK. J Public Health
10.1093/pubmed/fdaa096. PMID: 32618332.

(Oxf).

2020

Jul

3:fdaa096.

doi:

Trata-se de uma pesquisa transversal com 20 perguntas em formato eletrônico. A população
alvo foi identificada através da Leicester Asian Doctors Society e da Leicester Asian Nurses
Society. O questionário foi distribuído eletronicamente aos membros. O questionário da
pesquisa foi acessado por 372 pessoas, sendo que 200 foram analisadas, por responderem
completamente.
A maioria da força de trabalho da BAME (Etnia negra asiática e minoritária) está
rotineiramente envolvida em tarefas de linha de frente. Mais de 70% estavam preocupados
com seu papel durante esta pandemia. O suprimento de equipamento de proteção individual
(EPI) era adequado e o apoio recebido dos prestadores de serviços de saúde locais era mais
do que satisfatório. O grupo BAME sentiu a provisão adequada de EPI, porém que é
necessário aumentar a testagem e melhorar o bem-estar da saúde mental para aliviar as
preocupações e melhorar a vida profissional do BAME no NHS.
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3)
Does 'Fear of COVID-19' trigger future career anxiety? An empirical
investigation considering depression from COVID-19 as a mediator.
Mahmud MS, Talukder MU, Rahman SM.
Int J Soc Psychiatry. 2020 Jul 2:20764020935488. doi: 10.1177/0020764020935488. PMID:
32615833
O estudo revela que, devido à eclosão do medo da COVID-19, a futura força de trabalho
está ficando ansiosa por sua futura carreira. Novamente, a depressão causada pelo 'Medo do
COVID-19', como mediador, tem um impacto indireto significativo na relação entre o
'Medo do COVID-19' e a ansiedade futura da carreira. Isso significa que, devido ao surto de
'Medo de COVID-19', as pessoas estão ficando deprimidas e ansiosas com relação à sua
futura carreira, criando um efeito negativo a longo prazo na psicologia humana.

4)
Mental Health Status of the General Population in Japan during the
COVID-19 Pandemic.
Ueda M, Stickley A, Sueki H, Matsubayashi T. Psychiatry Clin Neurosci. 2020 Jul 1. doi:
10.1111/pcn.13105. PMID: 32609413.
Administramos duas rodadas de uma pesquisa on-line da população japonesa entre 16 de
abril e 18 de abril de 2020 (1ª rodada) e 15 de maio e 17 de maio (2ª rodada).
A amostra final de 2.000 pessoas foi composta por entrevistados representativos da
população geral japonesa em termos de área de residência, sexo e distribuição etária.
O Questionário de Saúde do Paciente (PHQ-9) foi utilizado para medir os sintomas
depressivos, enquanto a Escala de Transtorno de Ansiedade Generalizada de 7 itens (GAD7) foi utilizada para medir os sintomas de ansiedade.
Nossos resultados sugerem que a condição de saúde mental de alguns segmentos da
população japonesa pode ser particularmente vulnerável durante a crise COVID-19 em
andamento. Em particular, indivíduos que estão em uma situação economicamente
vulnerável, ou seja, aqueles que não estavam atualmente trabalhando ou que estavam
empregados como meio período ou temporariamente baseados em contrato.
Além disso, a saúde mental de indivíduos jovens e de meia-idade era significativamente pior
do que a de indivíduos mais velhos.

5)
Prevalence of and Risk Factors Associated With Mental Health
Symptoms Among the General Population in China During the Coronavirus
Disease 2019 Pandemic.
Shi L, Lu ZA, Que JY, Huang XL, Liu L, Ran MS, Gong YM, Yuan K, Yan W, Sun YK,
Shi J, Bao YP, Lu L. JAMA Netw Open. 2020 Jul 1;3(7):e2014053. doi:
10.1001/jamanetworkopen.2020.14053. PMID: 32609353
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Este estudo on-line de amostra baseada na população foi conduzido de 28 de fevereiro de
2020 a 11 de março de 2020. Envolveu todas as 34 regiões da província da China e incluiu
participantes com 18 anos ou mais. A análise dos dados foi realizada no período de março a
maio de 2020.
Os resultados desta pesquisa indicam que os sintomas de saúde mental podem ter sido
comuns durante o surto de COVID-19 na população em geral na China, especialmente entre
indivíduos infectados, pessoas com suspeita de infecção e pessoas que podem ter contato
com pacientes com COVID-19. Algumas medidas, como quarentena e atraso no retorno ao
trabalho, também foram associadas à saúde mental entre o público. Esses achados
identificam populações em risco de problemas de saúde mental durante a pandemia da
COVID-19 e podem ajudar na implementação de políticas de intervenção em saúde mental
em outros países e regiões.

6)
Estimation of Excess Deaths Associated With the COVID-19
Pandemic in the United States, March to May 2020.
Weinberger DM, Chen J, Cohen T, Crawford FW, Mostashari F, Olson D, Pitzer VE, Reich
NG, Russi M, Simonsen L, Watkins A, Viboud C. JAMA Intern Med. 2020 Jul 1. doi:
10.1001/jamainternmed.2020.3391. PMID: 32609310
Este estudo observacional avaliou o número de mortes nos EUA por qualquer causa e
mortes por pneumonia, gripe e/ou COVID-19 de 1 de março a 30 de maio de 2020, usando
dados públicos de toda a população dos EUA do National Center for Health Statistics
(NCHS). Esses números foram comparados com os do mesmo período dos anos anteriores.
Todos os dados analisados foram acessados em 12 de junho de 2020.
Houve aproximadamente 781.000 mortes no total nos Estados Unidos de 1 de março a 30 de
maio de 2020, representando 122.300 mais mortes do que seria normalmente esperado
naquela época do ano. Foram registradas 95.235 mortes atribuídas oficialmente à COVID19 de 1º de março a 30 de maio de 2020. O número de mortes a mais foi 28% maior que o
total oficial das mortes relatadas pela COVID-19 durante esse período. Em vários estados,
essas mortes ocorreram antes de aumentos na disponibilidade dos testes de diagnóstico
COVID-19 e não foram contabilizadas nos registros oficiais de morte do COVID-19. Havia
uma variabilidade substancial entre os estados na diferença entre as mortes oficiais do
COVID-19 e a carga estimada de excesso de mortes.

7)
The Mental Health Effects of COVID-19 on Health Care Providers in
China.
Lin K, Yang BX, Luo D, Liu Q, Ma S, Huang R, Lu W, Majeed A, Lee Y, Lui LMW,
Mansur RB, Nasri F, Subramaniapillai M, Rosenblat JD, Liu Z, McIntyre RS. Am J
Psychiatry. 2020 Jul 1;177(7):635-636. doi: 10.1176/appi.ajp.2020.20040374. PMID:
32605443.
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Os profissionais de saúde foram recrutados em hospitais oficialmente designados para o
tratamento de casos suspeitos ou confirmados da COVID-19. Uma amostra de 2.316
enfermeiros e médicos registrados (prestadores de serviços de saúde de linha de frente, N =
885; prestadores de serviços de saúde não de linha de frente, N = 1.431) foram recrutados
nos hospitais designados na província de Hubei, China (principalmente em Wuhan), entre
29 de janeiro e 11 de fevereiro de 2020.
Muitos participantes experimentaram depressão (N = 1.086, 46,9%), ansiedade (N = 952,
41,1%), insônia (N = 740, 32%) e estresse (N = 1.601, 69,1%). Os prestadores de serviços
de saúde da linha de frente eram mais propensos a relatar níveis clinicamente significativos
de depressão, ansiedade, insônia e estresse do que os prestadores de serviços de saúde não
de linha de frente (valores de p <0,001).
Não obstante a prestação de apoio à saúde mental, apenas 19,2% dos profissionais de saúde
receberam algum tipo de apoio profissional.

8)
Adapting to the impact of COVID-19 on mental health: an
international perspective.
Thomas RK, Suleman R, Mackay M, Hayer L, Singh M, Correll CU, Dursun S. J Psychiatry
Neurosci. 2020 Jul 1;45(4):229-233. doi: 10.1503/jpn.200076. PMID: 32584526.
Não é hora de reviver o estigma. Doença mental grave é semelhante a outras condições
médicas crônicas, e a ausência de cuidados de rotina pode levar à perda de vidas e a uma
segunda onda de emergências em um futuro próximo. O poder da telepsiquiatria,
tratamentos psicossociais fornecidos via tecnologia, adaptação de regulamentos para
preservar a continuidade do atendimento aos tratamentos necessários e os tratamentos de
defesa necessários para populações vulneráveis podem ajudar a mitigar esse perigo.

9)

Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic.

Siddaway AP. Lancet Psychiatry. 2020 Jul;7(7):e43. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30220-0.
PMID: 32563318.
Deve-se tomar cuidado ao supor que as respostas psicológicas a essa pandemia de saúde
sejam de alguma maneira totalmente diferentes das respostas a outros estressores,
adversidades e traumas (uma tendência que às vezes ocorre quando se estuda um novo
fenômeno); indo nesta linha de pensamento corre-se o risco de reinventar a roda. As
extensas literaturas sobre estresse, enfrentamento e trauma podem ser utilizadas para
maximizar o impacto da pesquisa em saúde mental COVID-19. Ao adotar um modelo de
estresse diátese-estresse, é provável que o surto da COVID-19 contribua para exacerbar as
dificuldades de saúde mental em alguns indivíduos que já estavam enfrentando problemas
psicológicos ou contribua para o aparecimento de problemas em alguns indivíduos
vulneráveis. A identificação do impacto sobre a saúde mental da COVID-19 e os fatores de
risco que explicam de maneira forte e confiável esse impacto estão pressionando as
prioridades da pesquisa, e essa pesquisa já está em andamento.
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10)

Effects of the COVID-19 pandemic on the mental health of prisoners.

Hewson T, Shepherd A, Hard J, Shaw J. Lancet Psychiatry. 2020 Jul;7(7):568-570. doi:
10.1016/S2215-0366(20)30241-8. PMID: 32563298.
A COVID-19 apresenta desafios substanciais para populações carcerárias. As medidas
foram e devem continuar a ser implementado para reduzir a transmissão dentro das prisões
(ex: visitas suspensas); no entanto, essas medidas não são gratuitas e suas conseqüências
para a saúde mental devem ser reduzidas sempre que possível. Os efeitos da pandemia são
consideráveis, mas também criam oportunidades para métodos novos e inovadores para
apoiar os presos e fortalecer os laços entre cuidados de saúde, justiça criminal e agências do
governo, com potenciais benefícios duradouros.

11) Physical activity: Benefits and challenges during the COVID-19
pandemic.
Dwyer MJ, Pasini M, De Dominicis S, Righi E. Scand J Med Sci Sports. 2020
Jul;30(7):1291-1294. doi: 10.1111/sms.13710.
PMID: 32542719.
A atividade física (AF) provou ser benéfica na melhoria das condições clínicas mais
frequentemente associadas à COVID-19 grave. A atividade física contribui para a redução
dos riscos cardiovasculares gerais, diminuindo a pressão arterial sistólica e diastólica e
remodelando a hipertrofia ventricular esquerda
De um modo geral, é universalmente aceito que praticantes de esportes de todos os níveis
tentem se exercitar o máximo que puderem em casa, sem alterar sua rotina de exercícios se
estiverem saudáveis.
A AF é sugerida durante a pandemia da COVID ‐ 19 devido aos seus múltiplos benefícios
na saúde física e mental. Treinamento personalizado de acordo com a idade, condições
clínicas e nível de condicionamento físico é fundamental; portanto, são altamente
necessárias recomendações específicas para abordar o treinamento em casa durante esse
período.

12)

Coronavirus disease: challenges for psychiatry.

Kelly BD. Br J Psychiatry. 2020 Jul;217(1):352-353. doi: 10.1192/bjp.2020.86. PMID:
32293555.
Um dos desafios da prestação de cuidados psiquiátricos durante a pandemia é o alto risco de
infecção entre psiquiatras e outros profissionais de saúde mental.
O segundo problema da pandemia da COVID-19 é a ansiedade, pânico e outros problemas
de saúde mental atribuíveis ou piorados pela COVID-19 entre o público, profissionais de
saúde, nossos pacientes, pessoas com a infecção e suas famílias.
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Para pessoas infectadas com COVID-19, pode haver sentimentos de culpa, ansiedade e
desespero, agravados pelos efeitos físicos de infecção (tosse, febre, hipóxia) e internações
prolongadas

13) Treatment concerns for psychiatric symptoms in patients with COVID19 with or without psychiatric disorders.
Zhang K, Zhou X, Liu H, Hashimoto K. Br J Psychiatry. 2020 Jul;217(1):351. doi:
10.1192/bjp.2020.84. PMID: 32270760.
Muitos pacientes psiquiátricos foram infectados pelo SARS-CoV-2, e pacientes com
COVID-19 podem desenvolver sintomas psiquiátricos após o tratamento com drogas
antivirais. Dada a tolerabilidade e as interações mínimas de P450, antidepressivos (isto é,
citalopram, escitalopram etc.), antipsicóticos (isto é, olanzapina) e valproato podem ser
considerados seguros em combinação com medicamentos antivirais.

14) Intimate partner violence crisis in the COVID-19 pandemic: how can
radiologists make a difference?
Matoori S, Khurana B, Balcom MC, Koh DM, Froehlich JM, Janssen S, Kolokythas O,
Gutzeit A. Eur Radiol. 2020 Jun 30:1-4. doi: 10.1007/s00330-020-07043-w. PMID:
32607631.
Embora vários fatores de risco para violência de parceiros íntimos (VPI) tenham sido
identificados, como sexo feminino, baixa renda, menor nível educacional e desemprego do
parceiro, é importante observar que a VPI pode afetar qualquer pessoa, independentemente
de sexo, religião, etnia e status socioeconômico.
As medidas de distanciamento social afetam ainda mais a comunicação entre as vítimas de
VPI e seus prestadores de cuidados. Os radiologistas devem estar cientes dos padrões típicos
de lesões por violência por parceiro íntimo (VPI), perguntar ativamente possíveis vítimas de
VPI sobre a causa da lesão e familiarizar-se com os sistemas de apoio às vítimas de VPI de
suas instituições.
Os departamentos de emergência e radiologia devem revisar seus protocolos para identificar
e apoiar vítimas de VPI e treinar sua equipe para trabalhar em conjunto para implementar
essas medidas durante e além da crise do COVID-19.

15)

Covid-19 and the future of mental health in primary care.

Roca M, Vicens C, Gili M. BMJ. 2020 Jun 30;369:m2520. doi: 10.1136/bmj.m2520. PMID:
32606020.
A Espanha tem um dos maiores números de casos confirmados de covid-19 na Europa e
também foi um dos países mais afetados pela crise econômica de 2008. Comparamos o
humor, a ansiedade e os distúrbios somatoformes e relacionados ao álcool entre os cuidados
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primários participantes na Espanha entre 2006 e 2010, antes e durante a crise econômica.
Encontramos um aumento substancial em vários transtornos comuns da saúde mental
significativamente associados a dificuldades de desemprego e pagamento de hipotecas. Uma
crise econômica afeta diretamente a atenção primária, aumentando o atendimento de pessoas
com problemas de saúde mental.

16) Determining depression and related factors in a society affected by
COVID-19 pandemic.
Ustun G. Int J Soc Psychiatry. 2020
10.1177/0020764020938807. PMID: 32605422.

Jun

30:20764020938807.

doi:

O estudo começou 2 semanas após o primeiro diagnóstico de COVID-19 na Turquia e foi
realizado entre 23 de março e 3 de abril de 2020. O estudo incluiu 1115 participantes
adultos com idades entre 18 e 65 anos.
Os escores de depressão de participantes do sexo feminino entre 18 e 29 anos, solteiros,
estudantes e com menos renda do que suas despesas foram superiores aos demais. As
pessoas que experimentaram medo de serem infectadas e infectar outras pessoas, tiveram
uma obsessão pela limpeza, ansiedade pelo futuro, tristeza e ansiedade experimentaram
depressão em níveis mais baixos quando comparadas a outros participantes. Os participantes
que tiveram que mudar de local de residência durante a quarentena, sentiram solidão, medo
da morte, desesperança, problemas de sono, sentiram-se inúteis e sem valor, começaram a
fumar e beber álcool e experimentaram depressão em níveis moderados.

17) How the COVID-19 pandemic is focusing attention on loneliness and
social isolation.
Smith BJ, Lim MH. Public Health Res Pract. 2020 Jun 30;30(2):3022008. doi:
10.17061/phrp3022008. PMID: 32601651
O isolamento social e a solidão são entendidos como condições distintas, mas cada um deles
prediz mortalidade prematura, depressão, doença cardiovascular e declínio cognitivo. As
estimativas da prevalência e distribuição do isolamento social e da solidão variam,
possivelmente variando de uma em seis a uma em cada quatro pessoas, e a falta de
conhecimento sobre a extensão dessas condições indica a necessidade de monitoramento da
população usando métodos padronizados e medidas validadas
Revisões das evidências relacionadas às intervenções de isolamento social e solidão
descobriram que esquemas de amizade, terapias individuais e em grupo, vários programas
de atividades compartilhadas, prescrição social por prestadores de serviços de saúde e
diversas estratégias usando tecnologias de informação e comunicação foram testadas. Ainda
há incerteza sobre o que é eficaz para diferentes grupos populacionais, particularmente para
a prevenção e o tratamento da condição mais complexa da solidão.
Na Austrália, uma coalizão nacional - Ending Loneliness Together - foi estabelecida para
reunir pesquisadores e provedores de serviços para facilitar a coleta de evidências e a
mobilização de conhecimentos em prática.
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18) Up and about: Older adults' wellbeing during the COVID-19
pandemic in a Swedish longitudinal study.
Kivi M, Hansson I, Bjälkebring P. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2020 Jun 30:gbaa084.
doi: 10.1093/geronb/gbaa084. PMID: 32599622
Analisamos as mudanças anuais em quatro aspectos do bem-estar ao longo de cinco anos
(2015-2020): satisfação com a vida, satisfação financeira, autoavaliação de saúde e solidão
em uma subamostra (n = 1071, com idades entre 60 e 71) de uma pesquisa na Suécia com
adultos mais velhos. A onda 2020, coletada de 26 de março a 2 de abril, incluiu medidas de
preocupação, percepção de risco e distanciamento social em resposta à COVID-19.
No estágio inicial da pandemia, os idosos suecos avaliaram, em média, seu bem-estar como
alto ou até mais alto do que nos anos anteriores. No entanto, aqueles que se preocuparam
mais relataram menor bem-estar. Nossas descobertas falam da resiliência, mas também da
heterogeneidade, entre adultos mais velhos durante a pandemia. Mais pesquisas, sobre uma
ampla gama de fatores de saúde e consequências psicológicas a longo prazo, são
necessárias.

19) Adolescent psychiatric disorders during the COVID-19 pandemic and
lockdown.
Guessoum SB, Lachal J, Radjack R, Carretier E, Minassian S, Benoit L, Moro MR.
Psychiatry Res. 2020 Jun 29;291:113264. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113264. PMID:
32622172.
A pandemia e o lockdown do COVID-19 podem ter um impacto negativo na saúde mental
dos adolescentes. Epidemias e desastres estão associados a sintomas pós-traumáticos,
depressão e ansiedade dos adolescentes. O confinamento em casa pode estar associado ao
aumento da violência intrafamiliar. As adaptações do sistema de saúde são necessárias para
o apoio à saúde mental, apesar do lockdown.
Os dados são escassos sobre distúrbios psiquiátricos de adolescentes durante epidemias e
pandemias.

20) Alcohol Consumption Reported during the COVID-19 Pandemic: The
Initial Stage.
Chodkiewicz J, Talarowska M, Miniszewska J, Nawrocka N, Bilinski P. Int J Environ Res
Public Health. 2020 Jun 29;17(13):E4677. doi: 10.3390/ijerph17134677. PMID: 32610613.
A primeira etapa (ou inicial) foi concluída entre 10 e 20 de abril de 2020 em 443 indivíduos
durante a execução do lockdown na Polônia. A segunda etapa está prevista para junho de
2020.
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O álcool foi a substância psicoativa mais utilizada (73%) identificada. Mais de 30%
mudaram seus hábitos de beber por causa da pandemia, com 16% realmente bebendo
menos, enquanto 14% o fizeram mais. O primeiro grupo era significativamente mais jovem
que o último. Entre as estratégias de enfrentamento relacionadas ao estresse, verificou-se
que os usuários atuais de álcool eram significativamente menos capazes de encontrar algo
positivo sobre a situação de pandemia (reenquadramento positivo) e mentalmente menos
capazes de lidar com ela.

21) Alcohol Use in Australia during the Early Days of the COVID-19
Pandemic: Initial results from the COLLATE project.
Neill E, Meyer D, Toh WL, van Rheenen TE, Phillipou A, Tan EJ, Rossell SL. Psychiatry
Clin Neurosci. 2020 Jun 29. doi: 10.1111/pcn.13099. PMID: 32602150
Fatores distais, incluindo uso mais pesado de álcool pré-pandemia, meia-idade, renda média
ou superior; e fatores proximais, incluindo perda de emprego, comer mais, mudanças no
sono, além de estresse e depressão, foram associados ao aumento do consumo de bebidas no
ambiente pandêmico COVID-19. O sexo feminino e a história autorreferida de doença
mental se tornaram não-significativas após a adição de medidas proximais ao modelo. Viver
sozinho, exercício, ansiedade ou status de trabalhador essencial ou de saúde não foram
associados ao aumento do consumo de bebida.

22) Mental Health in Chronic Disease Patients during the COVID-19
Quarantine in Greece.
Louvardi M, Pelekasis P, Chrousos GP, Darviri C. Palliat Support Care. 2020 Jun 29:1-17.
doi: 10.1017/S1478951520000528. PMID: 32594950.
A amostra foi composta por 943 indivíduos saudáveis e 163 pacientes (respiratório,
autoimune, cardiovascular, endócrino, pacientes com outras doenças e pacientes com mais
de uma doença).
Pacientes com doença crônica apresentaram níveis significativamente mais altos de
sofrimento e somatização, mas não houve diferenças significantes na ansiedade e depressão.
Em relação às comparações frente a frente entre o grupo de indivíduos saudáveis e cada
grupo de pacientes crônicos, pontuações significativamente mais altas foram encontradas
apenas nos pacientes com doenças respiratórias.

23) Psycho-Emotional Approach to the Psychological Distress Related to
the COVID-19 Pandemic in Spain: A Cross-Sectional Observational Study.
Domínguez-Salas S, Gómez-Salgado J, Andrés-Villas M, Díaz-Milanés D, Romero-Martín
M,
Ruiz-Frutos
C.
Healthcare
(Basel).
2020
Jun
28;8(3):E190.
doi:
10.3390/healthcare8030190. PMID: 32605264
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Foi realizado um estudo observacional transversal em uma amostra de 4615 participantes.
Análises bivariadas e regressões logísticas foram realizadas. Do total de participantes,
71,98% apresentaram sofrimento psicológico. A população do estudo buscou ativamente
informações sobre o coronavírus, expressou um alto nível de preocupação e conhecimento, e
o comportamento preventivo mais frequente foi a lavagem das mãos. Como fatores
preditivos, o grau de preocupação com a COVID-19 foi identificado o número de horas
gastas consultando informações sobre a COVID-19 ou a necessidade de apoio psicológico
entre outros.

24)

Piloting forensic tele-mental health evaluations of asylum seekers.

Green AS, Ruchman SG, Katz CL, Singer EK. Psychiatry Res. 2020 Jun 26;291:113256.
doi: 10.1016/j.psychres.2020.113256. PMID: 32619825.
De setembro de 2019 a maio de 2020, o Programa de Direitos Humanos do Monte Sinai
coordenou avaliações de saúde mental forenses pro bono por telefone ou vídeo para
indivíduos que buscam status de imigração protegida e que não podem acessar serviços
pessoais. Os médicos da rede nacional realizaram 32 avaliações forenses de indivíduos em
oito estados dos EUA e no México em busca de ajuda imigratória. Os serviços forenses
remotos têm sido uma solução relevante para indivíduos em detenção de imigração,
particularmente durante a pandemia da COVID-19.

25) E-Health in Norway Before and During the Initial Phase of the Covid19 Pandemic.
Wynn R. Stud Health Technol Inform. 2020 Jun 26;272:9-12. doi: 10.3233/SHTI200480.
PMID: 32604587
Constatamos que houve uma mudança acentuada na Noruega, com um aumento extremo nas
consultas por vídeo, especialmente na atenção primária e no campo da saúde mental. O
governo também lançou um aplicativo para rastrear a doença, que até agora foi baixada por
aproximadamente 1/4 da população. É provável que essas mudanças tenham impacto no uso
da saúde eletrônica também após a pandemia.

26) Sleep quality and mood symptoms in conscripted frontline nurse in
Wuhan, China during COVID-19 outbreak: A cross-sectional study.
Tu ZH, He JW, Zhou N. Medicine (Baltimore). 2020 Jun 26;99(26):e20769. doi:
10.1097/MD.0000000000020769. PMID: 32590755.
Este estudo foi um estudo transversal realizado com 100 enfermeiros da linha de frente.
Um total de 76%, 81%, 45% e 19% relataram dificuldade em iniciar o sono (DIS),
dificuldade em manter o sono (DMS) ou despertar matinal (EMA), pesadelos e uso de
hipnóticos, respectivamente. Entre os 100 participantes deste estudo, 60 (60%) apresentaram
má qualidade do sono, 46 (46%) apresentaram sintomas de depressão e 40 (40%) relataram
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sintomas de ansiedade. Qualidade do sono e sintomas de ansiedade foram significativamente
associados aos sintomas de depressão. Os sintomas de depressão foram relacionados aos
sintomas de ansiedade. De maneira semelhante, os sintomas de depressão foram associados
à má qualidade do sono. Os sintomas de distúrbio do sono, depressão e ansiedade são muito
comuns entre os enfermeiros da linha de frente que tratam pacientes com COVID-19 em
Wuhan, China.
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03.07.2020 – Atualização Saúde Mental e COVID-19
1)

The mental health impact of the COVID-19 epidemic on immigrants and racial
and ethnic minorities.
Rothman S, Gunturu S, Korenis P. QJM. 2020 Jun 17:hcaa203. doi:
10.1093/qjmed/hcaa203. PMID: 32591836.
Diferentes áreas dos Estados Unidos foram afetadas pelo vírus de maneira diferente devido a
muitos fatores, incluindo a rapidez com que o distanciamento social foi adotado, a
densidade populacional e as capacidades de teste. Nessas áreas, também ficou aparente que
certas minorias e grupos étnicos foram afetados de maneira diferente, assim como pacientes
com certas condições subjacentes, sejam elas relacionadas à saúde mental ou outras doenças
crônicas. Certas disparidades e correlações com doenças crônicas não foram causadas por
esta pandemia, mas foram destacadas e trazidas à vanguarda, recebendo atenção nacional.

2)
"I'm Kinda Stuck at Home With Unsupportive Parents Right Now":
LGBTQ Youths' Experiences With COVID-19 and the Importance of Online
Support.
Fish JN, McInroy LB, Paceley MS, Williams ND, Henderson S, Levine DS, Edsall RN. J
Adolesc
Health.
2020
Jun
23:S1054-139X(20)30311-6.
doi:
10.1016/j.jadohealth.2020.06.002. PMID: 32591304
Embora encontrem estressores relacionados ao COVID-19, provavelmente experimentados
pelos jovens em geral, as experiências dos participantes foram concomitantemente imbuídas
de desafios intrapessoais, interpessoais e estruturais específicos para o LGBTQ. As
dificuldades incluíam a manutenção da saúde mental, o isolamento de famílias que não
apoiavam e a perda da socialização e apoio pessoalmente baseados em identidade. As
descobertas destacam a importância de plataformas on-line síncronas e baseadas em texto
para permitir que os jovens LGBTQ se sintam seguros em procurar apoio enquanto
estiverem em casa. Dado o potencial de distanciamento físico a longo prazo, são necessários
esforços conjuntos para fornecer os recursos e o apoio necessários aos jovens LGBTQ
durante a pandemia do COVID-19.

3)
Sleep quality and mood symptoms in conscripted frontline nurse in
Wuhan, China during COVID-19 outbreak: A cross-sectional study.
Tu ZH, He JW, Zhou N. Medicine (Baltimore). 2020 Jun 26;99(26):e20769. doi:
10.1097/MD.0000000000020769. PMID: 32590755
Este foi um estudo transversal realizado com 100 enfermeiros da linha de frente. A
qualidade do sono, a depressão e os sintomas de ansiedade foram medidos usando o índice
de qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI), a Escala de 7 Itens do Transtorno de Ansiedade
Generalizada (GAD-7) e o Questionário de Saúde do Paciente-9 (PHQ-9). A duração do
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sono foi de 5,71 horas (DP = 1,09) e a latência média do sono foi de 33,49 minutos (DP =
28,87). Um total de 76%, 81%, 45% e 19% relataram dificuldade em iniciar o sono (DIS),
dificuldade em manter o sono (DMS) ou despertar matinal (EMA), pesadelos e uso de
hipnóticos, respectivamente. Entre os 100 participantes deste estudo, 60 (60%) apresentaram
má qualidade do sono, 46 (46%) apresentaram sintomas de depressão e 40 (40%) relataram
sintomas de ansiedade. Qualidade do sono (OR = 3,16, IC 95%: 1,17-8,52) e sintomas de
ansiedade (OR = 8,07, IC 95%: 2,92-22,33) foram significativamente associados aos
sintomas de depressão. Os sintomas de depressão (OR = 7,92, IC 95%: 2,89-21,73) foram
relacionados aos sintomas de ansiedade. De maneira semelhante, os sintomas de depressão
(OR = 3,24, IC 95%: 1,19-8,79) foram associados à baixa qualidade do sono.

4)
Psychological distress, coping behaviors, and preferences for support
among New York healthcare workers during the COVID-19 pandemic.
Shechter A, Diaz F, Moise N, Anstey DE, Ye S, Agarwal S, Birk JL, Brodie D, Cannone
DE, Chang B, Claassen J, Cornelius T, Derby L, Dong M, Givens RC, Hochman B, Homma
S, Kronish IM, Lee SAJ, Manzano W, Mayer LES, McMurry CL, Moitra V, Pham P,
Rabbani L, Rivera RR, Schwartz A, Schwartz JE, Shapiro PA, Shaw K, Sullivan AM, Vose
C, Wasson L, Edmondson D, Abdalla M. Gen Hosp Psychiatry. 2020 Jun 16;66:1-8. doi:
10.1016/j.genhosppsych.2020.06.007. PMID: 32590254
Trata-se de uma pesquisa transversal na Web de médicos, profissionais de saúde avançados,
residentes / bolsistas e enfermeiros, realizada durante um pico de internações pela COVID19 em Nova York (9 a 24 de abril de 2020) em um grande centro médico em Nova York (n
= 657). Resultados positivos para sintomas psicológicos eram comuns; 57% para estresse
agudo, 48% para depressão e 33% para sintomas de ansiedade. Sessenta e um por cento dos
participantes relataram maior senso de significado / propósito desde o surto da COVID-19.
Atividade física / exercício foi o comportamento de enfrentamento mais comum (59%), e o
acesso a um terapeuta individual com aconselhamento auto-guiado on-line (33%) gerou o
maior interesse.

5)
Associations among state-level physical distancing measures and
suicidal thoughts and behaviors among U.S. adults during the early COVID19 pandemic.
Bryan CJ, Bryan AO, Baker JC. Suicide Life Threat Behav. 2020 Jun 26. doi:
10.1111/sltb.12653. PMID: 32589801
Em uma pesquisa transversal da população em geral realizada de 18 de março a 4 de abril de
2020, adultos dos EUA (n = 10.625) foram recrutados pelo Qualtrics Panels usando métodos
de amostragem por cota.
Os resultados falharam em apoiar a conclusão de que as medidas de distanciamento físico
estão correlacionadas com piores resultados em saúde mental.
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6)

How Bad Is It? Suicidality in the Middle of the COVID-19 Pandemic.

Fitzpatrick KM, Harris C, Drawve G.
Suicide Life Threat Behav. 2020 Jun 26. doi: 10.1111/sltb.12655. PMID: 32589799
Os dados são de uma amostra nacional (n = 10, 368) de adultos dos EUA. Usando uma
plataforma on-line, as informações foram coletadas na terceira semana de março de 2020 e a
pós-estratificação ponderada para representar proporcionalmente a população dos EUA em
termos de idade, gênero, raça / etnia, renda e geografia.
Quase 15% dos entrevistados da amostra foram classificados como de alto risco, marcando
7+ no Suicide Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R). Esse nível de risco variou entre
os grupos de vulnerabilidade social: negros, nativos americanos, hispânicos, famílias com
filhos, solteiros e os entrevistados mais jovens relataram escores mais altos no SBQ-R do
que seus pares (p <0,000). Os resultados da regressão confirmam essas diferenças bivariadas
e também revelam que os fatores de risco (insegurança alimentar, sintomas físicos e
sintomatologia do CES-D) são positivos e estão significativamente relacionados à
suicidalidade (p <0,000).

7)
Global changes and factors of increase in caloric/salty food, screen,
and substance use, during the early COVID-19 containment phase in
France: a general population online survey.
Rolland B, Haesebaert F, Zante E, Benyamina A, Haesebaert J, Franck N. JMIR Public
Health Surveill. 2020 Jun 25. doi: 10.2196/19630. PMID: 32589149
Pesquisa on-line com 11.391 participantes, aberta do dia 8 ao dia 13 da contenção (iniciada
em 17/03/2020). No geral, os aumentos nos hábitos relacionados ao vício foram relatados
em 28,4% (alimento), 64,6% (telas), 35,6% (tabaco), 24,8% (álcool) e 31,2% (maconha)
respectivamente. O escore reduzido de bem-estar e o aumento do escore de estresse foram
fatores gerais de aumento de hábitos relacionados ao vício (valores de p <0,001 para todos
os tipos de hábitos). Os principais fatores específicos de aumento da ingestão alimentar (n =
10.771) foram do sexo feminino, com idade inferior a 29 anos, com parceiro, sendo
confinado em um espaço menor (por uma redução de um m2/pessoa), sendo confinado
sozinho e relatar um tratamento psiquiátrico atual ou passado.

8) Managing Stress During the COVID-19 Pandemic and Beyond:
Reappraisal and Mindset Approaches.
Hagger MS, Keech JJ, Hamilton K. Stress Health. 2020 Jun 26. doi: 10.1002/smi.2969.
Defendemos duas estratégias de gerenciamento do estresse: a reavaliação do estresse, que
envolve levar as pessoas a avaliarem o estresse como desafiador e a se aproximarem dele ao
invés de senti-lo como ameaçador, e a mentalidade do estresse, que envolve destacar a
natureza aprimoradora do estresse. Descrevemos como essas estratégias podem ser
implementadas durante a pandemia como parte de intervenções destinadas a promover o
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gerenciamento do estresse e uma melhor saúde mental durante a pandemia e à medida que
as comunidades emergem do confinamento.

9)
Evaluating the Mental Health Impacts of the COVID-19 Pandemic in
Urban South Africa: Perceived Risk of COVID-19 Infection and Childhood
Trauma Predict Adult Depressive Symptoms.
Kim AW, Nyengerai T, Mendenhall E. medRxiv. 2020 Jun 16:2020.06.13.20130120. doi:
10.1101/2020.06.13.20130120. Preprint. PMID: 32587996
Dados completos sobre percepção de risco, depressão e covariáveis da COVID-19 estavam
disponíveis em 221 adultos. 14,5% dos adultos estavam em risco de depressão. Maior risco
percebido da COVID-19 previu maiores sintomas depressivos (p <0,001). Os adultos
tiveram duas vezes mais chances de apresentar sintomas depressivos significativos para
cada aumento de uma unidade no risco percebido da COVID-19. Dados qualitativos
identificaram experiências potentes de ansiedade, insegurança financeira, medo de infecção
e ruminação. Maior risco percebido de infecção pela COVID-19 está associado a maiores
sintomas depressivos entre adultos com histórico de trauma na infância durante as primeiras
seis semanas de quarentena.

10) Mental status of patients with chronic insomnia in China during
COVID-19 epidemic.
Yang L, Yu Z, Xu Y, Liu W, Liu L, Mao H. Int J Soc Psychiatry. 2020 Jun
26:20764020937716. doi: 10.1177/0020764020937716. PMID: 32586205
Um total de 764 pacientes com insônia crônica foram incluídos neste estudo. De 17 de
janeiro de 2020 a 24 de janeiro de 2020. Entre os 764 participantes, 755 e 738 avaliadores
completaram a quarta e oitava semanas, respectivamente. Após 8 semanas de
acompanhamento, as diferenças no estado do sono, sintomas de ansiedade e sintomas físicos
foram estatisticamente significantes. Houve diferenças na qualidade subjetiva do sono,
latência do sono, duração do sono, distúrbios do sono (distúrbio), eficiência do sono e
função diurna. Após 4 semanas de seguimento, houve diferença estatisticamente significante
no uso de drogas hipnóticas; às 8 semanas de acompanhamento, não houve diferença
estatisticamente significante no uso de drogas hipnóticas.
Sob a influência da COVID-19, o estado de sono e a ansiedade de pacientes com insônia
crônica são afetados pela epidemia.

11) Prenatal anxiety and obstetric decisions among pregnant women in
Wuhan and Chongqing during the COVID-19 outbreak: a cross-sectional
study.
Liu X, Chen M, Wang Y, Sun L, Zhang J, Shi Y, Wang J, Zhang H, Sun G, Baker PN, Luo
X, Qi H. BJOG. 2020 Jun 24. doi: 10.1111/1471-0528.16381. PMID: 32583536
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Duas cidades na China, Wuhan (epicentro) e Chongqing (uma cidade menos afetada).
População: 1947 gestantes.
Mais mulheres em Wuhan se sentiram ansiosas (24,5% vs 10,4%). Os fatores que
influenciaram a ansiedade também incluíram renda familiar, sintomas subjetivos e atitudes.
No geral, as decisões obstétricas também revelaram diferenças baseadas na cidade; essas
decisões diziam respeito principalmente à preferência hospitalar, horário do pré-natal ou
parto, modo de parto e alimentação do bebê

12)
The Status of Psychological Issues Among Frontline Health Workers
Confronting the Coronavirus Disease 2019 Pandemic.
Hu Z, Chen B. Front Public Health. 2020 Jun 5;8:265. doi: 10.3389/fpubh.2020.00265.
eCollection 2020. PMID: 32582616.
As autoridades de saúde em todo o mundo devem implementar estratégias para resolver
problemas como altas cargas de trabalho, suprimentos hospitalares, leitos hospitalares, entre
outros. O apoio social, incluindo serviços on-line e diretrizes fornecidas pelas organizações,
deve ser utilizado para atenuar de maneira oportuna, eficaz e eficiente os impactos
psicológicos entre os trabalhadores da saúde. A autoconsciência, o apoio de colegas e o
apoio da equipe são incentivados como parte da resposta do sistema de saúde no contexto de
emergências de saúde pública. Os profissionais de saúde devem priorizar seu próprio bemestar o máximo possível, atendendo às necessidades essenciais de alimentação, descanso e
sono e compreendendo os tratamentos que podem oferecer.

13) Impact of Coronavirus disease (COVID-19) pandemic on health
professionals.
Sethi BA, Sethi A, Ali S, Aamir HS. Pak J Med Sci. 2020 May;36(COVID19-S4):S6-S11.
doi: 10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2779. PMID: 32582306.
Duzentos e noventa profissionais de saúde responderam. Eles relataram um impacto no seu
bem-estar mental, físico e social. Os médicos mencionados enfrentam uma carga de trabalho
sem precedentes em unidades de saúde sobrecarregadas, enquanto os acadêmicos se
envolvem no planejamento / fornecimento de ensino remoto de emergência para os alunos.
Alguns desafios associados ao trabalho em casa e nos hospitais foram identificados.

14)

COVID-19 Confinement and Health Risk Behaviors in Spain.

López-Bueno R, Calatayud J, Casaña J, Casajús JA, Smith L, Tully MA, Andersen LL,
López-Sánchez GF. Front Psychol. 2020 Jun 4;11:1426. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01426.
eCollection 2020. PMID: 32581985.
Uma pesquisa transversal online serviu para coletar dados sobre a população adulta
espanhola sobre comportamentos de saúde durante as primeiras 3 semanas de confinamento.
Uma grande amostra de participantes (N = 2.741) (51,8% mulheres; idade média 34,2 anos
[DP 13,0]) de todas as regiões espanholas completou a pesquisa. Regressões logísticas
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binomiais ajustadas pelas características socioeconômicas (sexo, idade, estado civil,
educação e ocupação), índice de massa corporal (IMC), Comportamentos de risco à saúde
(HRBs) anteriores e contexto de confinamento (solidão e exposição à COVID-19) foram
realizadas para investigar associações entre o número de semanas confinadas e um conjunto
de seis HRBs (atividade física, consumo de álcool, consumo de frutas e vegetais frescos,
tabagismo, exposição na tela e horas de sono).
O presente estudo indica que as mudanças em direção a um número maior de HRBs do que
antes do confinamento, bem como a prevalência de cada HRB, exceto a exposição na tela,
diminuíram durante as primeiras 3 semanas do confinamento devido à COVID-19 e,
portanto, a população adulta espanhola pode ter se adaptado a o novo contexto situacional,
melhorando gradualmente seus comportamentos de saúde.

15)
The Need for a Mental Health Technology Revolution in the COVID19 Pandemic.
Figueroa CA, Aguilera A. Front Psychiatry. 2020
10.3389/fpsyt.2020.00523. eCollection 2020. PMID: 32581891

Jun

3;11:523.

doi:

Agora estamos no meio de uma crise aguda de saúde que exige um grande aumento dos
recursos de saúde mental. A tecnologia fornece um meio para a prestação de serviços de
saúde mental remotamente e em larga escala, o que é particularmente importante durante as
medidas de distanciamento social. Mesmo quando a pior parte da pandemia da COVID-19
terminar, é provável que uma grande necessidade de suporte e serviços de saúde mental
fornecidos por meio da tecnologia permaneça. As ferramentas digitais de saúde mental
devem ser acessíveis e apropriadas para um grande grupo de indivíduos com idades, idiomas
e alfabetização digital variados. Agora é o momento de investir maciçamente em saúde
mental on-line e móvel de alta qualidade e acessível diante da pandemia da COVID-19 e de
possíveis pandemias futuras.

16) COVID-19-Related Factors Associated with Sleep Disturbance and
Suicidal Thoughts among the Taiwanese Public: A Facebook Survey.
Li DJ, Ko NY, Chen YL, Wang PW, Chang YP, Yen CF, Lu WH.
Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun 22;17(12):E4479. doi: 10.3390/ijerph17124479.
PMID: 32580433
A pesquisa online recrutou 1970 participantes através de um anúncio no Facebook. No total,
55,8% dos participantes relataram distúrbios do sono e 10,8% relataram ter pensamentos
suicidas na semana anterior. Vários fatores relacionados à COVID-19 foram associados a
distúrbios do sono e pensamentos suicidas na pandemia da COVID-19. Maior preocupação
com o COVID-19, impacto mais grave da COVID-19 na interação social, menor suporte
social percebido, interferência acadêmica / ocupacional mais grave devido à COVID-19,
menor suporte especificado pela COVID-19 e pior saúde física autorreferida foram
significativamente associados a distúrbios do sono. Menos lavagem das mãos, menor
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suporte social percebido, menor suporte específico para o COVID-19, pior saúde física
autorreferida e idade mais jovem foram significativamente associados a pensamentos
suicidas.

17) The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak and Mental
Health: Current Risks and Recommended Actions.
Amsalem D, Dixon LB, Neria Y. JAMA Psychiatry. 2020 Jun
10.1001/jamapsychiatry.2020.1730. Online ahead of print. PMID: 32579160.

24.

doi:

Quarentena em massa e isolamento social levam ao aumento do uso de mídias sociais e
outros sites de informações, o que aumenta o medo, o estresse e o risco de distúrbios
relacionados ao medo. Em tempos de rápida disseminação de doenças infecciosas e
exposição em massa a traumas, plataformas on-line podem ser usadas para orientar o
consumo efetivo de informações, facilitar o apoio social, continuar a prestação de
assistência em saúde mental e desenvolver e testar intervenções inovadoras e personalizadas
baseadas em contato que, se encontradas eficaz, pode ser disseminado para atender às
necessidades emergentes de saúde mental

18) Mental health status of the general population, healthcare
professionals, and university students during 2019 coronavirus disease
outbreak in Jordan: A cross-sectional study.
Naser AY, Dahmash EZ, Al-Rousan R, Alwafi H, Alrawashdeh HM, Ghoul I, Abidine A,
Bokhary MA, Al-Hadithi HT, Ali D, Abuthawabeh R, Abdelwahab GM, Alhartani YJ, Al
Muhaisen H, Dagash A, Alyami HS. Brain Behav. 2020 Jun 24:e01730. doi:
10.1002/brb3.1730. PMID: 32578943
Um estudo on-line foi realizado na Jordânia entre 22 e 28 de março de 2020 para explorar o
estado de saúde mental (depressão e ansiedade) da população em geral, profissionais de
saúde e estudantes universitários durante o surto de COVID-19.
A prevalência de depressão e ansiedade entre os participantes do estudo foi de 23,8% e
13,1%, respectivamente. A ansiedade foi mais prevalente entre estudantes universitários
21,5%, seguida por profissionais de saúde 11,3% e população geral 8,8%. Mulheres entre
profissionais de saúde e estudantes universitários, profissionais de saúde divorciados,
pneumologistas e universitários com histórico de doença crônica estavam em maior risco de
desenvolver depressão. Mulheres, participantes divorciados na população em geral e
estudantes universitários com histórico de doença crônica e aqueles com alta renda (≥1,500
JD) corriam maior risco de desenvolver ansiedade.

19) Depression, Anxiety and Stress Among Indians in Times of Covid-19
Lockdown.
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Rehman U, Shahnawaz MG, Khan NH, Kharshiing KD, Khursheed M, Gupta K, Kashyap
D, Uniyal R. Community Ment Health J. 2020 Jun 23:1-7. doi: 10.1007/s10597-020-00664x. PMID: 32577997.
Quatrocentos e três participantes foram convidados a preencher um questionário com
perguntas sobre sintomas de depressão, ansiedade, estresse e riqueza familiar. Os resultados
indicaram que as pessoas que não têm suprimentos suficientes para sustentar o lockdown
foram as mais afetadas e a riqueza familiar mostrou-se correlacionada negativamente com
estresse, ansiedade e depressão. Entre as diferentes profissões, verificou-se que estudantes e
profissionais de saúde experimentam estresse, ansiedade e depressão mais do que outros.
Apesar da situação atual, verificou-se que o estresse, a ansiedade e a depressão estavam em
faixas normais para os profissionais de saúde mental, destacando que suas capacidades
permanecem normais em momentos de angústia. Os formuladores de políticas e outras
autoridades podem contar com a assistência de profissionais de saúde mental para ajudar a
superar problemas psicológicos relacionados à Covid-19.

20)

Factors associated with COVID-19 outbreak-related suicides in India.

Shoib S, Nagendrappa S, Grigo O, Rehman S, Ransing R.Asian J Psychiatr. 2020 Jun
17;53:102223. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102223.PMID: 32574941
Os resultados do estudo sugerem que os suicídios relacionados ao COVID-19 precisam de
atenção imediata de profissionais de saúde mental, pesquisadores, formuladores de políticas
e partes interessadas. Antes de desenvolver a intervenção viável e escalável para a
prevenção de suicídios relacionados à COVID-19, as configurações tipo de suicídio (por
exemplo, pactos suicidas), sexo, métodos de suicídio, causas potenciais de suicídio (por
exemplo, medo de infecção, mídia social) e a população em risco (por exemplo, adulto
jovem) precisa de consideração adequada. Além disso, existe uma necessidade primordial de
investigar a associação dos atributos sociodemográficos ou psicológicos usando os métodos
sofisticados de coleta de dados necessários para a autópsia psicológica.

21) Beliefs towards the COVID-19 pandemic among patients with
emotional disorders in China.
Gao Y, Sun F, Jiang W, Fang Y, Yue L, Lin X, Li X. Gen Psychiatr. 2020 Jun
9;33(3):e100231. doi: 10.1136/gpsych-2020-100231. eCollection 2020. PMID: 32574346.
Foram coletados dados da pesquisa de 570 pacientes ambulatoriais com transtornos de
ansiedade ou depressão, 449 cuidadores familiares e 470 sujeitos em geral.
Cerca de 70,9% dos pacientes ambulatoriais tiveram que adiar o tratamento em saúde
mental; 43,2% dos pacientes admitiram que sua saúde mental foi afetada adversamente pelo
surto da COVID-19 - esses pacientes tendiam a ser mais velhos, homens e menos instruídos.
Após controlar a idade e o nível de escolaridade, pacientes ambulatoriais com distúrbios
emocionais apresentaram níveis significativamente mais baixos de preocupações, mas com
expectativas mais negativas em relação à COVID-19, em comparação com os cuidadores
familiares e o público. A análise de regressão linear multivariada por etapas mostrou que a
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idade, a educação e a percepção do impacto da COVID-19 na doença mental existente
estavam significativamente associadas às crenças dos pacientes ambulatoriais sobre a
epidemia.

22) Knowledge, Attitudes, Impact, and Anxiety Regarding COVID-19
Infection Among the Public in China.
Lin Y, Hu Z, Alias H, Wong LP. Front Public Health. 2020 May 27;8:236. doi:
10.3389/fpubh.2020.00236. eCollection 2020. PMID: 32574305.
Uma pesquisa transversal populacional, usando um questionário on-line, foi realizada entre
24 de janeiro e 24 de fevereiro de 2020. Os participantes do estudo residiam na China
continental com idade superior a 18 anos.
A maioria das respostas indicou uma baixa suscetibilidade percebida de estar infectado. O
escore médio do estado de ansiedade STAI-S foi de 48,7 (DP ± 10,8), enquanto o escore
médio do traço de ansiedade STAI-T foi de 45,7 (DP ± 8,5). Pela demografia, as mulheres
relataram chances significativamente mais altas para apresentar níveis mais altos de STAI-S
(OR = 1,67) e STAI-T (OR = 1,30) em comparação aos homens. Pessoas em idade mais
jovem também apresentaram maior probabilidade de experimentar STAI-S e STAI-T mais
altos. Maior suscetibilidade percebida e gravidade e impacto foram fortes preditores de
níveis mais altos de STAI-S e STAI-T.

23) Psycho-Neuroendocrine-Immune Interactions in COVID-19: Potential
Impacts on Mental Health.
Raony Í, de Figueiredo CS, Pandolfo P, Giestal-de-Araujo E, Oliveira-Silva Bomfim P,
Savino W. Front Immunol. 2020 May 27;11:1170. doi: 10.3389/fimmu.2020.01170.
eCollection 2020. PMID: 32574266.
Com base na similaridade do SARS-CoV-2 com outros coronavírus, é concebível que
alterações na resposta endócrina e imunológica na periferia ou no sistema nervoso central
possam estar envolvidas na associação entre a infecção pelo SARS-CoV-2 e a saúde mental
prejudicada. Milhões de pessoas em todo o mundo estão isoladas em quarentena para
minimizar a transmissão do SARS-CoV-2 e o isolamento social também pode levar a
alterações imuno-neuroendócrinas. Nesse sentido, destacamos aqui a hipótese de que
interações imuno-neuroendócrinas podem estar envolvidas em impactos negativos da
infecção por SARS-CoV-2 e isolamento social em questões psiquiátricas

24) Online Mental Health Survey in a Medical College in China During
the COVID-19 Outbreak.

Instituto de Ensino e Pesquisa
Av. Albert Einstein, 627 - 2ºS – Bloco A - Morumbi - São Paulo - SP - 05651-901

Liu J, Zhu Q, Fan W, Makamure J, Zheng C, Wang J. Front Psychiatry. 2020 May
13;11:459. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00459. eCollection 2020. PMID: 32574242.

O programa de pesquisa baseado no WeChat Questionnaire Star, que continha perguntas do
Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) e Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), foi
utilizado para o presente estudo.
Participaram da pesquisa 217 estudantes. Entre esses estudantes, 127 eram do sexo feminino
e 90 do masculino. Além disso, 77 estudantes (35,5%) que participaram da pesquisa
estavam em estado de depressão e 48 (22,1%) estavam em estado de ansiedade. A maioria
dos estudantes que estavam em estados deprimidos (n = 75) ou ansiosos (n = 46)
apresentava estados leves ou moderados. Não houve diferenças significativas nos estudantes
em termos de gênero, localização geográfica e série, para a prevalência de depressão e
ansiedade.

25) COVID-19 Impact on Well-Being and Education in Radiology
Residencies: A Survey of the Association of Program Directors in Radiology.
Robbins JB, England E, Patel MD, DeBenedectis CM, Sarkany DS, Heitkamp DE, Milburn
JM, Kalia V, Ali K, Gaviola GC, Ho CP, Jay AK, Ong S, Jordan SG.
Acad Radiol. 2020 Jun 13:S1076-6332(20)30336-6. doi: 10.1016/j.acra.2020.06.002.
PMID: 32571648.
Os entrevistados consideraram que a pandemia da COVID-19 impactou negativamente seus
programas de residência. Em relação ao impacto educacional, 70,1% (75/107) relatam
impacto negativo moderado / marcado e 2,8% (3/107) que cessaram as atividades
educacionais. Quanto ao impacto da pandemia no moral dos residentes, 44,8% (48/107)
percebem efeito negativo moderado / acentuado; o moral dos residentes percebido nos
programas com reafectação é significativamente pior, com 57,1% (12/21) relatando uma
diminuição moderada / acentuada. Os entrevistados relatam predominantemente o acesso
adequado dos residentes aos recursos de saúde mental durante a fase aguda da pandemia
(88,8%, 95/107). Em relação ao moral dos diretores do programa, 61% (65/106) relatam um
moral moderado ou acentuado.

26) The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of
healthcare professionals.
Braquehais MD, Vargas-Cáceres S, Gómez-Durán E, Nieva G, Valero S, Casas M,
Bruguera E. QJM. 2020 Jun 22:hcaa207. doi: 10.1093/qjmed/hcaa207. PMID: 32569374
Analisamos exaustivamente os estudos publicados no MEDLINE (PubMed), Web of
Science e Google Scholar entre dezembro de 2019 e maio de 2020.
A maioria dos estudos relata uma alta prevalência de ansiedade e sintomas depressivos entre
os profissionais de saúde que podem estar associados a: a) exposição à COVID-19; b)
questões epidemiológicas; c) recursos materiais; d) recursos humanos; ee) fatores pessoais.
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Estudos longitudinais ajudarão a elucidar quais fatores estão associados a um risco maior de
desenvolver efeitos negativos duradouros.

27) COVID-19 related depression and anxiety among quarantined
respondents.
Tang F, Liang J, Zhang H, Kelifa MM, He Q, Wang P. Psychol Health. 2020 Jun 22:1-15.
doi: 10.1080/08870446.2020.1782410. Online ahead of print. PMID: 32567952
A amostra (N = 1160) constituiu três grupos: pessoas em quarentena em uma área afetada,
áreas não afetadas e pessoas que não estão em quarentena. A Escala de Depressão do Centro
de Estudos Epidemiológicos (CES-D-20) e a Escala de Depressão e Ansiedade de Goldberg
(GAD-7) foram administradas como medidas de depressão e ansiedade, respectivamente. A
logística multivariada e a regressão linear múltipla identificaram fatores associados à
depressão e ansiedade. Provável depressão e ansiedade foram relatadas por 26,47% e
70,78% de todos os entrevistados, respectivamente. Após o ajuste para variáveis
demográficas e da comunidade, os entrevistados em quarentena relataram uma maior
probabilidade de exibir sintomas de depressão e ansiedade do que aqueles que não estão em
quarentena. Os entrevistados que vivem em comunidades onde o rastreamento do COVID19 era necessário eram menos propensos a relatar sintomas de depressão e ansiedade.

28) Depression, anxiety, and stress and socio-demographic correlates
among general Indian public during COVID-19.
Verma S, Mishra A. Int J Soc Psychiatry. 2020 Jun 20:20764020934508. doi:
10.1177/0020764020934508. PMID: 32567466.
Uma pesquisa transversal foi realizada utilizando um questionário eletrônico. Um total de
354 participantes foram recrutados por amostragem por conveniência. Depressão, ansiedade
e estresse foram medidos usando a Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21), um
questionário auto-relatado de 21 itens.
No total, 25%, 28% e 11,6% dos participantes foram moderados a extremamente graves,
ansiosos e estressados, respectivamente. Regressões logísticas binárias indicaram status de
emprego (odds ratio (OR) = 1,91; intervalo de confiança de 95% (IC): 1,072-3,418) e
consumo excessivo de álcool (OR = 2,03; IC95%: 1,045-3,945) foram significativamente
associados a sintomas depressivos; sexo (OR = 2,17; IC95%: 1,317-3,589), status de
emprego (OR = 1,77; IC95%: 1,002-3,141) e consumo excessivo de álcool (OR = 2,62;
IC95%: 1,36-5,048) foram significativamente associados sintomas de ansiedade; e
compulsão alimentar (OR = 3,42; IC95%: 1,544-7,583) foi significativamente associada a
sintomas de estresse.

29) Changing dynamics of psychoneuroimmunology during the COVID19 pandemic.
Debnath M, Berk M, Maes M. Brain Behav Immun Health. 2020 May;5:100096. doi:
10.1016/j.bbih.2020.100096. Epub 2020 Jun 15. PMID: 32566934.
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As vias imuno-inflamatórias ativadas, especialmente a inflamação crônica de baixo grau,
estão associadas a grandes distúrbios psiquiátricos em pelo menos um subconjunto de
indivíduos. Propomos que a resposta inflamatória (sub) crônica e a tempestade de citocinas
possam estar crucialmente envolvidas na manifestação imediata de sintomas
neuropsiquiátricos em indivíduos com infecção pela COVID-19, bem como na expressão
aumentada de sintomas psiquiátricos em indivíduos infectados com COVID-19 com
condições psiquiátricas prévias.

30) Flattening the curve of mental ill-health: the importance of primary
prevention in managing the mental health impacts of COVID-19.
Carbone SR. Ment Health Prev. 2020 Sep;19:200185. doi: 10.1016/j.mhp.2020.200185.
Epub 2020 May 15. PMID: 32566473.
Um foco na prevenção primária é particularmente importante para 'achatar a curva' e evitar
um aumento na incidência de transtornos mentais decorrentes da pandemia da COVID-19.
As intervenções baseadas em evidências projetadas para prevenir transtornos comuns já
estão disponíveis e devem ser ampliadas. Essas intervenções incluem programas para pais,
programas de aprendizado social e emocional, estratégias de autocuidado e programas de
bem-estar mental no local de trabalho, entre outros.

31) Increased stressful impact among general population in mainland China
amid the COVID-19 pandemic: A nationwide cross-sectional study
conducted after Wuhan city's travel ban was lifted.
Ma ZF, Zhang Y, Luo X, Li X, Li Y, Liu S, Zhang Y. Int J Soc Psychiatry. 2020 Jun
22:20764020935489. doi: 10.1177/0020764020935489.PMID: 32564637
Foi realizada uma pesquisa transversal em abril de 2020. Os participantes de nacionalidade
chinesa com idade ⩾ 18 anos foram solicitados a preencher uma versão validada em chinês
modificada de um questionário sobre o impacto da escala de eventos (IES), apoio social e
familiar, questões relacionadas à saúde mental mudanças no estilo de vida e indicadores de
impactos negativos na saúde mental. Um total de 728 participantes (ou seja, 217 homens e
511 mulheres) completaram o questionário. A idade média dos participantes foi de 32,9 ±
10,4 anos, sendo a maioria (92,2%) com maior nível de qualificação educacional. A média
geral de IES nos participantes foi de 21,5 ± 7,0, refletindo leve impacto estressante (isto é,
após a reabertura da cidade de Wuhan); 25,5% dos participantes tiveram uma pontuação no
IES ⩾ 26. Ser do sexo feminino e casado foi significativamente associado a uma maior
pontuação média no IES. Os escores médios gerais para as escalas de intrusão e evasão nos
participantes foram 9,4 ± 3,7 e 12,1 ± 4,2, respectivamente.

32) The challenge of mental health during Covid-19 outbreak: experience
from metropolitan area of Milan.
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Seghi F, Barbini B, Franchini L, Colombo C. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2020 Jun
20:1-2. doi: 10.1007/s00406-020-01154-7.. PMID: 32564126.
Com o recente desenvolvimento de múltiplas ferramentas no campo das telecomunicações, a
telemedicina já provou ser uma estratégia eficaz na relação médico-paciente,
particularmente na psiquiatria. A grande maioria dos pacientes ambulatoriais foi
prontamente aconselhada a permanecer em casa, a menos que precisasse de uma consulta
urgente. Em caso de hospitalização, remodelamos a rotina e a organização clínica dos
pacientes internados para limitar a disseminação do vírus em um ambiente de alto risco,
com o objetivo de zero infecção entre pacientes e profissionais de saúde. Antes da admissão,
todos os pacientes foram submetidos a um swab nasofaríngeo e um rastreamento rigoroso de
contato, em cooperação com a equipe de Doenças Infecciosas; aqueles que testaram
negativo para Sars-CoV-2 foram admitidos sob um regime de isolamento de três dias.

33) Insomnia during COVID-19 pandemic and lockdown: Prevalence,
severity, and associated risk factors in French population.
Kokou-Kpolou CK, Megalakaki O, Laimou D, Kousouri M. Psychiatry Res. 2020 May
26;290:113128. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113128. PMID: 32563951.
Os participantes (N = 556) completaram o Índice de Gravidade da Insônia, a escala de
Solidão da UCLA e forneceram informações sobre sociodemografia, antecedentes de
condições de saúde física e mental e eventos estressantes da vida relacionados à COVID-19.
Em nossa amostra, 19,1% atendiam aos critérios diagnósticos de insônia clínica, o dobro do
relatado no estudo de Voitsidis et al., mas próximos aos encontrados entre as populações
chinesa e italiana. Confirmamos que as preocupações e a solidão relacionadas à COVID-19
são os principais fatores que contribuem para a insônia clínica, além do status educacional,
por estarem infectados pelo vírus e por doenças pré-existentes na saúde mental.

34) Effects of the COVID-19 pandemic on the mental health of prisoners.
Hewson T, Shepherd A, Hard J, Shaw J. Lancet Psychiatry. 2020 Jul;7(7):568-570. doi:
10.1016/S2215-0366(20)30241-8. PMID: 32563298
A COVID-19 apresenta desafios substanciais para as populações ofensoras. As medidas
foram e devem continuar sendo implementadas para reduzir a transmissão de doenças nas
prisões; no entanto, essas medidas não são gratuitas e suas conseqüências para a saúde
mental devem ser reduzidas sempre que possível. Os efeitos da pandemia são consideráveis,
mas também criam oportunidades para métodos novos e inovadores de apoiar os
prisioneiros e de fortalecer os vínculos entre assistência médica, justiça criminal e órgãos
governamentais, com potenciais benefícios duradouros.
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35) China's experience on mental health in response to the COVID-19
pandemic.
Yan B, Nie G, Huang Y. Asian J Psychiatr. 2020 Jun 12;53:102205. doi:
10.1016/j.ajp.2020.102205. PMID: 32563108
Crie um ambiente confortável, propício à manutenção da saúde mental dos pacientes:
Oferecer assistência psicológica e intervenção em crises aos pacientes
Atenda às necessidades reais dos profissionais de saúde a tempo e faça sugestões
apropriadas sobre saúde física e mental
Fornecer apoio psicológico e intervenção em crises psicológicas para os profissionais de
saúde
Ao se referir a pessoas com COVID-19, não associe a doença a nenhuma etnia ou
regionalidade específica
Não se refira às pessoas com a doença como "os casos COVID-19", "vítimas", "as famílias
COVID-19" ou "os doentes"
Minimizar assistir, ler ou ouvir notícias sobre o COVID-19 que faz com que o público se
sinta ansioso ou angustiado;
Encontre oportunidades para ampliar histórias positivas e esperançosas e imagens positivas
de pessoas locais que experimentaram o COVID-19
Honrar carreiras e profissionais de saúde

36) Correlates of symptoms of anxiety and depression and mental wellbeing
associated with COVID-19: a cross-sectional study of UK-based respondents.
Smith L, Jacob L, Yakkundi A, McDermott D, Armstrong NC, Barnett Y, López-Sánchez
GF, Martin S, Butler L, Tully MA. Psychiatry Res. 2020 May 29;291:113138. doi:
10.1016/j.psychres.2020.113138. PMID: 32562931.
932 participantes foram incluídos.
Nesta amostra de adultos do Reino Unido, mulheres que se auto isolaram / se distanciaram
socialmente, grupos etários mais jovens, aqueles com menor renda anual, fumantes atuais e
pessoas com multimorbidade física foram associados a níveis mais altos de problemas de
saúde mental.

37) Mental health of health-care workers in the COVID-19 era.
Greenberg N. Nat Rev Nephrol. 2020 Jun 19:1-2. doi: 10.1038/s41581-020-0314-5. PMID:
32561871.
O contrato psicológico não escrito entre os profissionais de saúde, seus gerentes e o público
tem sido de que todos os funcionários darão tudo de si para salvar vidas e, em troca, o país
fará todo o possível para proteger sua saúde mental através do fornecimento de apoio
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adequado. Embora o acesso rápido a tratamentos eficazes baseados em evidências seja
necessário para uma minoria importante de profissionais de saúde como resultado dos
estressores experimentados durante a pandemia da COVID-19, uma base substancial de
evidências apóia a noção de que os gerentes de saúde têm um papel substancial na proteção
a saúde mental de seus funcionários, além de ajudar aqueles que precisam de cuidados e
apoio adicionais para acessá-los

38) Prognosis analysis of patients with mental disorders with COVID-19: a
single-center retrospective study.
Wan Y, Wu J, Ni L, Luo Q, Yuan C, Fan F, Liu H, Zhang C, Xiang Y, Xie Q. Aging
(Albany NY). 2020 Jun 19;12. doi: 10.18632/aging.103371. Online ahead of print.
PMID: 32561692
Nossa pesquisa indicou que a taxa de mortalidade de pacientes com demência com COVID19 foi maior do que a de pacientes com outros transtornos mentais. Um foco na resposta
inflamatória de pacientes com demência pode fornecer novas idéias para reduzir a
mortalidade.

39) Impact of coronavirus disease 2019 on healthcare workers: beyond the
risk of exposure.
Giannis D, Geropoulos G, Matenoglou E, Moris D. Postgrad Med J. 2020 Jun
19:postgradmedj-2020-137988. doi: 10.1136/postgradmedj-2020-137988. PMID: 32561596.
Essa situação estressante e fadiga acumulada afetam gravemente muitos aspectos do
trabalho e da vida pessoal. Maior carga de trabalho resulta em tempo limitado para o
autocuidado, relaxamento e até a satisfação de necessidades básicas, incluindo nutrição e
auto-higiene. A interação social é limitada, enquanto a aplicação do distanciamento social
na população dos profissionais de saúde é difícil. Rodadas de clínicas, discussão de casos
interativos, intervalos para o almoço ocorrem em espaços fechados e nem sempre é possível
o distanciamento. O isolamento e a negligência própria podem eventualmente resultar em
raiva, irritabilidade e instabilidade do humor. Além disso, o contato diário com os pacientes
e a escassez de recursos são fatores que contribuem para o estresse geral que os profissionais
de saúde sofrem durante esse período.
Dilemas éticos e exposição constante podem resultar em efeitos prejudiciais, a curto e a
longo prazo, na saúde mental e no bem-estar dessa população

40) The Neurobiology of Social Distance.
Bzdok D, Dunbar RIM. Trends Cogn Sci. 2020 Jun 3:S1364-6613(20)30140-6. doi:
10.1016/j.tics.2020.05.016. PMID: 32561254.
Nunca antes experimentamos isolamento social em uma escala tão grande como a que
tivemos em resposta à doença de coronavírus 2019 (COVID-19). No entanto, sabemos que o
ambiente social tem um impacto dramático em nosso senso de satisfação e bem-estar. Em
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tempos de angústia, crise ou desastre, a resiliência humana depende da riqueza e força das
conexões sociais, bem como do envolvimento ativo em grupos e comunidades. Nos últimos
anos, as evidências emergentes de várias disciplinas tornaram bastante claro: o isolamento
social percebido (ou seja, a solidão) pode ser a ameaça mais potente à sobrevivência e à
longevidade. Destacamos os benefícios dos vínculos sociais, as coreografias de criação e
manutenção de vínculos, bem como a base neurocognitiva do isolamento social e suas
profundas consequências para a saúde mental e física

41) Psychosocial factors and hospitalisations for COVID-19: Prospective
cohort study based on a community sample.
Batty GD, Deary IJ, Luciano M, Altschul DM, Kivimäki M, Gale CR. Brain Behav Immun.
2020 Jun 16:S0889-1591(20)31309-X. doi: 10.1016/j.bbi.2020.06.021. PMID: 32561221.
Houve 908 hospitalizações por COVID-19 em uma amostra analítica de 431.051 membros
do estudo na Inglaterra. Nas análises ajustadas por idade e sexo, um risco elevado de
COVID-19 estava relacionado a níveis desfavoráveis de educação (odds ratio; intervalo de
confiança de 95%: 2,05; 1,70, 2,47), renda (2,00; 1,63, 2,47), privação de área (2,20; 1,86,
2,59), ocupação (1,39; 1,14, 1,69), sofrimento psicológico (1,58; 1,32, 1,89), saúde mental
(1,50; 1,25, 1,79), neuroticismo (1,19; 1,00, 1,42) e desempenho em dois testes de função
cognitiva - raciocínio verbal e numérico (2,66; 2,06, 3,34) e velocidade de reação (1,27;
1,08, 1,51).
Após o ajuste mútuo dessas características, além de fatores de etnia, comorbidade e estilo de
vida, apenas a relação entre a função cognitiva mais baixa, medida pelo teste de raciocínio, e
a duplicação do risco de infecção permaneceu (1,98; 1,38, 2,85).

42) Psychological Functioning of Slovene Adults during the COVID-19
Pandemic: Does Resilience Matter?
Kavčič T, Avsec A, Zager Kocjan G. Psychiatr Q. 2020 Jun 17:1-10. doi: 10.1007/s11126020-09789-4. PMID: 32556914.
Dentro de cinco dias após a Eslovênia declarar a pandemia, 2722 participantes (75% do
sexo feminino) completaram uma pesquisa on-line medindo saúde mental e estresse
percebido como variáveis de resultado e dados demográficos, variáveis relacionadas à saúde
e resiliência pessoal como variáveis preditoras. Análises de regressão logística hierárquica
demonstraram que mulheres, participantes mais jovens e menos instruídos tinham maiores
chances de um funcionamento psicológico menos favorável durante o surto da COVID-19.
Além disso, indicadores de saúde mais ruins e preocupações com infecção pela COVID-19
previam diminuição do funcionamento psicológico. O fator crucial que promove o bom
funcionamento psicológico durante as pandemias da COVID-19 foi a resiliência,
amortecendo adicionalmente os efeitos prejudiciais das variáveis demográficas e
relacionadas à saúde na saúde mental e no estresse percebido.
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43) COVID-19 and mental health equity in the United States.
Purtle J. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2020 Jun 17:1-3. doi: 10.1007/s00127-02001896-8. PMID: 32556376.
A pandemia do COVID-19 tem impactos desproporcionalmente adversos na saúde mental
de grupos socialmente desfavorecidos. Outras questões que podem produzir tais
disparidades incluem, entre outras: ansiedade aumentada em adquirir o vírus devido à maior
dependência do transporte público, o que provavelmente está associado a um maior risco de
transmissão do vírus; menos acesso à Internet de banda larga e smartphones que suportam
tecnologias audiovisuais que poderiam ajudar a mitigar os efeitos da pandemia, reduzindo o
isolamento social e facilitando o acesso a serviços de saúde tele-mental; e discriminação
relacionada a vírus, que pode prevalecer entre asiáticos americanos.

44) Did the General Population in Germany Drink More Alcohol during the
COVID-19 Pandemic Lockdown?
Anne K, Ekaterini G, Falk K, Thomas H. Alcohol Alcohol. 2020 Jun 19:agaa058. doi:
10.1093/alcalc/agaa058.. PMID: 32556079.
Dos 2102 participantes da pesquisa, 8,2% relataram não consumir álcool, 37,7% não
relataram mudança no comportamento de beber, 19,4% relataram beber menos ou muito
menos e 34,7% relataram beber mais ou muito mais álcool desde o início do lockdown. As
análises de regressão logística binária mostram que indivíduos com baixa escolaridade e
indivíduos com níveis mais altos de estresse percebido devido ao bloqueio estão em risco de
consumir mais álcool durante o lockdown.

45) Evaluation of health-related quality of life using EQ-5D in China during
the COVID-19 pandemic.
Ping W, Zheng J, Niu X, Guo C, Zhang J, Yang H, Shi Y. PLoS One. 2020 Jun
18;15(6):e0234850. doi: 10.1371/journal.pone.0234850. eCollection 2020. PMID:
32555642.
1139 responderam à survey online. O problema mais frequentemente relatado foi dor /
desconforto (19,0%) e ansiedade / depressão (17,6%). Modelos de regressão logística
mostraram que o risco de dor / desconforto e ansiedade / depressão entre pessoas com
envelhecimento, com doenças crônicas, menor renda, efeitos epidêmicos, preocupa-se em
aumentar significativamente a COVID-19.

46) Public Attitudes, Behaviors, and Beliefs Related to COVID-19, Stay-atHome Orders, Nonessential Business Closures, and Public Health Guidance
- United States, New York City, and Los Angeles, May 5-12, 2020.
Czeisler MÉ, Tynan MA, Howard ME, Honeycutt S, Fulmer EB, Kidder DP, Robbins R,
Barger LK, Facer-Childs ER, Baldwin G, Rajaratnam SMW, Czeisler CA. MMWR Morb
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Mortal Wkly Rep. 2020 Jun 19;69(24):751-758. doi: 10.15585/mmwr.mm6924e1. PMID:
32555138
Para avaliar e entender as atitudes, comportamentos e crenças do público relacionados a esta
orientação e à COVID-19, foram realizadas pesquisas com painéis representativos entre
adultos com idade ≥18 anos na cidade de Nova York (NYC) e Los Angeles, e nos Estados
Unidos em maio nos Estados Unidos. 5-12, 2020. A maioria dos entrevistados nas três
coortes apoiava pedidos de permanência em casa e fechamentos de negócios não essenciais
* (Estados Unidos, 79,5%; Nova York, 86,7%; e Los Angeles, 81,5%), relatavam sempre ou
frequentemente vestindo coberturas de rosto de pano em áreas públicas (Estados Unidos,
74,1%, Nova York, 89,6%; e Los Angeles 89,8%), e acreditavam que as restrições de seus
estados eram o equilíbrio certo ou não eram suficientemente restritivas (Estados Unidos,
84,3%; Novo York City, 89,7%; e Los Angeles, 79,7%).

47) Effectiveness of an Eight-Week Web-Based Mindfulness Virtual
Community Intervention for University Students on Symptoms of Stress,
Anxiety, and Depression: A Randomized Controlled Trial.
El Morr C, Ritvo P, Ahmad F, Moineddin R. JMIR Ment Health. 2020 Jun 17. doi:
10.2196/18595. PMID: 32554380
Um estudo controlado randmomizado ECR foi projetado para avaliar estudantes de
graduação (n = 160) que foram alocados aleatoriamente em uma condição de CBT
(mindfulness guiada pela web) (n = 80) ou em uma condição de controle de lista de espera
(WLC) (n = 80).
Dos 159 estudantes que forneceram dados T1, 32 eram do sexo masculino e 125 do
feminino, com idade média de 22,55 anos. Os participantes dos grupos MVC (n = 79) e
WLC (n = 80) foram semelhantes nas características sociodemográficas no T1, com exceção
do sexo e das horas semanais de trabalho voluntário não remunerado. No acompanhamento
pós-intervenção, pelas comparações ajustadas, houve reduções estatisticamente
significativas entre os grupos nos escores de depressão (β = -2,21, P = 0,01) e nos escores de
ansiedade (β = -4,82, P = 0,006) e um aumento significativo nos escores de atenção plena (β
= 4,84, P = 0,02) em comparação ao WLC. Não houve diferenças estatisticamente
significantes no estresse percebido para o CVM (β = 0,64, P = 0,48) em comparação ao
WLC.

48) Health behaviour changes during COVID-19 and the potential
consequences: A mini-review.
Arora T, Grey I. J Health Psychol. 2020
10.1177/1359105320937053. PMID: 32551944.

Jun

18:1359105320937053.

doi:

A maioria das pesquisas psicológicas sobre a pandemia de COVID-19 tem sido sobre
resultados de saúde mental. É fundamental produzir um melhor entendimento das prováveis
alterações comportamentais na população em geral e seu impacto sobre a saúde fisiológica e
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mental, que provavelmente são principalmente negativas. Políticas, medidas e mídia de
saúde pública são necessárias para promover maior autoconsciência, autoajuda e
autocuidado no ambiente doméstico, a fim de evitar tensões posteriores no sistema de saúde.

49) The rise of adverse childhood experiences during the COVID-19
pandemic.
Bryant DJ, Oo M, Damian AJ. Psychol Trauma. 2020 Jun 18. doi: 10.1037/tra0000711..
PMID: 32551773
As experiências adversas na infância, que são definidas por diferentes formas de abuso,
negligência e disfunção doméstica que ocorrem antes dos 18 anos de idade, são um
importante problema de saúde pública nos Estados Unidos que pode piorar na atual
pandemia da COVID-19. Além disso, o desafio é ainda maior para crianças e jovens de
comunidades de baixa renda e comunidades de cor. Assim, há uma maior necessidade de
investimentos em sistemas de atendimento a jovens, dentro e fora dos cuidados de saúde e
saúde pública, para abordar efetivamente experiências adversas na infância e impedir suas
sequelas negativas de saúde e sociais a curto e longo prazo, muito além da atual crise de
saúde pública.

50) The effect of the 2019 novel coronavirus pandemic on college students in
Wuhan.
Yang D, Tu CC, Dai X. Psychol Trauma. 2020 Jun 18. doi: 10.1037/tra0000930. PMID:
32551764.
A amostra incluiu 384 de 4 universidades em Wuhan, China.
As descobertas confirmaram que a experiência de vitimização de 2019-nCoV foi um
preditor negativo de saúde mental; pensamento positivo e resiliência foram fortes
mediadores entre a experiência de vitimização 2019-nCoV e a saúde mental.

51) Neurochemical evidence of astrocytic and neuronal injury commonly
found in COVID-19.
Kanberg N, Ashton NJ, Andersson LM, Yilmaz A, Lindh M, Nilsson S, Price RW, Blennow
K, Zetterberg H, Gisslén M. Neurology. 2020 Jun 16:10.1212/WNL.0000000000010111.
doi: 10.1212/WNL.0000000000010111. PMID: 32546655
Mostramos evidências neuroquímicas de lesão neuronal e ativação glial em pacientes com
COVID-19 moderado e grave. Estudos adicionais são necessários para esclarecer a
frequência e a natureza dos danos no SNC relacionados à COVID-19, e sua relação com
eventos clinicamente definidos no SNC, como eventos hipóxicos e isquêmicos, e com
mecanismos mais intimamente ligados à infecção pelo SARS-CoV-2 sistêmica e
consequente ativação imune, e também avaliar a utilidade clínica do monitoramento de NfL
e GFAp plasmático no tratamento desse grupo de pacientes.
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52) Fear of COVID-19 Scale-Associations of Its Scores with Health Literacy
and Health-Related Behaviors among Medical Students.
Nguyen HT, Do BN, Pham KM, Kim GB, Dam HTB, Nguyen TT, Nguyen TTP, Nguyen
YH, Sørensen K, Pleasant A, Duong TV. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun
11;17(11):4164. doi: 10.3390/ijerph17114164. PMID: 32545240 Clinical Trial.
Um estudo transversal foi realizado de 7 a 29 de abril de 2020 com 5423 estudantes em oito
universidades do Vietnã, incluindo cinco universidades no Norte, uma universidade no
Centro, duas universidades no Sul.
Alunos com maior pontuação no FCoV-19S eram mais propensos a fumar (odds ratio, OR,
1,11; IC95% 1,08, 1,14; p <0,001) ou beber álcool (OR 1,04; IC95% 1,02, 1,06; p <0,001)
em um nível inalterado ou superior durante a pandemia, em comparação com os alunos com
menor pontuação no FCoV-19S.
A alfabetização em saúde foi encontrada para proteger os estudantes de medicina do medo.
Fumar e beber parecem ter um impacto negativo no medo do COVID-19.

53) Psychological resilience during the COVID-19 lockdown.
Killgore WDS, Taylor EC, Cloonan SA, Dailey NS. Psychiatry Res. 2020 Jun
9;291:113216. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113216. PMID: 32544705.
Para identificar fatores que podem contribuir para maior resiliência psicológica durante as
primeiras semanas dos esforços de lockdown em todo o país, pedimos a 1.004 adultos dos
EUA para concluir avaliações de resiliência, saúde mental e comportamentos e
relacionamentos diários. A resiliência média foi menor do que as normas publicadas, mas
foi maior entre aqueles que tendiam a sair mais frequentemente, a se exercitar mais, a
perceber mais apoio social da família, amigos e pessoas importantes, dormir melhor e orar
com mais frequência. A resiliência psicológica diante da pandemia está relacionada a fatores
modificáveis.

54) How We Do It: Lessons on Outbreak Preparedness from the Cleveland
Clinic.
Orsini E, Mireles-Cabodevila E, Ashton R, Khouli H, Chaisson N. Chest. 2020 Jun
13:S0012-3692(20)31673-1. doi: 10.1016/j.chest.2020.06.009. PMID: 32544492
Os princípios são consistentes com uma abordagem de "todos os perigos" para mitigação de
desastres. Essa abordagem é adaptada ao planejamento de uma multiplicidade de ameaças,
mas enfatiza cenários altamente relevantes, como a pandemia do COVID-19. Também
descrevemos maneiras específicas como esses princípios ajudaram a preparar nosso hospital
para essa pandemia. Os pontos principais incluem agir rapidamente, identificar e envolver
os principais interessados desde o início, fornecer informações precisas, priorizar a
segurança e a saúde mental dos funcionários, promover uma resposta clínica totalmente
integrada, preparar-se para dilemas éticos e ter uma estratégia de saída convincente para
recuperação pós-desastre. .
Instituto de Ensino e Pesquisa
Av. Albert Einstein, 627 - 2ºS – Bloco A - Morumbi - São Paulo - SP - 05651-901

55) Community Susceptibility and Resiliency to COVID-19 Across the RuralUrban Continuum in the United States.
Peters DJ. J Rural Health. 2020 Jun 16. doi: 10.1111/jrh.12477. PMID: 32543751
A análise fatorial agrupou 11 indicadores em 7 fatores distintos de suscetibilidade para
3.079 municípios nos Estados Unidos.
Cerca de 33% dos municípios rurais são altamente suscetíveis à COVID-19, impulsionado
por populações mais velhas e comprometidas com a saúde, além de instalações de
atendimento a idosos. As principais vulnerabilidades nos municípios rurais incluem menos
médicos, falta de serviços de saúde mental, maior incapacidade e ausência de seguro. O
acesso insuficiente à Internet limita a telemedicina. A falta de capital social e serviços
sociais pode dificultar a recuperação da pandemia local. As instalações de processamento de
carne geram riscos nos municípios micropolitanos. Embora os municípios metropolitanos
sejam menos suscetíveis devido a populações mais jovens e saudáveis, cerca de 6% estão
em risco devido à disseminação da comunidade por populações densas. As vulnerabilidades
metropolitanas incluem minorias com maior risco à saúde e ao diabetes, barreiras
linguísticas, ser um centro de transporte que ajuda a espalhar infecções e problemas agudos
de moradia.
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26.06.2020 – Atualização Saúde Mental e COVID-19
1)
Fear of COVID-19 Scale-Associations of Its Scores with Health
Literacy and Health-Related Behaviors among Medical Students.
Nguyen HT, Do BN, Pham KM, Kim GB, Dam HTB, Nguyen TT, Nguyen TTP, Nguyen
YH, Sørensen K, Pleasant A, Duong TV. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun
11;17(11):E4164. doi: 10.3390/ijerph17114164. PMID: 32545240
Nosso objetivo foi validar a escala de medo da COVID-19 (FCoV-19S) e examinar a
associação de suas pontuações com alfabetização em saúde e comportamentos relacionados
à saúde entre estudantes de medicina. Um estudo transversal foi realizado de 7 a 29 de abril
de 2020 com 5423 estudantes em oito universidades do Vietnã. Maior escolaridade em
saúde foi associada a menores escores de FCoV-19S. Estudantes mais velhos ou estar
cursando o último ano acadêmico, ser homem e poder pagar medicamentos foram
associados a menores escores de FCoV-19S. Alunos com maior pontuação no FCoV-19S
são mais propensos a fumar ou consumir álcool.

2)

Psychological resilience during the COVID-19 lockdown.

Killgore WDS, Taylor EC, Cloonan SA, Dailey NS. Psychiatry Res. 2020 Jun
9;291:113216. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113216. PMID: 32544705 Free PMC article.
Para identificar fatores que podem contribuir para maior resiliência psicológica durante as
primeiras semanas do esforço para o lockdown em todo o país, pedimos a 1.004 adultos dos
EUA para concluir avaliações de resiliência, saúde mental e comportamentos e
relacionamentos diários. A resiliência média foi menor do que as normas publicadas, mas
foi maior entre aqueles que tendiam a sair mais frequentemente, a se exercitar mais, a
perceber mais apoio social da família, amigos e pessoas importantes, dormir melhor e orar
com mais frequência.

3)
Aggregated COVID-19 suicide incidences in India: Fear of COVID-19
infection is the prominent causative factor.
Dsouza DD, Quadros S, Hyderabadwala ZJ, Mamun MA. Psychiatry Res. 2020 May
28;290:113145. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113145. PMID: 32544650
O presente estudo apresenta 69 casos de suicídio associados à COVID-19 (de 19 a 65 anos;
63 casos eram do sexo masculino). As causas de suicídio estão incluídas a seguir - medo da
infecção por COVID-19 (n = 21), seguido de crise financeira (n = 19), solidão, isolamento
social e pressão para quarentena, COVID-19 positiva, estresse relacionado à COVID-19, ser
incapaz de voltar para casa devido ao bloqueio, indisponibilidade de álcool etc.
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4)
How We Do It:
Lessons on Outbreak Preparedness from the Cleveland Clinic.
Orsini E, Mireles-Cabodevila E, Ashton R, Khouli H, Chaisson N.
Chest. 2020 Jun 13:S0012-3692(20)31673-1. doi: 10.1016/j.chest.2020.06.009. PMID:
32544492
Os pontos principais incluem agir rapidamente, identificar e envolver os principais
interessados desde o início, fornecer informações precisas, priorizar a segurança e a saúde
mental dos funcionários, promover uma resposta clínica totalmente integrada, preparar-se
para dilemas éticos e ter uma estratégia de saída convincente para recuperação pós-desastre.

5) The mental health of those whose rights have been taken away: An
essay on the mental health of indigenous peoples in the face of the 2019
Coronavirus (2019-nCoV) outbreak.
Júnior JG, Moreira MM, Pinheiro WR, de Amorim LM, Lima CKT, da Silva CGL, Neto
MLR. Psychiatry Res. 2020 May 13;289:113094. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113094.
PMID: 32540748
De acordo com a literatura, devido à pandemia pela COVID-19, há falta de serviços e
profissionais especializados em saúde mental, acesso restrito a informações de qualidade e
falta de acesso a insumos, causando sentimentos negativos e agravando problemas mentais
pré-existentes (por exemplo: depressão, ideação suicida, tabagismo e consumo abusivo de
álcool). As diferenças culturais são um fator de risco para agravar a saúde mental dessa
população já vulnerável.

6)

COVID-19 and addiction.

Dubey MJ, Ghosh R, Chatterjee S, Biswas P, Chatterjee S, Dubey S. Diabetes Metab Syndr.
2020 Jun 9;14(5):817-823. doi: 10.1016/j.dsx.2020.06.008. PMID: 32540735.
Pessoas com transtorno pelo uso de substâncias apresentam maior risco de piores resultados
nos desfechos da COVID-19. Há uma onda de comportamentos de adição (novos e
recaídas), incluindo vícios comportamentais nesse período. As pessoas com problemas de
adição enfrentam especialmente dificuldades no acesso aos serviços de saúde, que as tornam
propensas a adquirir drogas por meios ilegais.

7)
The effects of social deprivation on adolescent development and
mental health.
Orben A, Tomova L, Blakemore SJ. Lancet Child Adolesc Health. 2020 Jun 12:S23524642(20)30186-3. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30186-3. PMID: 32540024.
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Estudos
em
humanos
demonstraram a importância da aceitação e influência dos seus pares na adolescência.
Pesquisas com animais mostraram que a privação e o isolamento social têm efeitos únicos
no cérebro e no comportamento na adolescência, em comparação com outras etapas da vida.
No entanto, a diminuição do contato pessoal dos adolescentes pode ser menos prejudicial
devido ao amplo acesso a formas digitais de interação social por meio de mídias sociais. As
descobertas analisadas destacam como o distanciamento físico pode ter um efeito
desproporcional em uma faixa etária para a qual a interação entre pares é um aspecto vital
do desenvolvimento.

8) The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates.
Sher L.QJM. 2020 Jun 15:hcaa202. doi: 10.1093/qjmed/hcaa202.
PMID: 32539153
As consequências para a saúde mental da crise da COVID-19, incluindo comportamento
suicida, provavelmente estarão presentes por um longo período de tempo e atingem o pico
mais tarde que a pandemia real. Para reduzir o suicídio durante a crise da COVID-19, é
imperativo diminuir o estresse, a ansiedade, os medos e a solidão na população em geral.
Deveria haver campanhas de mídia tradicional e social para promover a saúde mental e
reduzir o sofrimento. O alcance ativo é necessário, especialmente para pessoas com
histórico de distúrbios psiquiátricos, sobreviventes da COVID-19 e adultos mais velhos. São
necessários estudos de pesquisa sobre como as consequências para a saúde mental podem
ser mitigadas durante e após a pandemia da COVID-19.

9) China experience from COVID-19: Mental health in mandatory
quarantine zones urgently requires intervention.
Wu L, Guo X, Shang Z, Sun Z, Jia Y, Sun L, Liu W.Psychol Trauma. 2020 Jun 15. doi:
10.1037/tra0000609. PMID: 32538663
O estudo investigou a quarentena devido à COVID-19 e seu impacto na saúde mental. Os
resultados mostraram que houve uma diferença significativa nas pontuações do PTSD
Checklist para DSM-5 entre o grupo de quarentena e o grupo de não quarentena. Como
resultado, a saúde mental dos residentes em zonas de quarentena obrigatórias exige
urgentemente intervenção.

10) The Society of Behavioral Sleep Medicine (SBSM) COVID-19 Task
Force: Objectives and Summary Recommendations for Managing Sleep
during a Pandemic.
Crew EC, Baron KG, Grandner MA, Ievers-Landis CE, McCrae CS, Nadorff MR,
Nowakowski S, Ochsner Margolies S, Hansen K. Behav Sleep Med. 2020 Jun 13:1-3. doi:
10.1080/15402002.2020.1776288. PMID: 32538157
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Participantes Membros da Força-Tarefa SBSM COVID-19. Resultados / Conclusões Este
artigo inclui links para materiais on-line desenvolvidos para uso por profissionais e
pacientes, além de breves descrições das principais recomendações da Força-Tarefa da
sociedade de medicina comportamental do sono para condições específicas de sono (por
exemplo, insônia aguda, pesadelos) e populações vulneráveis (por exemplo, pais,
profissionais essenciais / de saúde, idosos)

11) The impact of the COVID-19 pandemic on patients with OCD: Effects of
contamination symptoms and remission state before the quarantine in a
preliminary naturalistic study.
Davide P, Andrea P, Martina O, Andrea E, Davide D, Mario A.
Psychiatry Res. 2020 Jun 9;291:113213. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113213. PMID:
32535508.
O escore de gravidade obsessivo-compulsivo de Yale-Brown (Y-BOCS), administrado antes
da quarentena, foi re-administrado após seis semanas desde o início do lockdown. Surgiu
um aumento significativo na gravidade da obsessão e compulsão. O estado de remissão dos
sintomas do TOC e os sintomas de contaminação antes da quarentena foram
significativamente associados à piora dos sintomas do TOC durante a quarentena. Para
nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que avaliou os sintomas do TOC no período
COVID-19. Nossos resultados apoiam a necessidade de melhorar a prevenção de recaídas
durante o período de restrições sociais e desenvolver estratégias alternativas, como consultas
on-line e gerenciamento psiquiátrico digital.

12) Mental health of family, friends, and co-workers of COVID-19 patients
in Japan.
Tanoue Y, Nomura S, Yoneoka D, Kawashima T, Eguchi A, Shi S, Harada N, Miyata H.
Psychiatry Res. 2020 May 6;291:113067. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113067. PMID:
32535504.
À medida que a pandemia do coronavírus 2019 (COVID-19) aumenta, a saúde mental dos
infectados e dos não infectados é uma preocupação crescente. Utilizamos dados de
pesquisas administrativas (16402 respostas nas últimas duas semanas) usando um chatbot on
LINE, o mais popular serviço de rede social (SNS) no Japão, para mostrar que pessoas com
COVID-19 em um ambiente próximo tinham um nível de estresse psicológico mais alto do
que aqueles sem mais popular serviço de rede social (SNS) no Japão, para mostrar que
pessoas com COVID-19. Acreditamos que os resultados indicam uma necessidade urgente
de priorizar o estabelecimento e a implementação de saúde mental e apoio psicossocial
adaptado à família, parentes próximos e amigos de pacientes com COVID-19.
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13) Elder Abuse in the Time of COVID-19-Increased Risks for Older Adults
and Their Caregivers.
Makaroun LK, Bachrach RL, Rosland AM. Am J Geriatr Psychiatry. 2020 May 19:S10647481(20)30346-8. doi: 10.1016/j.jagp.2020.05.017.PMID: 32534873.
Estima-se que 1 em cada 10 idosos (idade ≥ 60 anos) sofre abuso anualmente nos Estados
Unidos. Isso inclui abuso físico, sexual ou psicológico, bem como exploração financeira
(como desvio de dinheiro sem permissão ou fraudes) ou negligência por parte dos
cuidadores. Mesmo na melhor das hipóteses, os casos de abuso de idosos raramente são
detectados, com apenas 1 em cada 24 casos identificados e relatados às autoridades
apropriadas. O abuso de idosos geralmente resulta de uma combinação de fatores
relacionados ao próprio idoso, cuidadores e outros no círculo social do adulto e o contexto
em que todos vivem e coexistem. As medidas de política pública que estão sendo adotadas
para a COVID-19, e suas conseqüências posteriores à saúde mental, provavelmente estão
causando impactos em cada uma dessas áreas de maneira a aumentar a probabilidade de
adultos mais velhos sofrerem abuso.

14) Mental health considerations for patients with epilepsy during COVID19 crisis.
Kuroda N. Epilepsy Behav. 2020 May 30;111:107198. doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107198.
PMID: 32531704.
Este artigo discute a saúde mental de pessoas com epilepsia e o impacto associado à
COVID-19. Mesmo antes da crise da COVID-19, os pacientes com epilepsia eram
propensos à depressão. Apesar da introdução da telemedicina, é necessário prestar mais
atenção aos sintomas psiquiátricos nestes pacientes do que antes da crise do COVID-19.

15) Potential role of artificial intelligence to address the COVID-19
outbreak-related mental health issues in India.
Ransing R, Nagendrappa S, Patil A, Shoib S, Sarkar D.
Psychiatry Res. 2020 Jun 1;290:113176. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113176. PMID:
32531628.
Recentemente, o governo da Índia lançou aplicativos móveis baseados em inteligência
artificial (AI) (por exemplo, ArogyaSetu, Mygovspeaks) para criar conscientização, autoavaliação e rastreamento para a infecção pela COVID-19 (Sharma, 2020). Milhões de
pessoas em todo o país baixaram o aplicativo móvel mencionado. A inclusão de
componentes de saúde mental (MH) em aplicativos móveis baseados em IA (por exemplo,
Chatbots ou consultores virtuais) pode ser uma oportunidade única, promissora, acessível e
viável de preencher a lacuna de tratamento para transtornos mentais e aumentar o
escalonamento de Intervenções de saúde mental durante e após a pandemia de COVID-19.
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16) Addressing the public mental health challenge of COVID-19.
Campion J, Javed A, Sartorius N, Marmot M. Lancet Psychiatry. 2020 Jun 9:S22150366(20)30240-6. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30240-6. PMID: 32531299.
Para evitar os efeitos esperados da COVID 19 na saúde mental da população, é urgente a
implementação em escala populacional de intervenções eficazes em saúde mental pública,
apoiadas por práticas e inovações em saúde mental pública. A implementação dessas
intervenções mitigará o impacto da pandemia na saúde mental, melhorará o bem-estar da
população, impedirá o surgimento de transtornos mentais e reduzirá a recaída de transtornos
mentais, com retornos econômicos associados, mesmo a curto prazo. A prática pública de
saúde mental deve ser parte integrante da resposta à COVID-19 e terá efeitos positivos
imediatos e um legado que provavelmente durará mais que a pandemia

17) Workplace responses to COVID-19 associated with mental health and
work performance of employees in Japan.
Sasaki N, Kuroda R, Tsuno K, Kawakami N.
J Occup Health. 2020 Jan;62(1):e12134. doi: 10.1002/1348-9585.12134.
PMID: 32529654 Free PMC article.
As medidas de proteção no local de trabalho podem promover e manter a saúde mental e o
desempenho no trabalho dos funcionários durante a epidemia de COVID-19.

18) The challenges of lockdown for early-career researchers.
Byrom N.Byrom N.Elife. 2020 Jun 12;9:e59634. doi: 10.7554/eLife.59634.Elife.
2020.PMID: 32530421
As universidades devem priorizar seus pesquisadores de doutorado e de início de carreira,
uma população que já está em uma posição de trabalho precária e cujos membros agora
enfrentam sérias incertezas quanto ao futuro na academia. Muitos viram meses ou mesmo
anos de trabalho interrompidos ou destruídos pelo rápido fechamento de laboratórios; outros
tiveram o trabalho de campo cancelado e as oportunidades de treinamento presencial foram
reduzidas. Aqueles com filhos ou outras responsabilidades de cuidado estão lutando com a
realidade de que não podem trabalhar, enquanto os colegas ao seu redor parecem estar
'progredindo'. As universidades e os financiadores devem assumir alguma responsabilidade
por ajudar essa comunidade a lidar com as interrupções em seu trabalho

19) SARS-CoV-2 infection of the nervous system: A review of the literature
on neurological involvement in novel coronavirus disease (COVID-19).
Payus AO, Liew Sat Lin C, Mohd Noh M, Jeffree MS, Ali RA.Payus AO, et al. Bosn J
Basic Med Sci. 2020 Jun 10. doi: 10.17305/bjbms.2020.4860. PMID: 32530389.
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Uma pesquisa exaustiva de artigos científicos sobre o envolvimento neurológico no
COVID-19 foi realizada na Web of Science, Scopus, Medline, PubMed e em várias outras
bases de dados. Dezenove artigos relevantes publicados ou em pré-impressão foram
cuidadosamente selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Com base
em nossa pesquisa, descobrimos que pacientes com COVID-19 podem apresentar sintomas
neurológicos que podem ser amplamente divididos em envolvimento do sistema nervoso
central, como dor de cabeça, tontura, estado mental alterado e desorientação e envolvimento
do sistema nervoso periférico, como anosmia e hipogeusia. A maioria desses pacientes está
na faixa etária mais avançada e apresenta comorbidades, principalmente hipertensão e
infecção grave. Em apresentações extremas da COVID-19, alguns pacientes exibem
convulsões, acidente vascular cerebral, paraparesia flácida, fraqueza corticoespinhal e até
coma.

20) Workplace responses to COVID-19 associated with mental health and
work performance of employees in Japan.
Sasaki N, Kuroda R, Tsuno K, Kawakami N.Sasaki N, et al.J Occup Health. 2020
Jan;62(1):e12134. doi: 10.1002/1348-9585.12134.J Occup Health. 2020.PMID: 32529654
Estudo transversal de uma amostra de um estudo de coorte de funcionários em período
integral. Os participantes (n = 1448) responderam a um questionário de auto-relato on-line
de 19 a 22 de março de 2020. Regressão linear múltipla foi conduzida para verificar seu
medo e preocupação associados ao COVID-19, sofrimento psicológico e desempenho no
trabalho.
O número de medidas preventivas no local de trabalho correlacionou-se positivamente com
o medo e a preocupação dos entrevistados associados ao COVID-19 (β padronizado
ajustado = 0,123, P <0,001), negativamente com sofrimento psicológico e positivamente
com o desempenho no trabalho (β padronizado ajustado = -0,068 , P = 0,032; β padronizado
ajustado = 0,101, P = 0,002; respectivamente)

21) Psychosocial impact of COVID-19.
Dubey S, Biswas P, Ghosh R, Chatterjee S, Dubey MJ, Chatterjee S, Lahiri D, Lavie
CJ.Dubey S, et al.Diabetes Metab Syndr. 2020 May 27;14(5):779-788. doi:
10.1016/j.dsx.2020.05.035. PMID: 32526627
Dentre o impacto psicossocial pode-se citar: pânico agudo, ansiedade, comportamentos
obsessivos, acumulação, paranóia e depressão e transtorno de estresse pós-traumático
(TEPT) a longo prazo. Estes foram alimentados por uma propagação "infodêmica" através
de diferentes plataformas de mídia social. Explosões de racismo, estigmatização e xenofobia
contra comunidades específicas também estão sendo amplamente divulgadas. No entanto, os
profissionais de saúde da linha de frente correm maior risco de contrair a doença, além de
experimentar resultados psicológicos adversos em forma de burnout, ansiedade, medo de
transmitir infecções, sentimento de incompatibilidade, depressão, aumento da dependência
de substâncias e TEPT. Os programas comunitários de mitigação para combater a
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COVID-19 interromperão o estilo de vida habitual das crianças e podem causar sofrimento
mental. Os aspectos psicossociais das pessoas idosas, seus cuidadores, pacientes
psiquiátricos e comunidades marginalizadas são afetados por essa pandemia de diferentes
maneiras e precisam de atenção especial

22) The psychological status of people affected by the COVID-19 outbreak in
China.
Zhu Z, Liu Q, Jiang X, Manandhar U, Luo Z, Zheng X, Li Y, Xie J, Zhang B.Zhu Z, et al. J
Psychiatr Res. 2020 May 28;129:1-7. doi: 10.1016/j.jpsychires.2020.05.026. PMID:
32526513.
Dos 922 participantes, aproximadamente 18,3% apresentaram problemas psicológicos de
saúde. O escore do SCL-90 foi significativamente maior na equipe médica (média = 1,49)
do que na população geral (média = 1,36). Além disso, os participantes incluídos em março
tiveram menos probabilidade de ter problemas psicológicos de saúde do que em fevereiro.
As mulheres apresentaram 1,44 vezes mais risco de problemas psicológicos do que os
homens.

23) Staying Connected In The COVID-19 Pandemic: Telehealth At The
Largest Safety-Net System In The United States.
Lau J, Knudsen J, Jackson H, Wallach AB, Bouton M, Natsui S, Philippou C, Karim E,
Silvestri DM, Avalone L, Zaurova M, Schatz D, Sun V, Chokshi DA.Lau J, et al. Health Aff
(Millwood). 2020 Jun 11:101377hlthaff202000903. doi: 10.1377/hlthaff.2020.00903.
PMID: 32525705
O NYC Health + Hospitals (NYC H + H) é o maior sistema de atendimento médico de rede
de segurança nos Estados Unidos. Antes da nova pandemia de doença de coronavírus
(COVID-19), o NYC H + H atendia mais de um milhão de pacientes, incluindo os novaiorquinos mais vulneráveis, e efetuava menos de 500 visitas de telessaúde por mês. A partir
de março de 2020, conseguimos transformar o sistema usando plataformas virtuais de
atendimento, por meio das quais realizamos quase 83.000 televitas faturáveis em um mês e
mais de 30.000 encontros de saúde comportamental por telefone e vídeo. A telessaúde
também nos permitiu apoiar a comunicação paciente-família, acompanhamento pós-alta e
cuidados paliativos para pacientes com COVID-19. A cobertura expandida do Medicaid e o
reembolso de seguros para telessaúde desempenharam um papel fundamental nessa
transformação. À medida que avançamos para uma nova combinação de atendimento virtual
e presencial, é vital que as principais mudanças regulatórias e de seguros que sustentam
nossa resposta de telessaúde COVID-19 sejam mantidas para proteger o acesso dos
pacientes mais vulneráveis.

24) The psychological impact of preexisting mental and physical health
conditions during the COVID-19 pandemic.
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Alonzi S, La Torre A, Silverstein MW.Alonzi S, et al.Psychol Trauma. 2020 Jun 11. doi:
10.1037/tra0000840. Online ahead of print.Psychol Trauma. 2020.PMID: 32525380
Este estudo recrutou 620 adultos jovens, entre 18 e 35 anos, para determinar se havia
diferenças na ansiedade e depressão autorreferidas nas semanas após a declaração de
pandemia por gênero (masculino, feminino ou não binário) e estado de saúde. Tanto para
depressão quanto para ansiedade, os participantes não binários relataram os níveis mais
altos, seguidos pelas participantes do sexo feminino. Para o estado de saúde, aqueles com
problemas de saúde mental e física relataram a maior ansiedade e depressão, seguidos por
aqueles com problemas de saúde mental, problemas de saúde física e sem condições de
saúde.

25) Social and psychological consequences of the COVID-19 pandemic in
African-American communities: Lessons from Michigan.
Sneed RS, Key K, Bailey S, Johnson-Lawrence V.Sneed RS, et al. Psychol Trauma. 2020
Jun 11. doi: 10.1037/tra0000881.PMID: 32525371
Em Michigan, muitas medidas foram tomadas para melhorar os resultados nas comunidades
afro-americanas. Os líderes estaduais e locais reconheceram as disparidades raciais nos
resultados relacionados ao COVID-19 e formaram diversas forças-tarefa multissetoriais para
abordar questões de viés racial relacionadas a testes, diagnóstico e tratamento.
Videoconferências semanais e seminários on-line patrocinados por grupos comunitários e
instituições acadêmicas aumentaram a disseminação de informações relevantes relacionadas
à COVID-19. A comunidade religiosa afro-americana tem sido fundamental no apoio aos
membros da comunidade, na realização de serviços religiosos por meio de videoconferência
e sites de mídia social, enviando líderes da igreja para realizar verificações de bem-estar
para residentes vulneráveis e encaminhando os residentes para serviços de apoio. Serviços
específicos de apoio à saúde mental também foram ativados. Os provedores públicos locais
de saúde mental, com financiamento federal adicional, desenvolveram centros virtuais de
crise para apoiar a triagem de saúde mental e abuso de substâncias e para mitigar as
barreiras de envolvimento no tratamento comuns nas comunidades afro-americanas.
Além disso, modelos baseados em evidências para o processamento de estresse e trauma
estão sendo usados em espaços comunitários não clínicos. Isso inclui a redução do estresse
com base na atenção plena e o Modelo de Resiliência da Comunidade, uma abordagem
baseada na biologia que ensina um conjunto de habilidades de bem-estar, projetadas para
reduzir as sensações físicas do estresse e do trauma.

26) Mental health ramifications of the COVID-19 pandemic for Black
Americans: Clinical and research recommendations.
Novacek DM, Hampton-Anderson JN, Ebor MT, Loeb TB, Wyatt GE.Novacek DM, et
al.Psychol Trauma. 2020 Jun 11. doi: 10.1037/tra0000796..PMID: 32525370.

Instituto de Ensino e Pesquisa
Av. Albert Einstein, 627 - 2ºS – Bloco A - Morumbi - São Paulo - SP - 05651-901

Os médicos e pesquisadores de saúde mental devem estar preparados para atender às
necessidades exclusivas dos negros americanos que foram desproporcionalmente afetados
pela pandemia da COVID-19. São necessárias intervenções conscientes das questões raciais
e culturalmente competentes, que considerem fatores como discriminação, desconfiança dos
profissionais de saúde e trauma histórico e racial, além de fatores de proteção, incluindo
apoio social e estratégias de enfrentamento culturalmente sancionadas. São necessárias
pesquisas para avaliar e projetar com precisão tratamentos a saúde mental entre os negros
americanos relacionada ao COVID-19.

27) Managing the coronavirus pandemic in Portugal: A step-by-step
adjustment of health and social services.
Oliveira M, Fernandes C.Oliveira M, et al. Psychol Trauma. 2020 Jun 11. doi:
10.1037/tra0000879. PMID: 32525369
Além da rápida resposta do governo, o relativo sucesso de Portugal no gerenciamento da
pandemia de COVID-19 também pode ser atribuído à mudança resoluta no comportamento
da população após os primeiros casos confirmados. Como a COVID-19 apareceu em
Portugal mais de um mês após o primeiro caso europeu, a percepção de risco da população
foi altamente modulada na época por terríveis notícias diárias sobre o número de casos
confirmados e mortes na Espanha e na Itália. Essa percepção de risco aumentou a adoção de
comportamentos preventivos antes mesmo de serem aconselhados ou obrigatórios. Foi o
caso, por exemplo, de isolamento social voluntário, trabalho doméstico e estudo e uso de
uma máscara em espaços públicos e fechados. A população portuguesa, assim, prontamente
se envolveu em comportamentos de proteção, evitando a rápida disseminação da doença.

28) Role of focusing on the positive side during COVID-19 outbreak: Mental
health perspective from positive psychology.
Yamaguchi K, Takebayashi Y, Miyamae M, Komazawa A, Yokoyama C, Ito M.Yamaguchi
K, et al.Psychol Trauma. 2020 Jun 11. doi: 10.1037/tra0000807. PMID: 32525365
Este artigo discute como as emoções positivas podem ajudar a manter e melhorar a saúde
mental durante o surto de COVID-19, levando em consideração exemplos de interação
social e esforços de pesquisa em psicologia positiva no contexto japonês

29) Changes in Suicide and Resilience-related Google Searches during the
Early Stages of the COVID-19 Pandemic.
Sinyor M, Spittal MJ, Niederkrotenthaler T.Sinyor M, et al. Can J Psychiatry. 2020 Jun
11:706743720933426. doi: 10.1177/0706743720933426. PMID: 32524848.
Este estudo examinou pesquisas relacionadas ao suicídio e à saúde mental associadas à
pandemia do COVID-19. Isso demonstra que os estágios iniciais da pandemia foram
acompanhados por uma redução substancial nas pesquisas relacionadas ao suicídio,
ansiedade e desesperança, sem alterações nas pesquisas de depressão. Simultaneamente,
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houve mais pesquisas relacionadas à esperança, sobrevivência e resiliência, mas também à
tristeza

30) Mental Health and Behavior During the Early Phases of the COVID-19
Pandemic: A Longitudinal Mobile Smartphone and Ecological Momentary
Assessment Study in College Students.
Huckins JF, DaSilva AW, Wang W, Hedlund E, Rogers C, Nepal SK, Wu J, Obuchi M,
Murphy EI, Meyer ML, Wagner DD, Holtzheimer PE, Campbell AT.Huckins JF, et al. J
Med Internet Res. 2020 Jun 9. doi: 10.2196/20185. PMID: 32519963
Comportamentos como o número de locais visitados, distância percorrida, duração do uso
do telefone, número de desbloqueios do telefone, duração do sono e tempo sedentário foram
medidos usando o aplicativo de detecção de smartphone móvel StudentLife.
Em comparação com os termos acadêmicos anteriores, os indivíduos no inverno de 2020
eram mais sedentários, ansiosos e deprimidos. Uma grande variedade de comportamentos,
incluindo aumento do uso do telefone, diminuição da atividade física e menos locais
visitados, estão associados a flutuações nos relatórios de notícias da COVID-19. Embora
essa mudança em larga escala na saúde mental e no comportamento não seja surpreendente,
sua caracterização é particularmente importante para ajudar a orientar o desenvolvimento de
métodos que possam reduzir o impacto de futuros eventos catastróficos na saúde mental da
população

31) The role of alexithymia in the mental health problems of homequarantined university students during the COVID-19 pandemic in China.
Tang W, Hu T, Yang L, Xu J.Tang W, et al. Pers Individ Dif. 2020 Oct 15;165:110131. doi:
10.1016/j.paid.2020.110131. PMID: 32518435.
No total, 2501 estudantes em quarentena em casa de seis universidades do sudoeste da
China preencheram os seguintes questionários: a Escala de Alexitimia de Toronto de 20
itens (TAS-20), a Lista de Verificação do Transtorno de Estresse Pós-Traumático - Versão
Civil (PCL-C) e o Questionário de Saúde do Paciente -9 (PHQ-9), após o qual análises de
modelagem de equações estruturais (SEM) e mediação foram empregadas para extrair e
avaliar as possíveis associações.
Verificou-se que os participantes com provável depressão ou TEPT também relataram
características mais graves de alexitimia, como dificuldades em identificar sentimentos
(DIF) ou descrever sentimentos (DDF). A alexitimia também mediou parcialmente o efeito
do número de exposições nos problemas de saúde mental.
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19.06.2020 – Atualização Saúde Mental e COVID-19
1)

What does COVID mean for UK mental health care?

Molodynski A, McLellan A, Craig T, Bhugra D.Molodynski A, et al. Int J Soc Psychiatry.
2020 Jun 10:20764020932592. doi: 10.1177/0020764020932592.2020.PMID: 32517530.
A pandemia do coronavírus (COVID) é o maior desastre que o Reino Unido já viu por
muitas décadas. Desde a Segunda Guerra Mundial, não existem riscos, deslocamentos e
mudanças que afetaram toda a comunidade. Este é o primeiro trauma em massa do Reino
Unido na presença do Serviço Nacional de Saúde (NHS), no qual sistemas de apoio à saúde
mental e assistência social. Não temos precedentes nos quais basear nossas expectativas de
como as coisas podem 'dar certo', pois nenhum insulto nessa escala ocorreu na era moderna.
Parece haver três desafios principais para a saúde mental da população do Reino Unido:
Primeiro, um grande número de funcionários da linha de frente do NHS, setor de
assistência, forças policiais e outros lugares já está sendo exposto à ansiedade prolongada de
várias fontes.
Segundo, o distanciamento social, embora absolutamente necessário, tem consequências
negativas para a população como um todo.
Terceiro, lockdown e as inevitáveis medidas de distanciamento social em andamento estão
afetando profundamente nossa economia e, como a maioria dos países do mundo, o Reino
Unido está entrando em recessão.
A maioria não precisará procurar especialistas, mas precisará sentir-se apoiada e ouvida,
além de apoiar e ouvir outras pessoas. Muitos precisarão de serviços de saúde mental e
precisaremos aprender com nossas experiências recentes para aproveitar a tecnologia (e bom
senso!) Para, mais uma vez, alcançar aqueles que precisam dela rapidamente, individual e
humanamente

2)
Correlation between Preventive Health Behaviors and Psycho-Social
Health Based on the Leisure Activities of South Koreans in the COVID-19
Crisis.
Kim YJ, Cho JH.Kim YJ, et al. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun 7;17(11):E4066.
doi: 10.3390/ijerph17114066. PMID: 32517322
O grupo participante de atividades culturais e artísticas e o grupo participante de atividades
sociais apresentaram características com alta prevenção contra o COVID-19, entre os
coreanos. Além disso, o grupo que prática atividades de lazer há mais de cinco anos e o
grupo que participa de atividades de lazer com sua família apresentou comportamentos
preventivos mais elevados.
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3)
Depression, Anxiety and Stress during COVID-19: Associations with
Changes in Physical Activity, Sleep, Tobacco and Alcohol Use in Australian
Adults.
Stanton R, To QG, Khalesi S, Williams SL, Alley SJ, Thwaite TL, Fenning AS,
Vandelanotte C.Stanton R, et al. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun 7;17(11):E4065.
doi: 10.3390/ijerph17114065. PMID: 32517294
Uma pesquisa on-line foi distribuída em abril de 2020 na Austrália e incluiu medidas de
depressão, ansiedade, estresse, atividade física, sono, ingestão de álcool e tabagismo. A
pesquisa foi concluída por 1491 adultos (idade média de 50,5 ± 14,9 anos, 67% do sexo
feminino). Mudanças negativas foram relatadas para atividade física (48,9%), sono (40,7%),
álcool (26,6%) e tabagismo (6,9%) desde o início da pandemia de COVID-19. Escores
significativamente mais altos em um ou mais estados de sofrimento psíquico foram
encontrados para mulheres, e aqueles que não estão em um relacionamento, na categoria de
renda mais baixa, com idades entre 18 e 45 anos, ou com uma doença crônica. Alterações
negativas na atividade física, sono, tabagismo e ingestão de álcool foram associadas a
maiores sintomas de depressão, ansiedade e estresse.

4)

Mental health services in Italy during the Covid-19 Pandemic.

Carpiniello B, Tusconi M, di Sciascio G, Zanalda E, di Giannantonio M; Executive
Committee of the Italian Society of Psychiatry.Carpiniello B, et al.Psychiatry Clin Neurosci.
2020 Jun 9. doi: 10.1111/pcn.13082.PMID: 32515525.
Foi registrada uma redução geral de admissões (87%) nas alas psiquiátricas em hospitais
gerais - APHG), em parte devido a uma restrição de admissões programadas (64% dos
APHGs). Apenas 8% dos APHGs relataram um aumento nas admissões compulsórias. A
grande maioria dos APHGs continuou a garantir consultas psiquiátricas para as unidades de
emergência e unidades médicas e cirúrgicas, com consultas psiquiátricas para as unidades
Covid-19 sendo realizadas em aproximadamente um quinto dos APHGs.

5) Caring for the carers: Advice for dealing with sleep problems of
hospital staff during the COVID-19 outbreak.
Ballesio A, Lombardo C, Lucidi F, Violani C.Ballesio A, et al.J Sleep Res. 2020 Jun
8:e13096. doi: 10.1111/jsr.13096.PMID: 32515084
Este artigo traz uma série de dicas para o staff do hospital lideram com problemas de sono
durante esta pandemia. Algumas das dicas:
Cochilos. Um cochilo curto é melhor do que não dormir.
Tome cuidado para obter o sono contínuo necessário.
Comunique sua necessidade de dormir aos colegas.
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Mergulhe seus pulsos, mãos e rosto com água fria ao acordar de uma soneca ou um sono
mais longo.
Seja cauteloso com o uso de estimulantes.

6)
Social isolation and loneliness among older adults in the context of
COVID-19: a global challenge.
Wu B. Glob Health Res Policy. 2020 Jun 5; 5:27. doi: 10.1186/s41256-020-00154-3.
eCollection 2020.PMID: 32514427.
Este artigo discute várias abordagens que podem abordar as questões de isolamento social e
solidão. Essas abordagens incluem a promoção da conexão social como mensagens de saúde
pública, mobilizando recursos de familiares, redes e recursos comunitários, desenvolvendo
intervenções inovadoras baseadas em tecnologia para melhorar as conexões sociais e
engajando o sistema de saúde para iniciar o processo de desenvolvimento de métodos para
identificar isolamento social e solidão nos serviços de saúde

7)
Mental health outcomes of quarantine and isolation for infection
prevention: A systematic umbrella review of the global evidence.
Hossain MM, Sultana A, Purohit N.Hossain MM, et al. Epidemiol Health. 2020 Jun
2:e2020038. doi: 10.4178/epih.e2020038. PMID: 32512661
Entre 1364 citações, apenas oito revisões preencheram nossos critérios. A maioria dos
estudos primários nessas revisões foi realizada em países de alta renda e em hospitais. Esses
artigos relataram uma alta carga de problemas de saúde mental entre pacientes, cuidadores
informais e profissionais de saúde que sofreram quarentena ou isolamento. Os problemas
prevalentes de saúde mental entre os indivíduos afetados incluem depressão, ansiedade,
transtornos do humor, angústia psicológica, transtorno de estresse pós-traumático, insônia,
medo, estigmatização, baixa auto-estima, falta de autocontrole e outros resultados adversos
à saúde mental.

8)

Neuropsychiatric aspects of COVID-19 pandemic: A selective review.

Dinakaran D, Manjunatha N, Naveen Kumar C, Suresh BM. Dinakaran D, et al. Asian J
Psychiatr. 2020 May 30;53:102188. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102188. PMID: 32512530.
As sequelas neuropsiquiátricas da pandemia de COVID-19 atualmente em evolução ainda
não são claras. No entanto, existe uma preocupação crescente com uma onda de carga
neuropsiquiátrica. Tais manifestações neuropsiquiátricas incluem encefalopatia, delírio,
comprometimento cognitivo leve, alterações de humor, insônia, suicídio e psicose. As
evidências existentes sugerem que 0,9-4% dos indivíduos infectados desenvolvem distúrbios
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do espectro psicótico. A psicose pode ser secundária a doenças virais, tratamento fornecido
e aumento do estresse psicossocial durante pandemias.

9)
Factors associated with depression, anxiety, and PTSD
symptomatology during the COVID-19 pandemic: Clinical implications
for U.S. young adult mental health.
Liu CH, Zhang E, Wong GTF, Hyun S, Hahm HC. Liu CH, et al. Psychiatry Res. 2020 Jun
1;290:113172. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113172. PMID: 32512357.
Este estudo on-line transversal avaliou 898 participantes de 13 de abril de 2020 a 19 de maio
de 2020, aproximadamente um mês após os EUA declararem estado de emergência devido à
COVID-19 e antes do levantamento inicial de restrições em 50 estados dos EUA. Os
entrevistados relataram altos níveis de depressão (43,3%, escores do PHQ-8 ≥ 10), altos
escores de ansiedade (45,4%, escores do GAD-7 ≥ 10) e altos níveis de sintomas de TEPT
(31,8%, escores do PCL-C ≥ 45). Altos níveis de solidão, altos níveis de preocupação
específica com COVID-19 e baixa tolerância ao estresse foram significativamente
associados a níveis clínicos de depressão, ansiedade e sintomas de TEPT. A resiliência foi
associada a baixos níveis de depressão e sintomas de ansiedade, mas não ao TEPT.
Comparado aos brancos, os asiáticos americanos eram menos propensos a relatar altos
níveis de sintomas de saúde mental, e os hispânicos/latinos eram menos propensos a relatar
altos níveis de ansiedade. Esses fatores fornecem orientações iniciais sobre o manejo clínico
dos problemas de saúde mental relacionados ao COVID-19

10) Mental health status of medical staff in emergency departments during
the Coronavirus disease 2019 epidemic in China.
Song X, Fu W, Liu X, Luo Z, Wang R, Zhou N, Yan S, Lv C. Song X, et al. Brain Behav
Immun. 2020 Jun 5:S0889-1591(20)30962-4. doi: 10.1016/j.bbi.2020.06.002..PMID:
32512134.
Um total de 14.825 médicos e enfermeiros em 31 províncias da China continental
completaram a pesquisa e as taxas de prevalência de sintomas depressivos e transtorno de
estresse pós-traumático (TEPT) foram de 25,2% e 9,1%, respectivamente. Homens eram
mais propensos a ter sintomas depressivos e TEPT do que mulheres. Aqueles que
trabalhavam por menos anos, tinham mais horas diárias de trabalho e níveis mais baixos de
apoio social estavam em maior risco de desenvolver sintomas depressivos e TEPT.
Trabalhar na província de Hubei foi associado a um maior risco de sintomas depressivos,
enquanto aqueles que trabalham na província de Hubei, mas residem em outra província,
tiveram um menor risco de sintomas depressivos e TEPT. Ser enfermeiro foi associado a um
maior risco de TEPT.
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11) Poor-sleep is associated with slow recovery from lymphopenia and an
increased need for ICU care in hospitalized patients with COVID-19: A
retrospective cohort study.
Zhang J, Xu D, Xie B, Zhang Y, Huang H, Liu H, Chen H, Sun Y, Shang Y, Hashimoto K,
Yuan S.Zhang J, et al.Brain Behav Immun. 2020 Jun 5:S0889-1591(20)30994-6. doi:
10.1016/j.bbi.2020.05.075. PMID: 32512133.
A má qualidade do sono durante a hospitalização em pacientes com linfopenia e COVID-19
está associada a uma lenta recuperação da linfopenia e a uma maior necessidade de cuidados
na UTI.

12) Experience with Social Distancing Early in the COVID-19 Pandemic
in the United States: Implications for Public Health Messaging.
Moore RC, Lee A, Hancock JT, Halley M, Linos E.Moore RC, et al.medRxiv. 2020 Apr
11:2020.04.08.20057067.
doi:
10.1101/2020.04.08.20057067.
Preprint.medRxiv.
2020.PMID: 32511643.
Em 9 dias, coletamos um total de 20.734 respostas. 6.573 indivíduos responderam à
pergunta: diga-nos como a crise do coronavírus está afetando sua vida. Nossos mostram que
as pessoas mais jovens (18-31) são mais emocionalmente negativas, egocêntricas e menos
preocupadas com a família, enquanto as pessoas de meia-idade são orientadas para o grupo
(32-44) e focadas na família. Sem surpresa, o grupo mais antigo e de maior risco (mais de
65 anos) está mais focado em termos biológicos (por exemplo, tópicos relacionados à
saúde), mas era surpreendentemente baixo em ansiedade e alto em termos emocionalmente
positivos em relação aos de menor risco.

13) Early Impact of COVID-19 on Individuals with Eating Disorders: A
survey of ~1000 Individuals in the United States and the Netherlands.
Temorshuizen JD, Watson HJ, Thornton LM, Borg S, Flatt RE, MacDermod CM, Harper
LE, van Furth EF, Peat CM, Bulik CM.Temorshuizen JD, et al. Prepint.medRxiv. 2020 May
29:2020.05.28.20116301.
doi:
10.1101/2020.05.28.20116301.
Preprint.medRxiv.
2020.PMID: 32511555Free PMC article.
Os participantes com anorexia nervosa (US 62% da amostra; NL 69%) relataram aumento
da restrição e temores de encontrar alimentos consistentes com seu plano de refeições.
Indivíduos com bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar periódica (US 30% da
amostra; NL 15%) relataram aumento em seus episódios de compulsão alimentar e vontade
de comer compulsivamente.
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14)

COVID-19 pandemic: every day feels like a weekday to most.

Liu T, Meyerhoff J, Mohr DC, Ungar LH, Kording KP.Liu T, et al. PreprintmedRxiv. 2020
May 18:2020.05.11.20098228. doi: 10.1101/2020.05.11.20098228. PMID: 32511551.
Através dos dados de GPS dos smartphones, descobrimos que as pessoas estão ficando mais
em casa está, enquanto a ida ao local de trabalho cai vertiginosamente. Usando pesquisas
experimentais regulares em tempo real, observamos um aumento geral nos níveis de estresse
e humor, que é semelhante em tamanho às diferenças de final de semana versus dia da
semana. Como existe uma diferença significativa entre os níveis de humor e estresse nos
dias úteis e fins de semana, essa é uma diminuição importante no bem-estar. É como se
todos os dias fossem dias da semana. Para alguns, especialmente aqueles afetados pela perda
de emprego, o impacto na saúde mental é grave

15) Ethnic Disparities in Hospitalization for COVID-19: a CommunityBased Cohort Study in the UK.
Lassale C, Gaye B, Hamer M, Gale CR, Batty GD. Lassale C, et al. PreprintmedRxiv. 2020
May 26:2020.05.19.20106344. doi: 10.1101/2020.05.19.20106344. PMID: 32511503.
Havia 640 casos COVID-19 (571 / 324.306 brancos, 31 / 4.485 pretos, 21 / 5.732 asiáticos,
17 / 5.803 outros). Os negros tiveram um risco quatro vezes maior de serem hospitalizados
que brancos (odds ratio; intervalo de confiança de 95%: = 4,32; 3,00-6,23), e houve uma
duplicação de risco no grupo asiático (2,12; 1,37, 3,28) e no outro grupo não branco (1,84;
1,13, 2,99). Após controlar 15 fatores confundidores que incluíram educação, número de
domicílios, tabagismo, marcadores de massa corporal, inflamação e hemoglobina glicada
dentre outros, essas estimativas de efeito foram atenuadas em 33% para os negros, 52% para
os asiáticos e 43% para outros, mas permaneceu elevado para os negros (2,66; 1,82, 3,91),
asiático (1,43; 0,91, 2,26) e outros grupos não brancos (1,41; 0,87, 2,31)

16)
Psychological morbidities and fatigue in patients with confirmed
COVID-19 during disease outbreak: prevalence and associated
biopsychosocial risk factors.
Qi R, Chen W, Liu S, Thompson PM, Zhang LJ, Xia F, Cheng F, Hong A, Surento W, Luo
S, Sun ZY, Zhou CS, Li L, Jiang X, Lu GM.Qi R, et al. PrepintmedRxiv. 2020 May
11:2020.05.08.20031666. doi: 10.1101/2020.05.08.20031666. PMID: 32511502.
Morbidades psicológicas e fadiga crônica são comuns entre os pacientes com COVID-19. A
inclinação negativa para o enfrentamento e a estigmatização são os principais fatores de
risco, enquanto o suporte social percebido é o principal fator de proteção.
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17) Factors Contributing to Healthcare Professional Burnout During the
COVID-19 Pandemic: A Rapid Turnaround Global Survey.
Morgantini LA, Naha U, Wang H, Francavilla S, Acar O, Flores JM, Crivellaro S, Moreira
D, Abern M, Eklund M, Vigneswaran H, Weine SM. Morgantini LA, et al.
PreprintmedRxiv. May 22:2020.doi: 10.1101/2020.05.17.20101915. PMID: 32511501.
Um total de 2.707 profissionais de saúde de 60 países participaram deste estudo. Cinquenta
e um por cento dos profissionais de saúde relataram burnout. O burnout foi associado a
sentir-se pressionado para além do treinamento, exposição a Pacientes COVID-19, tomar
decisões de priorização da vida. O equipamento de proteção individual adequado (EPI) foi
protetor contra burnout. O esgotamento foi maior nos países de alta renda em comparação
aos países de baixa e média renda.

18) Psychosocial Support during the COVID-19 Outbreak in Korea:
Activities of Multidisciplinary Mental Health Professionals.
Hyun J, You S, Sohn S, Kim SJ, Bae J, Baik M, Cho IH, Choi H, Choi KS, Chung CS,
Jeong C, Joo H, Kim E, Kim H, Kim HS, Ko J, Lee JH, Lee SM, Lee SH, Chung US.Hyun
J, et al.J Korean Med Sci. 2020 Jun 8;35(22):e211. doi: 10.3346/jkms.2020.35.e211.J
Korean Med Sci. 2020.PMID: 32508070Free PMC article.Review.
O apoio psicossocial não é menos importante do que o controle de infecções durante uma
epidemia, e a colaboração e o trabalho em rede estão no centro do gerenciamento de
desastres. Assim, uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde mental foi
imediatamente estabelecida e colaborou efetivamente com seus stakeholders internos e
externos para apoio psicossocial durante o surto de COVID-19.

19) Impact of the COVID-19 pandemic on patients with pre-existing
anxiety disorders attending secondary care.
Plunkett R, Costello S, McGovern M, McDonald C, Hallahan B. Plunkett R, et al. Ir J
Psychol Med. 2020 Jun 8:1-24. doi: 10.1017/ipm.2020.75. PMID: 32507119
O impacto psicológico e social das restrições pela COVID-19 em indivíduos com
transtornos de ansiedade preexistentes foi modesto, com apenas aumentos mínimos na
sintomatologia ou prejuízo social observados.

20) Media use and acute psychological outcomes during COVID-19
outbreak in China.
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Chao M, Xue D, Liu T, Yang H, Hall BJ.Chao M, et al. J Anxiety Disord. 2020 May
28;74:102248. doi: 10.1016/j.janxdis.2020.102248. PMID: 32505918.
Realizamos uma pesquisa na Internet em 28 de janeiro de 2020 (uma semana após a
declaração oficial de transmissão de pessoa para pessoa do coronavírus). O uso da mídia
(formas da mídia, conteúdo da exposição na mídia e envolvimento da mídia) relacionados
ao surto e os resultados psicológicos (afeto positivo e negativo, ansiedade, depressão e
estresse) de 917 adultos chineses foram avaliados. Os resultados mostraram que o uso de
novas mídias, em vez das mídias tradicionais, foi significativamente associado a mais afetos
negativos, depressão, ansiedade e estresse. A visualização de conteúdo estressante (ou seja,
gravidade do surto, relatórios do hospital) foi associada a mais afetos negativos e depressão.
O envolvimento da mídia também foi associado a afetos, ansiedade e estresse mais
negativos. No entanto, ver atos heróicos, discursos de especialistas e conhecimento da
doença e prevenção foram associados a afetos mais positivos e menos depressão. O estudo
sugeriu o uso de novas mídias e um maior envolvimento da mídia foi associado a resultados
psicológicos negativos, enquanto determinado conteúdo da mídia foi associado a um
impacto psicológico positivo.

21) Rapid Systematic Review: The Impact of Social Isolation and
Loneliness on the Mental Health of Children and Adolescents in the Context
of COVID-19.
Loades ME, Chatburn E, Higson-Sweeney N, Reynolds S, Shafran R, Brigden A, Linney C,
McManus MN, Borwick C, Crawley E. Loades ME, et al. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry. 2020 Jun 3:S0890-8567(20)30337-3. doi: 10.1016/j.jaac.2020.05.009. PMID:
32504808.
Crianças e adolescentes provavelmente têm maior probabilidade de apresentar altas taxas de
depressão e provavelmente ansiedade durante e após o término do isolamento forçado. Isso
pode aumentar à medida que o isolamento imposto continua. Os serviços clínicos devem
oferecer apoio preventivo e intervenção precoce sempre que possível e estar preparados para
um aumento nos problemas de saúde mental

22) Psychosocial and Behavioral Impact of COVID-19 in Autism
Spectrum Disorder: An Online Parent Survey.
Colizzi M, Sironi E, Antonini F, Ciceri ML, Bovo C, Zoccante L. Colizzi M, et al. Brain
Sci. 2020 Jun 3;10(6):E341. doi: 10.3390/brainsci10060341. PMID: 32503172
A emergência da COVID-19 resultou em um período desafiador para 93,9% das famílias,
aumentou as dificuldades no gerenciamento das atividades diárias, principalmente o tempo
livre (78,1%) e as atividades estruturadas (75,7%) e, respectivamente, 35,5% e 41,5% das
crianças que apresentaram com problemas de comportamento mais intensos e mais
frequentes.
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23) Says who? The significance of sampling in mental health surveys
during COVID-19.
Pierce M, McManus S, Jessop C, John A, Hotopf M, Ford T, Hatch S, Wessely S, Abel
KM.Pierce M, et al.Lancet Psychiatry. 2020 Jun 2:S2215-0366(20)30237-6. doi:
10.1016/S2215-0366(20)30237-6. Online ahead of print. PMID: 32502467.
Ao determinar a prevalência dos efeitos sobre a saúde mental no curso da COVID-19, os
pesquisadores devem usar métodos rigorosos que utilizam amostras representativas de toda
a população para reduzir conclusões errôneas e ações potencialmente prejudiciais. Essa
abordagem pode ser mais cara, mas é essencial para obter informações confiáveis sobre
como mitigar os riscos psicológicos durante esta e futuras pandemias.

24)

Covid-19: Doctors need proper mental health support, says BMA.

Torjesen I.Torjesen I. BMJ. 2020 Jun 1;369:m2192. doi: 10.1136/bmj.m2192. PMID:
32482682.
Quase um terço dos médicos relatou que as condições de saúde mental ligadas ao seu
trabalho - como ansiedade, depressão e esgotamento - foram agravadas pela pandemia da
covid-19, segundo uma pesquisa da BMA (British Medical Association).
O apoio "adequado" e contínuo deve ser disponibilizado a todos os funcionários do NHS
para ajudá-los a lidar com os efeitos do estresse relacionado ao trabalho e da ansiedade
relacionados à covid-19. A associação disse que seus próprios serviços de apoio ao bemestar tiveram um aumento de 40% no uso nos últimos três meses, inclusive daqueles que
estão ansiosos por ir trabalhar para enfrentar situações desconhecidas.

25)
19.

Loneliness: A signature mental health concern in the era of COVID-

Killgore WDS, Cloonan SA, Taylor EC, Dailey NS.Killgore WDS, et al.Psychiatry Res.
2020 May 23;290:113117. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113117. PMID: 32480121.
Em resposta à pandemia da COVID-19, a maioria das comunidades nos Estados Unidos
impôs ordens de permanência em casa para mitigar a disseminação do novo coronavírus,
potencialmente levando ao isolamento social crônico. Durante a terceira semana de
diretrizes de ficar em casa, 1.013 adultos dos EUA completaram o UCLA Loneliness Scale3 e Public Health Questionnaire (PHQ-9). A solidão foi elevada, com 43% dos entrevistados
pontuando acima dos pontos de corte publicados, e foi fortemente associada a maior
depressão e ideação suicida. A solidão é uma preocupação crítica de saúde pública que deve
ser considerada durante os esforços de isolamento social para combater a pandemia.
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26) Burnout and Posttraumatic Stress Disorder in the Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) Pandemic: Intersection, Impact, and
Interventions.
Restauri N, Sheridan AD.Restauri N, et al.J Am Coll Radiol. 2020 May 27:S15461440(20)30546-9. doi: 10.1016/j.jacr.2020.05.021. PMID: 32479798.
Este artigo discute a relação entre transtorno de estresse agudo, transtorno de estresse póstraumático e burnout através de uma revisão de literatura com foco no impacto na saúde
mental em profissionais de saúde após epidemias anteriores e desastres naturais.
Oferecemos uma estrutura para entender o impacto da pandemia na saúde mental em
médicos e outros profissionais de saúde, enquanto propomos um modelo baseado em
sistemas para responder a esses desafios.

Um modelo baseado em
sistemas para minimizar
o estresse no local de
trabalho do médico e
promover políticas que
minimizem
simultaneamente
o
burnout e o transtorno de
estresse agudo (TEA) e
diminuam o risco de
transtorno de estresse
pós-traumático
subsequente (TEPT).

27) Moral and mental health challenges faced by maternity staff during
the COVID-19 pandemic.
Horsch A, Lalor J, Downe S.Horsch A, et al. Psychol Trauma. 2020 Jun 1. doi:
10.1037/tra0000629. Online ahead of print. PMID: 32478557
A atual pandemia do COVID-19 coloca a equipe de maternidade em risco de se envolver em
prática clínica que pode estar em contravenção direta com evidências, recomendações
profissionais ou, mais profundamente, crenças e valores éticos ou morais profundamente
arraigados, enquanto os serviços tentam controlar o risco de infecção cruzada. As mudanças
na prática em alguns contextos incluem a redução de contatos pessoais para testes,
tratamentos e cuidados pré-natais e pós-natais, exclusão de parceiros de parto e parto,
separação de mãe e bebê no período pós-natal imediato, restrições à amamentação e
capacidade reduzida de no apoio profissional ao trabalho através do distanciamento social e
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do uso de equipamentos de proteção individual. Essas mudanças forçadas podem resultar
em níveis crescentes de dano moral ocupacional, que precisam ser tratados tanto no nível
organizacional quanto no pessoal.

28) Understanding the mental health burden of COVID-19 in the United
Kingdom.
Lopes BCDS, Jaspal R.Lopes BCDS, et al. Psychol Trauma. 2020 Jun 1. doi:
10.1037/tra0000632. PMID: 32478547.
Este artigo descreve a carga de saúde mental do COVID-19 na população do Reino Unido e
apresenta evidências preliminares de problemas psiquiátricos menos comuns, como paranóia
e alucinações, para os quais grupos vulneráveis da população do Reino Unido podem ser
mais vulneráveis. Argumenta-se que a terapia cognitivo-comportamental, com componentes
da atenção plena, deve fazer parte da resposta terapêutica.

29) Inequity and the disproportionate impact of COVID-19 on
communities of color in the United States: The need for a trauma-informed
social justice response.
Fortuna LR, Tolou-Shams M, Robles-Ramamurthy B, Porche MV. Psychol Trauma. 2020
Jun 1. doi: 10.1037/tra0000889. PMID: 32478545
Na COVID-19, há contágio e fatalidade desproporcionais em comunidades negras, latinas e
nativas americanas e entre os pobres nos Estados Unidos. O estresse tóxico resultante de
desigualdades raciais e sociais foi aumentado durante a pandemia, com implicações para
problemas de saúde física e mental e socioeconômicos. É imperativo que o país se concentre
e invista na abordagem das iniquidades em saúde e trabalhe em todos os setores para criar
auto-eficácia e capacidade de longo prazo nas comunidades e sistemas de atendimento que
atendem os mais desprivilegiados, agora e após a epidemia de COVID-19.

30) The social psychological impact of the COVID-19 epidemic on medical
staff in China: a cross-sectional study.
Dong ZQ, Ma J, Hao YN, Shen XL, Liu F, Gao Y, Zhang L.Dong ZQ, et al. Eur Psychiatry.
2020 Jun 1:1-22. doi: 10.1192/j.eurpsy.2020.59. PMID: 32476633.
De 2 a 13 de março de 2020, 4.618 profissionais de saúde na China foram incluídos em uma
pesquisa on-line anônima sobre suas preocupações com a exposição ao surto de COVID-19.
O questionário consistiu em cinco partes:
-Informações demográficas básicas e exposição epidemiológica; ocupacional e impacto
psicológico; preocupações durante o episódio; estratégias de enfrentamento e o Huaxi Índice
de Desconforto Emocional (IES). Resultados: Cerca de 24,2% dos entrevistados
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experimentaram altos níveis de ansiedade ou sintomas depressivos desde o surto de COVID19. Entrevistados que se preocupavam com sua saúde física e aqueles que tinham amigos
infectados ou parentes próximos pela COVID-19 eram mais propensos a ter altos níveis de
IES, do que aqueles sem essas características. Além disso, verificou-se que o
relacionamento familiar tinha um efeito protetor independente contra altos níveis de IES.
Suas principais preocupações em se infectar consistiam no fato de que suas famílias não
seriam cuidadas e que eles não seriam capazes de trabalhar apropriadamente. Em
comparação com os entrevistados com claros problemas emocionais, aqueles com
problemas emocionais não tão claros relataram medidas mais positivas de enfrentamento.

31) Eating and exercise behaviors in eating disorders and the general
population during the COVID-19 pandemic in Australia: Initial results from
the COLLATE project.
Phillipou A, Meyer D, Neill E, Tan EJ, Toh WL, Van Rheenen TE, Rossell SL.Phillipou A,
et al.Int J Eat Disord. 2020 Jun 1. doi: 10.1002/eat.23317. PMID: 32476163
Um total de 5.469 participantes, 180 dos quais relataram um histórico de transtorno
alimentar, completaram perguntas relacionadas a mudanças nos comportamentos
alimentares e de exercícios desde o surgimento da pandemia, como parte do projeto
COLLATE (COvid-19 e você: survey de saúde mental na Australia); uma pesquisa nacional
lançada na Austrália em 1º de abril de 2020.
No grupo de transtornos alimentares, foram encontrados comportamentos de restrição,
compulsão alimentar, limpeza e exercício. Na população em geral, foram relatados
comportamentos aumentados de restrição e compulsão alimentar; no entanto, os
entrevistados relataram menos exercício em relação a antes da pandemia.

32) The term 'physical distancing' is recommended rather than 'social
distancing' during the COVID-19 pandemic for reducing feelings of
rejection among people with mental health problems.
Wasserman D, van der Gaag R, Wise J. Wasserman D, et al. Eur Psychiatry. 2020 Jun 1:1-4.
doi: 10.1192/j.eurpsy.2020.60. PMID: 32475365.
O termo "distanciamento social" tem sido amplamente usado com o objetivo de incentivar a
população em geral a se distanciar fisicamente dos outros, a fim de reduzir a propagação do
vírus. No entanto, esse termo pode ter efeitos prejudiciais, pois evoca sentimentos negativos
de ser ignorado, indesejável, deixado sozinho com os próprios medos e até excluído da
sociedade. Esses sentimentos podem ser mais fortes em pessoas com doenças mentais e em
grupos socioeconômicos desfavorecidos, como minorias estigmatizadas, migrantes e
pessoas sem-teto, muitos deles também com alto risco de comportamentos suicidas. Os
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transtornos de saúde mental são difundidos em todo o mundo; o ônus global é de
aproximadamente 21,2-32,4% dos anos vividos com prejuízos - mais do que qualquer outro
grupo de doenças. Portanto, o grupo vulnerável de pessoas com transtornos de saúde mental
representa uma parcela considerável da população global total.

33) The impact of COVID-19 on individuals living with serious mental
illness.
Hamada K, Fan X.Hamada K, et al. Schizophr Res. 2020 May 27:S0920-9964(20)30334-0.
doi: 10.1016/j.schres.2020.05.054. PMID: 32473931.
Como o número de casos de COVID-19 aumenta exponencialmente nos EUA, tem havido
muito esforço para minimizar a propagação da doença por meio da implementação de
práticas de distanciamento social, o que pode ser estressante para todos, incluindo
indivíduos com doença mental grave (SMI), como esquizofrenia, transtorno bipolar e
depressão maior.

34)

Domestic violence amid COVID-19.

Anurudran A, Yared L, Comrie C, Harrison K, Burke T.Anurudran A, et al. Int J Gynaecol
Obstet. 2020 May 30. doi: 10.1002/ijgo.13247. PMID: 32472696
Em meio à pandemia do COVID-19, "ficar em casa" tornou-se o mantra de governos e
organizações de saúde pública. Mas para as vítimas de violência doméstica, o lar geralmente
não é um local seguro. Ficar em casa não apenas coloca os sobreviventes de violência
doméstica em risco de mais violência, mas também os isola das redes de apoio. As políticas
de contenção podem levar a taxas mais altas de violência doméstica, abuso de substâncias,
ansiedade, depressão maior, suicídio e outras manifestações de necessidades não atendidas
de saúde mental. Perdas de emprego e insegurança financeira podem transformar relações de
risco em violência

35) Americans' COVID-19 Stress, Coping, and Adherence to CDC
Guidelines.
Park CL, Russell BS, Fendrich M, Finkelstein-Fox L, Hutchison M, Becker J. J Gen Intern
Med. 2020 May 29:1-8. doi: 10.1007/s11606-020-05898-9. PMID: 32472486.
Neste estudo populacional, indivíduos com 18 anos de idade ou mais, residentes nos EUA e
falantes de inglês eram elegíveis para o estudo. Das 1086 respostas únicas, 1015 respostas
completas estão incluídas.
Principais desfechos: exposição e estresse dos estressores da COVID-19, estratégias de
enfrentamento e adesão às diretrizes do CDC.
Resultados: A amostra foi de 53,9% de mulheres (n = 547), com média de idade de 38,9
anos (DP = 13,50, variação = 18-88), sendo a maioria branca (n = 836, 82,4%), não
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hispânica (n = 929, 91,5%) e heterossexual/heterossexual (n = 895, 88,2%); Atualmente,
40% são casados (n = 407) e 21,6% (n = 219) são cuidadores. Cerca da metade (50,5%)
endossou ter pelo menos "principalmente" dinheiro suficiente para atender às suas
necessidades. A localização dos entrevistados nos EUA variou de 18,5% no nordeste a
37,8% no sul. Os estressores mais comuns foram ler/ouvir sobre a gravidade e
contagiosidade da COVID-19, incerteza sobre o tempo de quarentena e requisitos de
distanciamento social e alterações nas rotinas sociais e diárias de cuidados pessoais. As
preocupações financeiras foram classificadas como estressantes. Idade menor, sexo
feminino e status de cuidador aumentaram o risco de exposição a estressores e maior grau
de estresse. As estratégias mais frequentemente relatadas para gerenciar o estresse foram
distração, enfrentamento ativo e busca de apoio social emocional. A adesão às diretrizes do
CDC foi geralmente alta, mas vários comportamentos sociais importantes de distanciamento
e higiene mostraram adesão abaixo do ideal, principalmente para homens e adultos jovens.

36) Compliance and Psychological Impact of Quarantine in Children and
Adolescents due to Covid-19 Pandemic.
Saurabh K, Ranjan S.Saurabh K, et al. Indian J Pediatr. 2020 May 29:1-5. doi:
10.1007/s12098-020-03347-3. PMID: 32472347.
Na Índia, 121 crianças e adolescentes, juntamente com seus pais, foram entrevistados sobre
sua adesão e sofrimento psicológico durante o período de quarentena. Também foram
obtidos dados comparáveis de 131 crianças e adolescentes que não estavam em quarentena.
Resultados: A maioria das crianças e adolescentes não cumpriu, pois o cumprimento de
todos os requisitos foi baixo (7,43%), embora o cumprimento das medidas de proteção da
comunidade (17,35%) fosse melhor do que o cumprimento das medidas de proteção do lar
(10,71%). Crianças e adolescentes em quarentena experimentaram maior sofrimento
psicológico do que crianças e adolescentes não em quarentena (p ˂0.001). Preocupação
(68,59%), desamparo (66,11%) e medo (61,98%) foram os sentimentos mais comuns
experimentados em quarentena.

37) Changes in Provision of Psychotherapy in the Early Weeks of the
COVID-19 Lockdown in Austria.
Probst T, Stippl P, Pieh C.Probst T, et al. Int J Environ Res Public Health. 2020 May
27;17(11):E3815. doi: 10.3390/ijerph17113815. PMID: 32471295
Os psicoterapeutas (N = 1547) completaram uma pesquisa on-line. Eles entraram com o
número de pacientes tratados em média por semana (em contato pessoal, via telefone, via
Internet) nas primeiras semanas do bloqueio do COVID-19 na Áustria, bem como
(retrospectivamente) nos meses anteriores. O número de pacientes tratados em média por
semana em contato pessoal diminuiu (em média 81%; p <0,001), enquanto o número de
pacientes tratados em média por semana por telefone e via Internet aumentou (em média
979% e 1561%; ambos p <0,001). No entanto, a diminuição das psicoterapias por contato
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pessoal não foi compensada pelo aumento das psicoterapias remotas (p <0,001). Não houve
diferenças entre as quatro orientações terapêuticas disponíveis na Áustria (psicodinâmico,
humanístico, sistêmico, comportamental). Os resultados implicam uma oferta insuficiente de
psicoterapia no bloqueio da COVID-19 e que novas mudanças são necessárias para cobrir a
crescente necessidade de psicoterapia oportuna nos tempos da COVID-19.

38)

A call for a global COVID-19 Neuro Research Coalition.

Winkler AS, Knauss S, Schmutzhard E, Leonardi M, Padovani A, Abd-Allah F, CharwayFelli A, Emmerich JV, Umapathi T, Satishchandra P, Hoo FK, Dalmau J, Oreja-Guevara C,
Ferreira LB, Pfausler B, Michael B, Tagliavini F, Höglinger G, Endres M, Klein C, Hemmer
B, Correll W, Sejvar J, Solomon T.Winkler AS, et al. Lancet Neurol. 2020 Jun;19(6):482484. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30150-2. Epub 2020 May 26. PMID: 32470416.
Dados preliminares de Wuhan, China, sugerem que manifestações neurológicas estão
presentes em mais 30% dos pacientes que apresentam COVID-19. As características
neurológicas variam de sinais neurológicos bastante difusos e sintomas como dor de cabeça,
tontura, nível reduzido de consciência, confusão, sinais difusos do trato corticoespinhal, e
parestesia, para mais específicas manifestações como convulsões, derrame, encefalite ou
meningoencefalite e miopatia. A pandemia da COVID-19 exige estreita colaboração em
escala global, com ênfase especial na inclusão de colegas e instituições parceiras de países
de baixa e média renda.

39) Brief Report: Increased Addictive Internet and Substance Use
Behavior During the COVID-19 Pandemic in China.
Sun Y, Li Y, Bao Y, Meng S, Sun Y, Schumann G, Kosten T, Strang J, Lu L, Shi J. Sun Y,
et al.Am J Addict. 2020 Jun 4. doi: 10.1111/ajad.13066. PMID: 32500608
Apresentamos uma pesquisa online inicial em 6416 chineses sobre a relação entre o
comportamento pandêmico e viciante da COVID-19 na China.
Resultados: Durante a pandemia da COVID-19, 46,8% dos indivíduos relataram aumento da
dependência do uso da Internet e 16,6% tiveram mais horas de uso da Internet. A
prevalência (4,3%) de dependência grave da Internet aumentou até 23% (3,5%) antes da
pandemia da COVID-19, e o grau de dependência aumentou 20 vezes mais do que o
declínio (60% vs 3%). Recaídas ao abuso de álcool e abstinência ao fumo foram
relativamente comuns em 19% e 25%, respectivamente. Da mesma forma, 32% dos usuários
regulares de álcool e 20% dos fumantes regulares aumentaram sua quantidade de uso
durante a pandemia

40)

Clinical update on COVID-19 in pregnancy: A review article.
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Ryean GA, Purandare NC, McAuliffe FM, Hod M, Purandare CN. J Obstet Gynaecol Res.
2020 Jun 4. doi: 10.1111/jog.14321. PMID: 32500549
Os sintomas mais comuns relatados são febre, tosse, falta de ar e diarréia. Nem o parto
vaginal nem a cesariana conferem riscos adicionais, e há um risco mínimo de transmissão
vertical para o recém-nascido em qualquer um dos modos de parto. Reconhecemos que o
verdadeiro efeito do vírus na morbimortalidade materna e fetal só será evidente ao longo do
tempo. Também discutimos o impacto que o isolamento social pode ter na saúde mental e
no bem-estar de pacientes e colegas e, como clínicos, devemos estar atentos a isso e oferecer
apoio conforme necessário

41) Related Health Factors of Psychological Distress During the COVID19 Pandemic in Spain.
Gómez-Salgado J, Andrés-Villas M, Domínguez-Salas S, Díaz-Milanés D, Ruiz-Frutos
C.Gómez-Salgado J, et al. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun 2;17(11):E3947. doi:
10.3390/ijerph17113947. PMID: 32498401
Foi desenvolvido um estudo observacional transversal com uma amostra de 4180 pessoas
com mais de 18 anos de idade durante a quarentena. As variáveis consideradas foram
variáveis sociodemográficas, sintomas físicos, condições de saúde, histórico de contatos do
COVID-19 e ajuste psicológico. Os dados foram coletados por meio de um questionário, o
General Health Questionnaire (GHQ-12). Análises bivariadas foram realizadas, incluindo o
teste Qui-quadrado e o t-teste de Student. A capacidade preditiva foi calculada através de
regressão logística. Os resultados obtidos mostraram um alto nível de sofrimento psíquico
(72,0%), com maior percentual em mulheres e pessoas com menor idade média. Foram
encontradas diferenças estatisticamente significantes na variável situação de trabalho (χ² =
63,139, p ≤ 0,001, V = 0,123) e morando com crianças menores de 16 anos (χ² = 7,393, p =
0,007, V = 0,042). As variáveis preditivas com maior peso foram sexo (OR = 1,952, IC 95%
= (1,666, 2,286)), presença de sintomas (OR = 1,130, IC 95% = (1,074, 1,190)) e ter tido
contato próximo com um indivíduo com COVID-19 confirmada (OR = 1,241, IC 95% =
(1,026, 1,500)).

42) The Psychological Impacts of a COVID-19 Outbreak on College
Students in China: A Longitudinal Study.
Li HY, Cao H, Leung DYP, Mak YW.Li HY, et al. Int J Environ Res Public Health. 2020
Jun 2;17(11):E3933. doi: 10.3390/ijerph17113933. PMID: 32498267
Este é um estudo longitudinal sobre mudanças no estado de saúde mental de uma população
universitária antes e depois do confinamento durante a pandemia da COVID-19 nas duas
primeiras semanas, com foco em estados de sofrimento psíquico, depressão, ansiedade e
afetividade. A influência de possíveis estressores em sua saúde mental foi investigada,
incluindo suprimentos inadequados e medos de infecção. Quinhentos e cinquenta e cinco
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estudantes de graduação foram recrutados na Universidade Agrícola de Hebei em Baoding,
China. Os participantes completaram duas pesquisas on-line sobre ansiedade e depressão, e
sobre efeitos positivos e negativos. Uma pesquisa foi realizada antes do confinamento e a
outra foi realizada 15 a 17 dias após o início do confinamento. Aumentos no afeto negativo
e sintomas de ansiedade e depressão (valores de p <0,001) foram observados após 2
semanas de confinamento. Suprimentos inadequados de desinfetantes para as mãos, mais
anos de estudo e escores mais altos de ansiedade e depressão foram preditores comuns de
aumento de afeto negativo, ansiedade e depressão durante o período de confinamento. Os
resultados sugerem que os formuladores de políticas de saúde devem considerar
cuidadosamente a duração apropriada do confinamento e garantir suprimentos adequados de
materiais básicos de controle de infecções

43) Ethnic Disparities in Hospitalisation for COVID-19 in England: The
Role of Socioeconomic Factors, Mental Health, and Inflammatory and Proinflammatory Factors in a Community-based Cohort Study.
Lassale C, Gaye B, Hamer M, Gale CR, David Batty G.Lassale C, et al.Brain Behav
Immun. 2020 Jun 1:S0889-1591(20)31101-6. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.074. PMID:
32497776.
Foram utilizados dados de 340.966 homens e mulheres (idade média de 56,2 anos) do
estudo UK Biobank, um estudo de coorte prospectivo com informações sobre a
hospitalização pela COVID-19. Modelos de regressão logística foram utilizados para
estimar associações entre etnia e hospitalização para a COVID-19.
Resultados: Houve 640 casos COVID-19 (571/324.306 brancos, 31/4.485 negros, 21/5.732
asiáticos, 17/5.803 outros). Os indivíduos negros tiveram um risco 4 vezes maior de
infecção por COVID-19 (razão de chances; intervalo de confiança de 95%: 4,32; 3,00-6,23),
e houve uma duplicação de risco no grupo asiático (2,12; 1,37, 3,28) e no "outro" grupo não
branco (1,84; 1,13, 2,99). Depois de controlar os possíveis fatores explicativos que incluíam
o bairro, aglomeração de famílias, tabagismo, massa corporal, inflamação, hemoglobina
glicada e doença mental, essas estimativas de efeito foram atenuadas em 33% para os
negros, 52% para os asiáticos e 43% para outros, mas permaneceu elevado para os negros
(2,66; 1,82, 3,91), asiáticos (1,43; 0,91, 2,26) e outros grupos não brancos (1,41; 0,87, 2,31)

44) Mental health among otolaryngology resident and attending
physicians during the COVID-19 pandemic: National study.
Civantos AM, Byrnes Y, Chang C, Prasad A, Chorath K, Poonia SK, Jenks CM, Bur AM,
Thakkar P, Graboyes EM, Seth R, Trosman S, Wong A, Laitman BM, Harris BN, Shah J,
Stubbs V, Choby G, Long Q, Rassekh CH, Thaler E, Rajasekaran K. Head Neck. 2020 Jun
4. doi: 10.1002/hed.26292. PMID: 32496637
Um total de 349 médicos otorrinolaringologistas completou a pesquisa. Desses, 165 (47,3%)
eram residentes e 212 (60,7%) eram do sexo masculino. Ansiedade, angústia, burnout e
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depressão foram relatados em 167 (47,9%), 210 (60,2%), 76 (21,8%) e 37 (10,6%) médicos,
respectivamente. Os médicos tiveram menores taxas de burnout em relação aos residentes
em treinamento (odds ratio [OR]=0,28, intervalo de confiança [IC] [0,11-0,68]; p=0,005).
As mulheres apresentaram maior burnout (OR=1,93, IC [1,12.-3,32]; p=0,018), ansiedade
(OR 2,53, IC [1,59-4,02]; p<0,005) e angústia (OR=2,68, IC [1,64- 4,37]; p<0,005).
Médicos em estados com mais de 20.000 casos positivos apresentaram aumento da angústia
(OR=2,01, IC [1,22-3,31]; p=0,006).

45)
Resilience is spreading: Mental health within the COVID-19
pandemic.
PeConga EK, Gauthier GM, Holloway A, Walker RSW, Rosencrans PL, Zoellner LA,
Bedard-Gilligan M.PeConga EK, et al. Psychol Trauma. 2020 Jun 4. doi:
10.1037/tra0000874. PMID: 32496106
A pandemia global da COVID-19 é, de várias maneiras, um território de saúde mental
inexplorado, mas a história sugere que a resiliência a longo prazo será o resultado mais
comum, mesmo para os mais diretamente afetados pelo surto. Abordamos quatro mitos
comuns sobre resiliência e discutimos maneiras de construir sistematicamente a resiliência
individual e comunitária. Cultivar ativamente o apoio social, o significado adaptativo e os
comportamentos pró-sociais diretos para alcançar os mais vulneráveis pode ter efeitos
poderosos de promoção da resiliência.

46)

Fear of COVID-19 and the mental health consequences in America.

Fitzpatrick KM, Harris C, Drawve G, Fitzpatrick KM, et al. Psychol Trauma. 2020 Jun 4.
doi: 10.1037/tra0000924. PMID: 32496100
Os dados são de uma amostra nacionalmente representativa (n = 10.368) de adultos norteamericanos pesquisados on-line durante subgrupos demográficos (sexo, idade, renda, raça e
etnia, geografia). A semana da amostra foi de 23 de março de 2020. A amostra foi pósclassificação e ponderada para garantir uma representação equilibrada entre os subgrupos
sociais e demográficos (sexo, idade, renda, raça ou etnia, geografia). A amostra foi
constituída por 51% do sexo feminino; 23% não brancos; 18% hispânicos; 25% dos
domicílios com crianças menores de 18 anos; 55% solteiros; e quase 20% desempregados
ou demitidos no momento da entrevista. Os entrevistados reportaram medo, com média de
uma pontuação de quase 7 em uma escala de 10 quando perguntados sobre o medo que
tinham da COVID-19. A análise preliminar sugere uma difusão espacial clara do medo da
COVID-19. O medo parece estar concentrado nas regiões com os casos COVID-19 mais
altos. Diferenças significativas entre várias regiões do censo dos EUA são observadas (p
<0,01). Além disso, foram encontradas relações bivariadas significativas entre os
entrevistados socialmente vulneráveis (mulheres, asiáticos, hispânicos, estrangeiros,
famílias com crianças) e o medo, bem como as consequências para a saúde mental
(ansiedade e sintomas depressivos). Os sintomas depressivos, em média, eram altos (16+ na
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escala de depressão do Center for Epidemiologic Studies) e mais de 25% da amostra relatou
sintomas de ansiedade moderados a graves. É necessária uma pesquisa psicossocial mais
aprofundada, usando amostras representativas nacionalmente que possam ajudar a informar
os riscos potenciais à saúde mental, bem como direcionando intervenções específicas para a
saúde mental.

47) Effects of the COVID-19 pandemic and nationwide lockdown on trust,
attitudes toward government, and well-being.
Sibley CG, Greaves LM, Satherley N, Wilson MS, Overall NC, Lee CHJ, Milojev P,
Bulbulia J, Osborne D, Milfont TL, Houkamau CA, Duck IM, Vickers-Jones R, Barlow
FK.Sibley CG, et al. Am Psychol. 2020 Jun 4. doi: 10.1037/amp0000662. PMID: 32496074
Os efeitos imediatos de um lockdown nacional foram investigados através da comparação
de amostras correspondentes de neozelandeses avaliados antes (Nprelockdown = 1.003) e
durante os primeiros 18 dias de bloqueio (Nlockdown = 1.003). Duas categorias de
resultados foram examinadas: (a) confiança e atitudes institucionais em relação à nação e ao
governo e (b) saúde e bem-estar. O estudo descobriu que as pessoas do grupo de pandemia /
lockdown relataram maior confiança na ciência, nos políticos e na polícia, níveis mais altos
de patriotismo e maiores taxas de sofrimento mental em comparação com as pessoas no
grupo pré-pandemia pré-lockdown. Os resultados foram confirmados em análises intrasujeitos. O estudo destaca a conexão social, a resiliência e a vulnerabilidade diante das
adversidades.

48)

Medical students and COVID-19: the need for pandemic preparedness.

O'Byrne L.O'Byrne L. J Med Ethics. 2020 Jun 3:medethics-2020-106353. doi:
10.1136/medethics-2020-106353. PMID: 32493713
Como aqueles que se dedicam ao trabalho durante a COVID-19, sem preparação suficiente
são suscetíveis a trauma moral e a resultados adversos à saúde, isso, em conjunto com a
probabilidade de futuras pandemias, destaca a necessidade de “preparação para pandemia”
ser incorporada no currículo médico.

49) Using Internet-based psychological measurement to capture the
deteriorating community mental health profile during COVID-19: An
observational study.
van Agteren J, Bartholomaeus J, Fassnacht D, Iasiello M, Ali K, Lo L, Kyrios M.van
Agteren J, et al. JMIR Ment Health. 2020 Jun 3. doi: 10.2196/20696. PMID: 32490845
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Este estudo utiliza uma ferramenta de auto-avaliação baseada na Internet para coletar dados
sobre sofrimento psíquico, bem-estar mental e resiliência em coortes da comunidade durante
(n = 673) e anteriores à pandemia (duas coortes, n=1264 e n=340).
Resultados: Nossas descobertas demonstram resultados significativamente piores em todas
as medidas de saúde mental dos participantes medidos durante a COVID-19 em comparação
aos medidos antes (P <0,001 para todos os resultados, tamanhos de efeito variando entre
Cohen d = 0,32 e Cohen d = 0,81. Participantes que demonstraram escores problemáticos
para pelo menos um dos resultados de saúde mental aumentaram de 58% (n = 197/340)
antes do COVID-19 para 79% (n = 532/673) durante a COVID-19. Apenas 21% (n = 141)
dos participantes medidos exibindo boa saúde mental durante a pandemia.

50) Screening for consequences of trauma - an update on the global
collaboration on traumatic stress.
Olff M, Bakker A, Frewen P, Aakvaag H, Ajdukovic D, Brewer D, Elmore Borbon DL,
Cloitre M, Hyland P, Kassam-Adams N, Knefel M, Lanza JA, Lueger-Schuster B,
Nickerson A, Oe M, Pfaltz MC, Salgado C, Seedat S, Wagner A, Schnyder U.Olff M, et al.
Eur J Psychotraumatol. 2020 Apr 27;11(1):1752504. doi: 10.1080/20008198.2020.1752504.
PMID: 32489523.
Esta carta fornece uma atualização sobre as atividades da " Colaboração global sobre
estresse traumático" (GC-TS), conforme descrito pela primeira vez por Schnyder et al. em
2017. Apresenta com mais detalhes os projetos do primeiro tema, em particular o
desenvolvimento e os dados iniciais da Global Psychotrauma Screeen (GPS), um breve
instrumento projetado para rastrear a ampla gama de possíveis resultados de trauma. Dados
em inglês e estudos em andamento em vários idiomas fornecem uma primeira indicação de
que o GPS é uma ferramenta viável, confiável e válida, uma ferramenta que pode ser muito
útil na atual pandemia da doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19). É necessária mais
validação multilíngue e intercultural. Desde o início do GC-TS, novos temas foram
introduzidos para focar nos próximos anos: a) Pessoas deslocadas à força, b) Prevalência
global de transtornos relacionados ao estresse e trauma, c) Desenvolvimento socioemocional
entre culturas e d) Colaboração para tornar "FAIR" dados de pesquisa de estresse
traumático. O tema mais recente adicionado é o das crises globais, atualmente focadas em
projetos relacionados ao COVID-19.

51)

Mental health outcomes of the CoViD-19 pandemic.

Talevi D, Socci V, Carai M, Carnaghi G, Faleri S, Trebbi E, di Bernardo A, Capelli F,
Pacitti F.Talevi D, et al. Riv Psichiatr. 2020 May-Jun;55(3):137-144. doi:
10.1708/3382.33569. PMID: 32489190
Esta revisão visa sintetizar evidências crescentes sobre as respostas psicológicas imediatas
durante o estágio inicial da pandemia da COVID-19 entre a população em geral, os
profissionais de saúde e as populações clínicas. Especialistas apontam a necessidade de
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prestar atenção específica a outros grupos em risco de problemas mentais que possam
precisar de intervenções personalizadas. O fornecimento de primeiros socorros psicológicos
é um componente de assistência essencial para populações vítimas de emergências e
desastres, antes, durante e após o evento. Com o objetivo de lidar melhor com os problemas
psicológicos urgentes das pessoas envolvidas na pandemia do COVID-19, é necessário um
novo modelo de intervenção em crises psicológicas. Dada a recomendação de minimizar a
interação face a face, os serviços de saúde mental on-line foram amplamente adotados na
China e são solicitados em outros países.

52) The psychosocial effects of being quarantined following exposure to
COVID-19: A qualitative study of Lebanese health care workers.
Fawaz M, Samaha A.Fawaz M, et al. Int J Soc Psychiatry. 2020 Jun 3:20764020932202.
doi: 10.1177/0020764020932202. PMID: 32489149.
O objetivo deste estudo é explorar os efeitos psicossociais da quarentena após a exposição à
COVID-19 entre os profissionais de saúde libaneses.
Método: Foi utilizado um projeto de pesquisa qualitativa exploratória, onde foram realizadas
entrevistas semiestruturadas envolvendo uma amostra de 13 profissionais de saúde libaneses
que trabalhavam em várias unidades da COVID-19.
Resultados: A análise qualitativa revelou quatro temas: 'Medos de contrair e disseminar o
vírus', 'Conflito entre dever profissional e obrigação familiar', 'Estigma de ser infectado' e
'Informação inadequada ou imprecisa'.

53) Adolescents' Motivations to Engage in Social Distancing During the
COVID-19 Pandemic: Associations With Mental and Social Health.
Oosterhoff B, Palmer CA, Wilson J, Shook N.Oosterhoff B, et al.J Adolesc Health. 2020
May 8:S1054-139X(20)30221-4. doi: 10.1016/j.jadohealth.2020.05.004. Online ahead of
print.J Adolesc Health. 2020.PMID: 32487491Free PMC article.
Os dados foram coletados em 29 e 30 de março de 2020, duas semanas após o COVID-19
ter sido declarado uma emergência nacional nos Estados Unidos. A amostra foi composta
por 683 adolescentes recrutados nas mídias sociais. Uma série de múltiplas regressões
lineares examinou associações únicas entre as motivações dos adolescentes para se envolver
no distanciamento social, quantidade percebida de distanciamento social, sintomas de
ansiedade, sintomas depressivos, sobrecarga e pertencimento.
Resultados: Quase todos os entrevistados (98,1%) relataram se envolver em pelo menos um
pouco de distanciamento social. As motivações mais comumente relatadas para o
distanciamento social diziam respeito à responsabilidade social e a não querer que outros
adoecessem. As motivações relativas a bloqueios de estado ou cidade, regras dos pais e
responsabilidade social foram associadas a um maior distanciamento social, enquanto as
motivações relativas a nenhuma das alternativas foram associadas a um menor
distanciamento social. Motivações específicas para o distanciamento social foram
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diferencialmente associadas aos sintomas de ansiedade dos adolescentes, sintomas
depressivos, sobrecarga e pertencimento.
Compreender as motivações dos adolescentes para se envolverem no distanciamento social
pode informar estratégias para aumentar o envolvimento do distanciamento social, reduzir a
transmissão de patógenos e identificar diferenças individuais na saúde mental e social
durante a pandemia da COVID-19

54) Coping with COVID-19: Exposure to COVID-19 and Negative Impact
on Livelihood Predict Elevated Mental Health Problems in Chinese Adults.
Guo J, Feng XL, Wang XH, van IJzendoorn MH.Guo J, et al. Int J Environ Res Public
Health. 2020 May 29;17(11):E3857. doi: 10.3390/ijerph17113857. PMID: 32485859
Esta pesquisa foi realizada on-line na China, de 1º a 10 de fevereiro de 2020. Foram
recrutados 2993 cidadãos chineses com idade ≥ 18 anos. Os problemas de saúde mental
foram avaliados com a Lista de Verificação de Transtornos de Estresse Pós-Traumático
(PTSD) do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Quinta Edição (DSM5), o inventário do Centro de Estudos Epidemiológicos de Depressão e o Índice de
Qualidade do Sono de Pittsburgh. A exposição à COVID-19 foi mensurada com perguntas
sobre residência no surto, exposição pessoal, exposição na mídia e impacto nos meios de
subsistência. O estilo geral de enfrentamento foi medido pelo Coping Style Questionnaire
breve (SCSQ). Os entrevistados também receberam 12 perguntas adicionais sobre
comportamentos de enfrentamento específicos da COVID-19. A exposição direta ao
COVID-19 em vez da localização específica da residência (temporária) dentro ou fora do
epicentro (Wuhan) da pandemia parece importante (beta padronizado: 0,05, intervalo de
confiança de 95% (IC): 0,02-0,09). Menos problemas de saúde mental também foram
associados a uma exposição menos intensa pela mídia (beta padronizado: -0,07, IC 95%: 0,10--0,03). O impacto negativo percebido da pandemia nos meios de subsistência mostrou
um grande tamanho de efeito na previsão de problemas de saúde mental (beta padronizado:
0,15, IC 95%: 0,10-0,19). Maior uso de comportamentos de enfrentamento cognitivo e prósocial foram associados a menores problemas de saúde mental (beta padronizado: -0,30, IC
95%: -0,34--0,27).

55) COVID-19 pandemic and mental health consequences: systematic
review of the current evidence.
Vindegaard N, Eriksen Benros M.Vindegaard N, et al. Brain Behav Immun. 2020 May
30:S0889-1591(20)30954-5. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.048. PMID: 32485289.
Um total de 43 estudos foram incluídos. Desses, apenas dois estudos avaliaram pacientes
com infecção confirmada por COVID-19, enquanto 41 avaliaram o efeito indireto da
pandemia (2 em pacientes com transtornos psiquiátricos preexistentes, 20 em profissionais
de saúde e 19 no público em geral). 18 dos estudos eram estudos de caso-controle /
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comparados com a norma, enquanto 25 dos estudos não tinham grupos controle. Os dois
estudos que investigaram pacientes com COVID-19 encontraram um alto nível de sintomas
de estresse pós-traumático (PTSS) (96,2%) e um nível significativamente maior de sintomas
depressivos (p = 0,016). Pacientes com distúrbios psiquiátricos preexistentes relataram piora
dos sintomas psiquiátricos. Estudos que investigaram os profissionais de saúde encontraram
aumento da depressão / sintomas depressivos, ansiedade, sofrimento psicológico e baixa
qualidade do sono. Estudos do público em geral revelaram menor bem-estar psicológico e
escores mais altos de ansiedade e depressão em comparação com a COVID-19 antes,
enquanto não houve diferença na comparação desses sintomas na fase inicial do surto com
quatro semanas depois. Vários fatores foram associados ao maior risco de sintomas
psiquiátricos e / ou baixo bem-estar psicológico, incluindo sexo feminino, problemas de
saúde auto-reportados e parentes com COVID-19.

56) Age differences in COVID-19 risk perceptions and mental
health:Evidence from a national US survey conducted in March 2020.
Bruine de Bruin W.Bruine de Bruin W. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2020 May
29:gbaa074. doi: 10.1093/geronb/gbaa074. PMID: 32470120
Em março de 2020, uma amostra nacionalmente representativa de 6666 adultos norteamericanos avaliou o risco percebido de desenvolver a COVID-19, morrer ao contraí-lo,
ficar em quarentena, perder o emprego (se estiver trabalhando atualmente) e ficar sem
dinheiro. Eles completaram uma avaliação de saúde mental para ansiedade e depressão.
Com exceção do risco percebido de infecção e morte, os adultos norte-americanos
relativamente mais velhos pareciam ter uma visão mais otimista e melhor saúde mental
durante os estágios iniciais da pandemia. Podem ser necessárias intervenções para ajudar
pessoas de todas as idades a manter percepções realistas dos riscos, além de gerenciar a
depressão e a ansiedade durante a crise da COVID-19. As implicações para a comunicação
de risco e intervenções em saúde mental são discutidas.

57) Initial psychological impact of COVID-19 and its correlates in Indian
Community: An online (FEEL-COVID) survey.
Varshney M, Parel JT, Raizada N, Sarin SK.Varshney M, et al. PLoS One. 2020 May
29;15(5):e0233874. doi: 10.1371/journal.pone.0233874. PMID: 32470088
De 26 a 29 de março, foi realizada uma pesquisa on-line (FEEL-COVID), utilizando os
princípios da bola de neve e por convite através de mensagens de texto. A pesquisa coletou
dados sobre variáveis sociodemográficas e clínicas relacionadas à COVID-19 (com base no
conhecimento atual); juntamente com a medição do impacto psicológico com a ajuda da
escala Impact of Event-revised (IES-R).
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Houve um total de 1106 respostas de cerca de 64 cidades do país. Destas 453 respostas,
havia pelo menos um item ausente; e foram excluídos da análise.
Durante os estágios iniciais da COVID-19 na Índia, quase um terço dos entrevistados
perceberam um impacto psicológico significativo. Isso indica a necessidade de uma
avaliação mais sistemática e longitudinal das necessidades psicológicas da população, o que
pode ajudar o governo a formular intervenções holísticas para os indivíduos afetados.

58) Social support and mental health among health care workers during
Coronavirus Disease 2019 outbreak: A moderated mediation model.
Hou T, Zhang T, Cai W, Song X, Chen A, Deng G, Ni C.Hou T, et al. PLoS One. 2020 May
29;15(5):e0233831. doi: 10.1371/journal.pone.0233831. PMID: 32470007.
A escala de classificação de suporte social (SSRS), a escala de resiliência de ConnorDavidson (CD-RISC) e a lista de verificação de sintomas 90 (SCL-90) foram administradas
entre 1472 profissionais de saúde da província de Jiangsu, China, durante o período de pico
do surto da COVID-19. A modelagem de equações estruturais (MEV) foi usada para
examinar o efeito da mediação da resiliência na relação entre suporte social e saúde mental,
enquanto a análise de mediação moderada foi realizada pela macro Hayes PROCESS.
Os resultados mostraram que a resiliência pode mediar parcialmente o efeito do apoio social
na saúde mental entre os profissionais de saúde. A faixa etária moderou a relação indireta
entre suporte social e saúde mental por meio da resiliência. Especificamente, em
comparação com os trabalhadores de saúde mais jovens, a associação entre resiliência e
saúde mental seria atenuada nos trabalhadores de meia-idade.

59) Impact of the COVID-19 Pandemic on Mental Health and Social
Support among Adult Egyptians.
El-Zoghby SM, Soltan EM, Salama HM.El-Zoghby SM, et al. J Community Health. 2020
May 28:1-7. doi: 10.1007/s10900-020-00853-5. PMID: 32468155.
Este é um estudo observacional transversal, utilizando um questionário on-line anônimo. A
pesquisa foi realizada através de um link compartilhado em sites de redes sociais. Foi
realizado de 2 de maio de 2020 a 9 de maio de 2020. As populações em geral dos adultos
egípcios foram incluídas usando a conveniência e a técnica de amostragem de bolas de neve
(510 adultos). Na Escala de Impacto de Eventos cerca de 211 (41,4%) sofreram um impacto
grave. Houve aumento do estresse no trabalho em 174 (34,1%), estresse financeiro em 284
(55,7%) e estresse em casa em 320 (62,7%). Metade deles se sentiu horrorizada e
desamparada, 275 (53,9%) e 265 (52%), respectivamente, enquanto 338 (66,3%) ficaram
apreensivos. Apenas 24,2% relataram maior apoio por parte de amigos, enquanto suporte de
membros da família foi percebido por 207 (40,6%). A idade e e residir em área rural foram
preditores negativos para a pontuação na escala, enquanto o sexo feminino ou a presença de
condição crônica foi um preditor positivo para maiores pontuações na escala.
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60) Social Media Data Analytics on Telehealth During the COVID-19
Pandemic.
Massaad E, Cherfan P.Massaad E, et al. Cureus. 2020 Apr 26;12(4):e7838. doi:
10.7759/cureus.7838. PMID: 32467813.
A distribuição geográfica dos tweets relacionados à telessaúde e com localização específica
nos Estados Unidos (n = 19.367) foi significativamente associada ao número de casos
confirmados de Covid-19 relatados em cada estado (p <0,001).
A atividade de mídia social é um reflexo preciso da carga de doenças durante a pandemia de
Covid-19. A adoção generalizada de políticas favoráveis à telessaúde é necessária e
principalmente necessária para resolver problemas de saúde mental que podem surgir em
áreas com altas taxas de infecção e morte.

61)

Depression and Anxiety in Hong Kong during COVID-19.

Choi EPH, Hui BPH, Wan EYF.Choi EPH, et al.Int J Environ Res Public Health. 2020 May
25;17(10):E3740. doi: 10.3390/ijerph17103740. PMID: 32466251
Os entrevistados foram recrutados aleatoriamente e solicitados a preencher um questionário
estruturado, incluindo os questionários de saúde do paciente-9 (PHQ-9), o de transtorno de
ansiedade generalizada-7 (GAD-7), a classificação global da escala de mudança e itens
relacionados à COVID-19. Dos 500 entrevistados incluídos no estudo, 19% apresentaram
depressão (PHQ-9 ≥ 10) e 14% apresentaram ansiedade (GAD ≥ 10). Além disso, 25,4%
relataram que sua saúde mental se deteriorou desde a pandemia. A análise de regressão
logística múltipla constatou que não ter experimentado o surto de SARS em 2003, estar
preocupado com a infecção pelo SARS-CoV-2 na COVID-19, incomodado por não ter
máscaras cirúrgicas suficientes e incomodado por não poder trabalhar em casa estava
associado a um pior status de saúde mental.

62) The Mental Health Burden of the COVID-19 Pandemic on Physical
Therapists.
Yang S, Kwak SG, Ko EJ, Chang MC.Yang S, et al. Int J Environ Res Public Health. 2020
May 25;17(10):E3723. doi: 10.3390/ijerph17103723. PMID: 32466164
Uma pesquisa com questionários foi realizada com fisioterapeutas de três hospitais
universitários na Coréia do Sul em 10 de abril de 2020. Os questionários avaliaram a
presença de ansiedade e depressão nos entrevistados. Entre os 65 fisioterapeutas que
completaram nossa pesquisa, 21 (32,3%) e 12 (18,5%) fisioterapeutas relataram ter sintomas
de ansiedade e depressão, respectivamente. Se um fisioterapeuta estava morando com um
bebê ou criança de 6 anos de idade, a possibilidade de presença de ansiedade era
significativamente maior. O risco de depressão entre os que estavam na faixa dos 30 e 50
anos foi significativamente maior do que entre os que estavam na faixa dos 20 anos. Assim,
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fisioterapeutas que vivem com um bebê ou criança de 6 anos e aqueles com 30 e 50 anos
precisam de atenção especial.

63) Mental Health Problems during the COVID-19 Pandemics and the
Mitigation Effects of Exercise: A Longitudinal Study of College Students in
China.
Zhang Y, Zhang H, Ma X, Di Q.Zhang Y, et al.Int J Environ Res Public Health. 2020 May
25;17(10):E3722. doi: 10.3390/ijerph17103722. PMID: 32466163
Durante o período de pico do surto de COVID-19 na China, realizamos pesquisas
longitudinais com sessenta e seis estudantes universitários. Questionários estruturados
coletaram informações sobre demografia, atividade física, emoções negativas, qualidade do
sono e nível de agressividade. Um modelo de efeito misto foi usado para avaliar associações
entre variáveis, e o efeito mediador da qualidade do sono foi explorado. Um modelo aditivo
generalizado foi usado para determinar as relações dose-resposta entre a contagem de
mortes de COVID-19, atividade física e emoções negativas. A contagem de mortes pela
COVID-19 mostrou um impacto negativo direto na qualidade geral do sono (β = 1,37,
intervalo de confiança de 95% [IC 95%]: 0,55, 2,19) e agressividade reduzida (β = -6,57,
95% CI: -12,78, -0,36). Por outro lado, a contagem de mortes pela COVID-19 impôs não
um impacto direto, mas indireto, sobre emoções negativas gerais (efeito indireto (IE) = 0,81,
p = 0,012), estresse (IE = 0,40, p <0,001) e ansiedade (IE = 0,27, p = 0,004) com qualidade
do sono como mediador. Além disso, a atividade física aliviou diretamente as emoções
negativas gerais (β = -0,12, IC 95%: -0,22, -0,01), e o efeito máximo de mitigação ocorreu
quando a atividade física semanal era de cerca de 2500 METs. Conclusões: A gravidade do
surto de COVID-19 afeta indiretamente as emoções negativas ao afetar a qualidade do sono.
Uma possível estratégia de mitigação para melhorar a saúde mental inclui quantidades
adequadas de atividade física diária e dormir bem.

64) Correlation between immune response and self-reported depression
during convalescence from COVID-19.
Yuan B, Li W, Liu H, Cai X, Song S, Zhao J, Hu X, Li Z, Chen Y, Zhang K, Liu Z, Peng J,
Wang C, Wang J, An Y.Yuan B, et al. Brain Behav Immun. 2020 May 25:S08891591(20)30483-9. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.062. PMID: 32464158.
Relatamos o estado de saúde mental de 96 pacientes convalescentes COVID-19 que
responderam um questionário on-line no Shenzhen Samii Medical Center de 2 a 12 de
março de 2020 em Shenzhen, China. Após a obtenção do consentimento informado,
analisamos retrospectivamente as características clínicas dos pacientes, incluindo sangue e
dados bioquímicos de rotina. Os resultados sugeriram que pacientes com depressão
autorreferida exibiram aumento da resposta imune, como indicado pelo aumento da
contagem de glóbulos brancos e neutrófilos, bem como pela proporção de neutrófilos /
linfócitos. No entanto, o mecanismo que liga a depressão autorreferida a essas alterações
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celulares precisa de mais estudos. Em conclusão, a depressão autorreferida ocorreu em um
estágio inicial em pacientes convalescentes com COVID-19, e mudanças na função imune
foram aparentes durante o seguimento a curto prazo desses pacientes após a alta.

65) Mental Health Outcomes Among Frontline and Second-Line Health
Care Workers During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic
in Italy.
Rossi R, Socci V, Pacitti F, Di Lorenzo G, Di Marco A, Siracusano A, Rossi A.Rossi R, et
al.
JAMA
Netw
Open.
2020
May
1;3(5):e2010185.
doi:
10.1001/jamanetworkopen.2020.10185. PMID: 32463467.
Um total de 1379 trabalhadores da área da saúde completaram o questionário. Um total de
681 participantes (49,38%) endossaram transtorno de stress pós-traumático (TEPT); 341
(24,73%), sintomas de depressão; 273 (19,80%), sintomas de ansiedade; 114 (8,27%),
insônia; e 302 (21,90%), alto estresse percebido (Tabela 1).
Idade mais jovem e sexo feminino foram associados a todos os resultados investigados,
exceto insônia. Ser um profissional de saúde na linha de frente estava associado ao TEPT.
Os enfermeiros e assistentes de saúde apresentaram maior probabilidade de endossar insônia
grave . Ter um colega falecido estava associado a TEPT e sintomas de depressão e insônia;
ter um colega hospitalizado estava associado a TEPT e maior estresse percebido; e ter um
colega em quarentena estava associado ao TEPT, sintomas de depressão e maior estresse
percebido. Estar exposto ao contágio esteve associado a sintomas de depressão.

66) Psychological impact of COVID-19 on ophthalmologists-in-training
and practising ophthalmologists in India.
Khanna RC, Honavar SG, Metla AL, Bhattacharya A, Maulik PK.Khanna RC, et al. Indian J
Ophthalmol. 2020 Jun;68(6):994-998. doi:10.4103/ijo.IJO_1458_20. PMID: 32461412.
Ao todo, 2.355 oftalmologistas responderam. Destes, 1.332 (56,7%) eram do sexo
masculino; 475 (20,2%) ainda não estavam na prática; 366 (15,5%) eram solteiros; 1.244
(52,8%) consideraram que o COVID-19 impactaria em sua formação ou trabalho
profissional; e 869 (37%) tiveram dificuldade em pagar por suas despesas. A pontuação
média no Questionário de Saúde do Paciente-9 foi de 3,98 (variação de 0 a 27; DP, 4,65).
Em termos de impacto psicológico, 768 (32,6%) apresentaram algum grau de depressão;
leve em 504 (21,4%), moderada em 163 (6,9%) e grave em 101 (4,3%). A análise
multivariada mostrou que a depressão era significativamente maior nos mais jovens. Foi
maior nos oftalmologistas não praticantes, especialmente naqueles que estavam
consideravelmente preocupados com sua formação ou crescimento profissional e naqueles
com dificuldade em atender às despesas de vida.
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67) Clinically significant fear and anxiety of COVID-19: A psychometric
examination of the Coronavirus Anxiety Scale.
Lee SA, Mathis AA, Jobe MC, Pappalardo EA.Lee SA, et al.Psychiatry Res. 2020 May
20;290:113112. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113112. PMID: 32460185.
O presente estudo examinou as propriedades psicométricas da Escala de Ansiedade do
Coronavírus (CAS) usando uma pesquisa online com 398 trabalhadores adultos do Amazon
MTurk nos EUA. As análises fatoriais confirmatórias demonstraram que o CAS mede um
construto unidimensional confiável (α = 0,92) com uma estrutura que mostrou-se invariável
em sexo, raça e idade. A validade do construto foi demonstrada com correlações entre as
pontuações e a demografia do CAS, diagnóstico de coronavírus, histórico de ansiedade,
medo de coronavírus, comprometimento funcional, enfrentamento de álcool/drogas,
enfrentamento religioso, desesperança, ideação suicida e atitudes sociais. Os resultados são
amplamente consistentes com os resultados da primeira investigação do CAS e apóiam a
validade desse rastreador de saúde mental para pesquisas e práticas relacionadas ao COVID19.

68)
19.

Projected increases in suicide in Canada as a consequence of COVID-

McIntyre RS, Lee Y.McIntyre RS, et al.Psychiatry Res. 2020 May 19;290:113104. doi:
10.1016/j.psychres.2020.113104. PMID: 32460184.
Utilizando um modelo de regressão foram projetados cenários de suicídio no Canadá. Um
aumento percentual de desemprego foi associado a um aumento de 1,0% no suicídio entre
2000 e 2018. No primeiro cenário, o aumento nas taxas de desemprego resultou em um total
projetado de 418 suicídios em 2020-2021 (taxa de suicídio por 100.000: 11,6 em 2020). No
segundo cenário, resultaria em 2114 excesso de suicídios em 2020-2021. Esses resultados
indicam que a prevenção do suicídio no contexto do desemprego relacionado à COVID-19 é
uma prioridade crítica. Além disso, é urgentemente necessário o acesso oportuno a cuidados
de saúde mental, provisões financeiras e programas de apoio social/trabalhista, bem como o
tratamento ideal para transtornos mentais

69) Flattening the Mental Health Curve: COVID-19 Stay-at-Home Orders
Are Associated With Alterations in Mental Health Search Behavior in the
United States.
Jacobson NC, Lekkas D, Price G, Heinz MV, Song M, O'Malley AJ, Barr PJ.Jacobson NC,
et al.JMIR Ment Health. 2020 Jun 1;7(6):e19347. doi: 10.2196/19347.JMIR Ment Health.
2020.PMID: 32459186.
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O objetivo deste estudo foi examinar se as ordens para estar em casa produziram alterações
nos sintomas de saúde mental, usando consultas de pesquisa pela Internet em escala
nacional.
Nos Estados Unidos, estados individuais variam na adoção de medidas para reduzir a
disseminação do COVID-19; em 23 de março de 2020, 11 dos 50 estados haviam emitido
ordens de permanência em casa. O lançamento escalonado de medidas para ficar em casa
nos Estados Unidos nos permite investigar se essas medidas afetam a saúde mental,
explorando variações nas consultas de pesquisa em saúde mental nos estados. Este artigo
examina as alterações nas consultas de pesquisa em saúde mental no Google entre 16 e 23
de março de 2020, em cada estado e Washington, DC. Especificamente, este artigo examina
mudanças diferenciais nas pesquisas em saúde mental com base nos padrões de atividade de
pesquisa após a emissão de pedidos de estar em casa nesses estados em comparação com
todos os outros estados. Os participantes foram todas as pessoas que pesquisaram termos de
saúde mental no Google entre 16 e 23 de março. Entre 16 e 23 de março, 11 estados foram
submetidos a pedidos de ficar em casa para impedir a transmissão do COVID-19. Os
resultados incluíram termos de pesquisa relacionados a ansiedade, depressão, pensamentos
obsessivo-compulsivos, negativos, irritabilidade, fadiga, anedonia, concentração, insônia e
ideação suicida.
Analisando mais de 10 milhões de consultas de pesquisa usando modelos mistos aditivos
generalizados, os resultados sugeriram que a implementação de pedidos de ficar em casa
está associada a um achatamento significativo da curva para pesquisas de ideação suicida,
ansiedade, pensamentos negativos e distúrbios do sono, com o achatamento mais
proeminente associado à ideação e ansiedade suicidas.
Esses resultados sugerem que, apesar da diminuição do contato social, as consultas de
pesquisa em saúde mental aumentaram rapidamente antes da emissão de pedidos de ficar em
casa, e essas mudanças se dissiparam após o anúncio e a promulgação desses pedidos.

70) University students' mental health amidst the COVID-19 quarantine in
Greece.
Kaparounaki CK, Patsali ME, Mousa DV, Papadopoulou EVK, Papadopoulou KKK,
Fountoulakis
KN.
Psychiatry
Res.
2020
May
19;290:113111.
doi:
10.1016/j.psychres.2020.113111. PMID: 32450416.
Relatamos os resultados da análise das respostas a uma pesquisa on-line, dos primeiros 1000
estudantes universitários, sobre o impacto do lockdown em sua saúde mental. No geral,
houve um aumento de 42,5% para ansiedade, 74,3% para depressão e 63,3% aumentam no
total de pensamentos suicidas. A quantidade de sono aumentou em 66,3%, mas a qualidade
piorou em 43,0%. A qualidade de vida piorou em 57,0% (o mesmo em 27,9%). Houve um
aumento de quase 8 vezes nos pensamentos suicidas. Quase um terço aceita e um quinto está
aberto a teorias da conspiração relacionadas à COVID-19. Para nosso conhecimento, este é
o primeiro estudo que relata dados sobre o impacto do lockdown e da quarentena na saúde
mental de estudantes universitários. Embora o impacto agudo pareça claro, as consequências
a longo prazo são desconhecidas e, embora os pensamentos suicidas tenham aumentado
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substancialmente, parece improvável que isso resulte em mortes. No entanto, os resultados
constituem uma mensagem clara de que as populações vulneráveis precisam de intervenções
específicas sobre seus problemas de saúde mental.

71) Psychological effects of the COVID-19 outbreak and lockdown among
students and workers of a Spanish university.
Odriozola-González P, Planchuelo-Gómez Á, Irurtia MJ, de Luis-García R.OdriozolaGonzález P, et al. Psychiatry Res. 2020 May 19;290:113108. doi:
10.1016/j.psychres.2020.113108. PMID: 32450409.
O objetivo deste estudo foi analisar o impacto psicológico do COVID-19 na comunidade
universitária durante as primeiras semanas de confinamento. Foi realizado um estudo
transversal. A Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) foi empregada para avaliar
sintomas de depressão, ansiedade e estresse. O impacto emocional da situação foi avaliada
usando a ferramenta Impact of Event Scale. Uma pesquisa on-line foi realizada em 2530
membros da Universidade de Valladolid, na Espanha. Escores moderados a extremamente
graves de ansiedade, depressão e estresse foram relatados por 21,34%, 34,19% e 28,14%
dos entrevistados, respectivamente. Um total de 50,43% dos entrevistados apresentou
impacto moderado a grave do surto. Os estudantes de Artes e Humanidades e Ciências
Sociais e Direito apresentaram pontuações mais altas relacionadas à ansiedade, depressão,
estresse e impacto do evento em relação aos estudantes de Engenharia e Arquitetura. Os
funcionários da universidade apresentaram pontuações mais baixas em todas as medidas em
comparação aos estudantes, que parecem ter sofrido um impacto psicológico importante
durante as primeiras semanas do lockdown da COVID-19. Para fornecer serviços
psicológicos oportunos e orientados para crises e tomar medidas preventivas em futuras
situações de pandemia, a saúde mental em estudantes universitários deve ser
cuidadosamente monitorada

72)

The impact of having inadequate safety equipment on mental health.

Simms A, Fear NT, Greenberg N.Simms A, et al. Occup Med (Lond). 2020 May
25:kqaa101. doi: 10.1093/occmed/kqaa101. PMID: 32449770.
Pesquisas de autorrelato foram realizadas em quatro ambientes operacionais, com 3435
funcionários fornecendo dados. As pesquisas registraram dados sobre características
sociodemográficas, militares e operacionais, medidas de saúde mental e estressores
ocupacionais específicos. A análise por regressão logística explorou a associação entre
equipamento inadequado e todos os outros fatores.
Um total de 3401 funcionários forneceu dados sobre suas percepções sobre a adequação de
seus equipamentos, dos quais 532 (15%) afirmaram ter muitas preocupações de que não
dispunham do equipamento certo em condições de funcionamento. A análise encontrou
chances significativamente maiores de relatar sintomas de transtornos comuns de saúde
mental (TMC), 2,49 (2,03-3,06), transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), 2,99 (2,11Instituto de Ensino e Pesquisa
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4,24), pior saúde global 2,09 (1,62-2,70) e problemas emocionais 1,69 (1,38-2,06) quando
os indivíduos relataram trabalhar com equipamento inadequado. As análises permaneceram
significativas quando ajustadas para fatores de confusão, como classificação, sexo e
ambiente operacional.

73)

Supporting Hospital Staff During COVID-19: Early Interventions.

Billings J, Greene T, Kember T, Grey N, El-Leithy S, Lee D, Kennerley H, Albert I,
Robertson M, Brewin CR, Bloomfield MAP.Billings J, et al. Occup Med (Lond). 2020 May
25:kqaa098. doi: 10.1093/occmed/kqaa098. PMID: 32449752.
As necessidades físicas básicas do staff devem ser atendidas.
É importante prover comunicação de alta qualidade e acurada.
Rotacionar os trabalhadores de funções de alto stress para baixo stress.
Treinar o staff não apenas em habilidades clínicas mas também a lidar com situações
traumáticas.
Estabelecer feedbacks assim que possível
Atentar para membros da equipe com experiências prévias de problemas com transtornos
mentais.
Encorajar a equipe a buscar suporte social com seus colegas.
Facilitar a coesão da equipe.
Utilizar intervenções psicológicas baseadas em evidências.

74) Uptrend in distress and psychiatric symptomatology in pregnant
women during the coronavirus disease 2019 pandemic.
Berthelot N, Lemieux R, Garon-Bissonnette J, Drouin-Maziade C, Martel É, Maziade
M.Berthelot N, et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 May 25. doi: 10.1111/aogs.13925.
PMID: 32449178
As gestantes avaliadas durante a pandemia de COVID-19 relataram mais sintomas de
angústia e sintomas psiquiátricos do que as gestantes avaliadas antes da pandemia,
principalmente na forma de sintomas de depressão e ansiedade. Dadas as conseqüências
nocivas do sofrimento pré-natal para as mães e os filhos, o aumento observado atualmente
dos sintomas em mulheres grávidas exige meios especiais de vigilância clínica.

75) Risk and Protective Factors for Adolescent and Young Adult Mental
Health Within the Context of COVID-19: A Perspective From Nepal.
Sharma V, Reina Ortiz M, Sharma N.Sharma V, et al. J Adolesc Health. 2020 May
6:S1054-139X(20)30182-8. doi: 10.1016/j.jadohealth.2020.04.006. PMID: 32444197.
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A seguir, alguns fatores de risco à saúde mental relacionados ào COVID-19 em jovens
nepaleses: (1) financiamento deficiente dos serviços de saúde mental para jovens; (2) uso de
mídia social; (3) um lockdown imposto de repente; (4) falta de entendimento das restrições
de bloqueio; (5) mudanças repentinas na vida profissional / profissional; (6) adiamento
abrupto do Exame do Ensino Secundário (SSE); e (7) exposição a terremotos devastadores
em 2015.
Os fatores de proteção à saúde mental no Nepal podem incluir o seguinte: (1) aceitação
cultural de máscaras faciais; (2) estrutura familiar; (3) reaproveitamento do espaço escolar; e
(4) disponibilidade de aconselhamento gratuito.

76) Anxiety regarding contracting COVID-19 related to interoceptive
anxiety sensations: The moderating role of disgust propensity and
sensitivity.
McKay D, Yang H, Elhai J, Asmundson GJG.McKay D, et al. J Anxiety Disord. 2020 May
1;73:102233. doi: 10.1016/j.janxdis.2020.102233. PMID: 32442880.
A ansiedade em relação a contrair o vírus é proeminente no público. Espera-se que uma
característica contributiva do medo de contrair COVID-19 envolva propensão e
sensibilidade de nojo, reações emocionais que fazem parte de um sistema imune
comportamental (BIS) mais amplo. Um total de N = 908 adultos chineses (média de idade =
40,37 anos, DP = 9,27; n = 752 mulheres) participou de uma pesquisa distribuída entre 24
de fevereiro e 15 de março de 2020. Os participantes realizaram avaliações de sensibilidade
à ansiedade, propensão e sensibilidade ao nojo, e medo de contratar o COVID-19. Os
resultados apoiam uma relação moderada entre propensão e sensibilidade ao nojo e
preocupações físicas associadas à sensibilidade à ansiedade e medo de contrair COVID-19.

77) Video calls for reducing social isolation and loneliness in older people:
a rapid review.
Noone C, McSharry J, Smalle M, Burns A, Dwan K, Devane D, Morrissey EC.Noone C, et
al.Cochrane Database Syst Rev. 2020 May 21;5:CD013632. doi: 10.1002/14651858. PMID:
32441330.
Com base nesta revisão, atualmente existem evidências muito incertas sobre a eficácia das
intervenções de videochamada para reduzir a solidão em idosos. A revisão não incluiu
nenhum estudo que relatasse evidências da eficácia das intervenções de videochamada no
tratamento do isolamento social em idosos. As evidências sobre a eficácia das
videochamadas para resultados de sintomas de depressão eram muito incertas. Pesquisas
futuras nessa área precisam usar métodos mais rigorosos e participantes mais diversificados
e representativos. Especificamente, estudos futuros devem visar adultos mais velhos, que
são comprovadamente solitários ou socialmente isolados, ou ambos, em uma variedade de
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configurações para determinar se as intervenções de videochamada são eficazes em uma
população em que esses resultados precisam melhorar

78) Mitigating the psychological effects of social isolation during the
covid-19 pandemic.
Razai MS, Oakeshott P, Kankam H, Galea S, Stokes-Lampard H.Razai MS, et al. BMJ.
2020 May 21;369:m1904. doi: 10.1136/bmj.m1904. PMID: 32439691.
A atenção primária pode fornecer continuidade única de atendimento a pacientes com
efeitos psicológicos do isolamento social durante a atual pandemia da COVID-19.
Esses pacientes podem ser identificados com as ferramentas de triagem simples e validadas
existentes.
As consultas por telefone ou por vídeo on-line são seguras e eficazes para fornecer suporte à
saúde mental na atenção primária, incluindo aconselhamento, treinamento e apoio
emocional. As consultas em vídeo podem fornecer informações visuais adicionais e
presença terapêutica e são particularmente úteis para pacientes ansiosos.
A prescrição social pode melhorar o bem-estar social e psicológico dos pacientes, utilizando
recursos da comunidade, como as artes (por exemplo, cantando em um coral virtual,
dançando ou aulas de desenho on-line). Pode ser entregue por pessoal não clínico treinado
na atenção primária.
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01.06.2020 – Atualização Saúde Mental e COVID-19
1)
Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare
workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and metaanalysis.
Pappa S, Ntella V, Giannakas T, Giannakoulis VG, Papoutsi E, Katsaounou P.Pappa S, et
al.Brain
Behav
Immun.
2020
May
8:S0889-1591(20)30845-X.
doi:
10.1016/j.bbi.2020.05.026. PMID: 32437915.
O objetivo desta revisão é sintetizar e analisar as evidências existentes sobre a prevalência
de depressão, ansiedade e insônia entre os profissionais de saúde durante o surto de Covid19.Uma busca sistemática das bases de dados da literatura foi realizada até 17 de abril de
2020. Treze estudos foram incluídos na análise com um total combinado de 33062
participantes. A ansiedade foi avaliada em 12 estudos, com uma prevalência combinada de
23,2% e depressão em 10 estudos, com uma taxa de prevalência de 22,8%. Uma análise de
subgrupo revelou diferenças de gênero e ocupacionais com os profissionais de saúde e
enfermeiros do sexo feminino, exibindo taxas mais altas de sintomas afetivos em
comparação à equipe masculina e médica, respectivamente. Finalmente, a prevalência de
insônia foi estimada em 38,9% em quatro estudos. Evidências iniciais sugerem que uma
proporção considerável de profissionais de saúde experimenta distúrbios de humor e sono
durante esse surto, enfatizando a necessidade de estabelecer maneiras de mitigar os riscos à
saúde mental e ajustar intervenções em condições de pandemia.

2)
Anxiety regarding contracting COVID-19 related to interoceptive
anxiety sensations: The moderating role of disgust propensity and sensitivity.
McKay D, Yang H, Elhai J, Asmundson GJG, McKay D, et al. J Anxiety Disord. 2020
May 1;73:102233. doi: 10.1016/j.janxdis.2020.102233. PMID: 32442880. .
Espera-se que uma característica contributiva do medo de contrair COVID-19 envolva
propensão e sensibilidade ao nojo, reações emocionais que fazem parte de um sistema
imunológico comportamental (BIS) mais amplo. Um total de N = 908 adultos chineses
(idade média = 40,37 anos, DP = 9,27; n = 752 mulheres) participou de uma pesquisa
distribuída entre 24 de fevereiro e 15 de março de 2020. Os participantes concluíram
medidas de sensibilidade à ansiedade, propensão e sensibilidade ao nojo, e medo de
contratar o COVID-19. Os resultados apóiam uma relação moderada entre propensão ao
nojo e sensibilidade na relação entre preocupações físicas associadas à sensibilidade à
ansiedade e medo de contrair COVID-19.
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3)
Video calls for reducing social isolation and loneliness in older people:
a rapid review.
Noone C, McSharry J, Smalle M, Burns A, Dwan K, Devane D, Morrissey EC.Noone C, et
al.Cochrane
Database
Syst
Rev.
2020
May
21;5:CD013632.
doi:
10.1002/14651858.CD013632. PMID: 32441330.
Com base nesta revisão, atualmente existem evidências muito incertas sobre a eficácia das
intervenções de videochamada para reduzir a solidão em idosos. A revisão não incluiu
nenhum estudo que relatasse evidências da eficácia das intervenções de videochamada no
tratamento do isolamento social em idosos. As evidências sobre a eficácia das
videochamadas para resultados de sintomas de depressão são muito incertas. Pesquisas
futuras nessa área precisam usar métodos mais rigorosos e participantes mais diversificados
e representativos. Especificamente, estudos futuros devem visar adultos mais velhos, que
são comprovadamente solitários ou socialmente isolados, ou ambos, em uma variedade de
configurações para determinar se as intervenções de videochamada são eficazes em uma
população em que esses resultados precisam melhorar.

4)
Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe
coronavirus infections: a systematic review and meta-analysis with
comparison to the COVID-19 pandemic.
Rogers JP, Chesney E, Oliver D, Pollak TA, McGuire P, Fusar-Poli P, Zandi MS, Lewis G,
David AS.Rogers JP, et al. Lancet Psychiatry. 2020 May 18:S2215-0366(20)30203-0. doi:
10.1016/S2215-0366(20)30203-0.PMID: 32437679.
Nosso objetivo foi avaliar as apresentações psiquiátricas e neuropsiquiátricas na SARS,
MERS e COVID-19. Se a infecção pelo SARS-CoV-2 seguir um curso semelhante ao do
SARS-CoV ou MERS-CoV, a maioria dos pacientes deve se recuperar sem apresentar
doença mental. O SARS-CoV-2 pode causar delirium em uma proporção significativa de
pacientes em estágio agudo. Os médicos devem estar cientes da possibilidade de depressão,
ansiedade, fadiga, transtorno de estresse pós-traumático e síndromes neuropsiquiátricas mais
raras a longo prazo.

5)
Perinatal depressive and anxiety symptoms of pregnant women along
with COVID-19 outbreak in China.
Wu Y, Zhang C, Liu H, Duan C, Li C, Fan J, Li H, Chen L, Xu H, Li X, Guo Y, Wang Y, Li
X, Li J, Zhang T, You Y, Li H, Yang S, Tao X, Xu Y, Lao H, Wen M, Zhou Y, Wang J,
Chen Y, Meng D, Zhai J, Ye Y, Zhong Q, Yang X, Zhang D, Zhang J, Wu X, Chen W,
Dennis CL, Huang H.Wu Y, et al. Am J Obstet Gynecol. 2020 May 10:S00029378(20)30534-2. doi: 10.1016/j.ajog.2020.05.009. Am J Obstet Gynecol.
2020.PMID: 32437665.
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O objetivo do presente estudo é examinar o impacto do surto de COVID-19 na prevalência
de sintomas depressivos e de ansiedade e os fatores de risco correspondentes entre mulheres
grávidas em toda a China. As mulheres grávidas avaliadas após a declaração da epidemia de
COVID-19 apresentaram taxas significativamente mais altas de sintomas depressivos
(26,0% vs 29,6%, P = 0,02) do que as mulheres no período pré-epidêmico. Essas mulheres
também foram mais propensas a ter pensamentos de auto-mutilação (P = 0,005). As taxas
depressivas foram associadas positivamente ao número de casos COVID-19 recémconfirmados (P = 0,003), infecções suspeitas (P = 0,004) e casos de morte por dia (P =
0,001). Mulheres grávidas com baixo peso antes da gravidez, primíparas, <35 anos,
empregadas em período integral, com renda média e com espaço adequado foram as que
corriam maior risco de desenvolver sintomas depressivos e de ansiedade durante o surto.

6)
Intolerance of Uncertainty and Mental Wellbeing: Serial Mediation by
Rumination and Fear of COVID-19.
Satici B, Saricali M, Satici SA, Griffiths MD.Satici B, et al.Int J Ment Health Addict. 2020
May 15:1-12. doi: 10.1007/s11469-020-00305-0.PMID: 32427165.
O presente estudo examinou se a intolerância à incerteza estava relacionada ao bem-estar
mental e se essa relação foi mediada pela ruminação e pelo medo da COVID-19. A amostra
foi composta por 1772 indivíduos turcos (com idades entre 18 e 73 anos) de 79 das 81
cidades da Turquia, que concluíram medidas de bem-estar mental, intolerância à incerteza,
ruminação e medo da COVID-19. Resultados de análises de mediação serial mostraram que
a intolerância à incerteza teve um efeito direto significativo no bem-estar mental. A
ruminação e o medo da COVID-19, em combinação, mediaram em série a associação entre
intolerância à incerteza e bem-estar mental.

7)
Telehealth Reimbursement Allows Access to Mental Health Care
During COVID-19.
Lepkowsky CM.Lepkowsky CM. Am J Geriatr Psychiatry. 2020 May 15. doi:
10.1016/j.jagp.2020.05.008. Online ahead of print. PMID: 32425469.
A decisão do Center for Medicare and Mediaid Services de reembolsar a psicoterapia
telefônica é um reconhecimento importante das possíveis barreiras à saúde que a Tecnologia
de Informação representa para os adultos mais velhos. Os prestadores de reembolso pela
entrega telefônica de psicoterapia contínua e de outros serviços tornam os serviços de saúde
acessíveis a uma média de 95,5% dos assinantes do Medicare com mais de 70 anos. As
mudanças na política do Center for Medicare and Mediaid Services, que permitirão o
reembolso de acesso telefônico aos cuidados de saúde para idosos, serão cada vez mais
importantes no futuro próximo.
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8) Efficacy of internet-based integrated intervention on depression and
anxiety symptoms in patients with COVID-19.
Wei N, Huang BC, Lu SJ, Hu JB, Zhou XY, Hu CC, Chen JK, Huang JW, Li SG, Wang Z,
Wang DD, Xu Y, Hu SH.Wei N, et al. J Zhejiang Univ Sci B. 2020 May;21(5):400-404.
doi: 10.1631/jzus.B2010013. Epub 2020 Apr 1. PMID: 32425006. Clinical Trial.
Este é um estudo prospectivo, randomizado, controlado e de 2 semanas, conduzido no
Primeiro Hospital Afiliado, Faculdade de Medicina, Universidade de Zhejiang (Hangzhou,
China), de 2 a 28 de fevereiro de 2020. Todo a COVID-19 confirmada por laboratório os
pacientes na enfermaria de isolamento foram examinados pelo Patient Health
Questionnaire-9 (PHQ-9) (Kroenkeet al., 2001) e Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7)
(Spitzeret al., 2006) por desconforto psicológico e, finalmente, um total de 26 pacientes com
COVID-19 foram incluídos neste estudo. Eles foram aleatoriamente designados para grupos
sequencialmente, com uma probabilidade igual de receber uma intervenção integrada na
Internet (grupo de intervenção) ou apenas atendimento de suporte (grupo controle), com 13
participantes em cada grupo. A Escala de Depressão de 17 itens de Hamilton (17-HAMD)
(Hamilton, 1967) e a Escala de Ansiedade de Hamilton (HAMA) (Hamilton, 1959) foram
usadas para avaliar a gravidade dos sintomas de depressão e ansiedade. A intervenção
integrada baseada na Internet é uma intervenção de auto-ajuda que contém quatro
componentes principais: treinamento de relaxamento respiratório, atenção plena (varredura
corporal), habilidades de “refúgio” e método de abraço de borboleta. As instruções para esta
intervenção integrada na Internet foram gravadas em áudio e depois colocadas online. Todos
os sujeitos do grupo de intervenção foram orientados a ouvir o áudio por meio de seus
telefones celulares e seguir as instruções para o treinamento de intervenção em horário fixo
todos os dias, durante duas semanas. O paciente levaria cerca de 50 minutos para concluir
esta tarefa diária. Além disso, durante o período do estudo, os participantes do grupo
controle receberam apenas cuidados de suporte diários.
Análises post hoc dos momentos individuais mostraram que os escores de 17-HAMD e
HAMA foram significativamente reduzidos nos pacientes do grupo de intervenção no final
do primeiro (17-HAMD, t = -2,381, P = 0,026; HAMA, t = −2,263, P = 0,033) e segunda
(17-HAMD, t = -3,089, P = 0,005; HAMA, t = -3,746, P = 0,001) semanas, quando
comparados aos pacientes do grupo controle.

9)
Somatic symptoms and concern regarding COVID-19 among Chinese
college and primary school students: A cross-sectional survey.
Liu S, Liu Y, Liu Y.Liu S, et al. Psychiatry Res. 2020 May 15;289:113070. doi:
10.1016/j.psychres.2020.113070. PMID: 32422501.
Em fevereiro e março de 2020, exploramos os sintomas e preocupações somáticas em
relação à COVID-19 de 399 estudantes de faculdades e escolas primárias na província de
Sichuan, usando a Escala de Auto-avaliação Somática (SSS) e um novo questionário,
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respectivamente. Análise de regressão logística e testes não paramétricos foram utilizados
para analisar os dados. A incidência de sintomas somáticos entre os estudantes
universitários foi de 34,85 (leve, 26,26%; moderada, 8,59%). A incidência de sintomas
somáticos em estudantes do ensino fundamental foi de 2,39% (todos leves). Entre toda a
coorte, a preocupação com a COVID-19 foi positivamente correlacionada com a ocorrência
de sintomas somáticos. Os sintomas somáticos foram mais prováveis entre os estudantes
universitários, expressando maior preocupação com a ameaça à vida e à saúde representada
pela COVID-19 e com a eficácia das medidas de prevenção e controle. Entre os alunos do
ensino fundamental, apenas a preocupação com a vida e a saúde esteve associada a uma
maior probabilidade de sintomas somáticos.

10) Covid-19 pandemic impact on mental health: a web-based crosssectional survey on a sample of Italian general practitioners.
Amerio A, Bianchi D, Santi F, Costantini L, Odone A, Signorelli C, Costanza A, Serafini G,
Amore M, Aguglia A.Amerio A, et al. Acta Biomed. 2020 May 11;91(2):83-88. doi:
10.23750/abm.v91i2.9619. PMID: 32420931
Cento e trinta e um clínicos gerais (CG) completaram a pesquisa. Comparado aos GPs com
sintomas depressivos ausentes ou leves (PHQ-9 <10), os CGs que relataram sintomas
depressivos moderados a graves (N = 30, 22,9%; PHQ-9 ≥ 10) relataram mais desamparo
(96,7% vs. 79,2%, p = 0,025), gastaram mais de três horas pesquisando informações da
COVID-19 (43,3% vs. 19,8%, p = 0,024), perceberam equipamentos de proteção individual
(EPI) como menos adequados (6,7% vs. 23,8%, p =0,049) e visitaram mais pacientes
infectados com COVID-19 (16,63 ± 27,30 vs. 9,52 ± 11,75, p = 0,041). Além disso, o PHQ9 ≥ 10 CGs relataram uma gravidade significativamente maior para ansiedade e insônia
(13,43 ± 4,96 vs. 4,88 ± 3,53 e 11,60 ± 5,53 vs. 4,84 ± 3,81, respectivamente; p <0,001), e
uma qualidade pior de vida no resumo dos componentes mental (34,60 ± 7,45 vs. 46,01 ±
7,83, p <0,001) e físico (43,5,50 ± 9,37 vs. 52,94 ± 4,78, p <0,001).

11) Bereavement in the Time of Coronavirus: Unprecedented Challenges
Demand Novel Interventions.
Carr D, Boerner K, Moorman S.Carr D, et al. J Aging Soc Policy. 2020 May 18:1-7. doi:
10.1080/08959420.2020.1764320. PMID: 32419667
As mortes pela COVID-19 exemplificam "mortes ruins" e se distinguem pelo desconforto
físico, dificuldade em respirar, isolamento social, sofrimento psicológico e cuidados que
podem ser discordantes das preferências do paciente. Cada um desses atributos da morte é
um correlato bem documentado dos sintomas de depressão, ansiedade e raiva dos
sobreviventes enlutados. No entanto, o sofrimento sofrido pelos sobreviventes de mortes
relacionadas à COVID é agravado pela erosão de recursos de enfrentamento, como apoio
social, estressores contemporâneos, incluindo isolamento social, precariedade financeira,
incerteza sobre o futuro, falta de rotina e perda de rituais de luto que proporcionam um
senso de comunidade e elevação. Os esforços nacionais para aprimorar o planejamento
antecipado dos cuidados podem ajudar os pacientes que estão morrendo a receber cuidados
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concordantes com as preferências deles e de suas famílias. Serviços fúnebres virtuais,
emparelhando anciãos enlutados com um companheiro por telefone, aconselhamento remoto
e incentivando "vínculos contínuos" podem ajudar os idosos a se adaptarem às perdas no
momento da pandemia.

12) Immediate psychological distress in quarantined patients with COVID19 and its association with peripheral inflammation: a mixed-method study.
Guo Q, Zheng Y, Shi J, Wang J, Li G, Li C, Fromson JA, Xu Y, Liu X, Xu H, Zhang T, Lu
Y, Chen X, Hu H, Tang Y, Yang S, Zhou H, Wang X, Chen H, Wang Z, Yang Z.Guo Q, et
al.
Brain
Behav
Immun.
2020
May
13:S0889-1591(20)30618-8.
doi:
10.1016/j.bbi.2020.05.038. PMID: 32416290.
Usando um método de triangulação de método misto (QUAN + QUAL), este estudo
investigou e comparou o estado mental e os marcadores inflamatórios de 103 pacientes que,
enquanto hospitalizados com sintomas leves, testaram positivo com COVID-19 e 103
controles pareados que eram COVID-19 negativo. A gravidade da depressão, ansiedade e
sintomas de estresse pós-traumático (PTSS) foi medida através de uma pesquisa on-line.
Utilizando uma técnica de amostragem de conveniência, os dados qualitativos foram
coletados até o ponto de saturação dos dados. Além disso, foi realizada uma entrevista
semiestruturada entre cinco pacientes com COVID-19. Marcadores inflamatórios periféricos
também foram coletados em pacientes, tanto na linha de base quanto dentro de ± três dias
após a conclusão da pesquisa on-line. Os resultados revelaram que os pacientes COVID-19,
quando comparados aos controles não COVID, manifestaram níveis mais altos de depressão
(P <0,001), ansiedade (P <0,001) e sintomas de estresse pós-traumático (P <0,001).
Observou-se efeito de gênero no escore "Desamparo Percebido", subescala do PSS-10, com
pacientes do sexo feminino apresentando escores mais altos do que pacientes do sexo
masculino (Z = 2,56, P = 0,010), do sexo feminino (Z = 2,37, P = 0,018) e controles
masculinos (Z = 2,87, P = 0,004). Os níveis de PCR, um indicador inflamatório periférico,
correlacionaram-se positivamente com o escore total do PHQ-9 (R = 0,37, P = 0,003,
correlação de Spearman) dos pacientes que apresentaram sintomas de depressão. Além
disso, a mudança do nível de PCR da linha de base se correlacionou inversamente com o
escore total do PHQ-9 (R = -0,31, P = 0,002), indicativo de melhora dos sintomas de
depressão. A análise qualitativa revelou resultados semelhantes em relação aos relatos dos
pacientes sobre sentimentos negativos, incluindo medo, culpa e desamparo. O estigma e a
incerteza da progressão da doença viral foram duas preocupações principais expressas pelos
pacientes com COVID-19. Nossos resultados indicam que um sofrimento psicológico
significativo foi experimentado por pacientes hospitalizados com COVID-19 e que os níveis
de características depressivas podem estar relacionados aos marcadores de inflamação
nesses pacientes.
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13) Posttraumatic Stress Symptoms of Health Care Workers during the
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Yin Q, Sun Z, Liu T, Ni X, Deng X, Jia Y, Shang Z, Zhou Y, Liu W.Yin Q, et al. Clin
Psychol Psychother. 2020 May 15. doi: 10.1002/cpp.2477. PMID: 32415733
O presente estudo teve como objetivo examinar os sintomas de estresse pós-traumático
(PTSS) dos profissionais de saúde que lutam pelo COVID-19 e avaliar a qualidade do sono
após um mês de sofrimento estressante. 377 profissionais de saúde que trabalham em
diferentes províncias da China participaram da pesquisa entre 1 e 5 de fevereiro. As
informações demográficas foram coletadas em primeiro lugar. Lista de verificação do
transtorno de estresse pós-traumático para o DSM-5 (PCL-5) e o Índice de Qualidade do
Sono de Pittsburgh (PSQI) foram selecionados para medir o PTSS e a qualidade do sono. Os
resultados mostraram que um mês após o surto, a prevalência de PTSS foi de 3,8% nos
profissionais de saúde. Os profissionais de saúde do sexo feminino foram mais vulneráveis
ao PTSS com uma taxa de risco de 2.136 (IC 95% = 1.388-3.286). Os profissionais de saúde
com maior nível de exposição também classificaram significativamente mais sintomas de
hiperexcitação (taxa de risco = 4.026, IC 95% = 1.233-13.140). Houve diferença
significativa da qualidade do sono entre os participantes com e sem PTSS (valor de Z =
6,014, p <0,001) e entre os diferentes grupos com diversas frequências de contato (Quiquadrado = 7,307, p = 0,026).

14) COVID-19 social distancing and sexual activity in a sample of the
British Public.
Jacob L, Smith L, Butler L, Barnett Y, Grabovac I, McDermott D, Armstrong N, Yakundi
A, Tully M.Jacob L, et al. J Sex Med. 2020 May 14. doi: 10.1016/j.jsxm.2020.05.001.
PMID: 32411271.
868 indivíduos foram incluídos neste estudo. Havia 63,1% de mulheres e 21,8% de adultos
com idades entre 25 e 34 anos. Durante o auto-isolamento, 39,9% da população relatou
praticar atividade sexual pelo menos uma vez por semana. As variáveis significativamente
associadas à atividade sexual (variável dependente) foram: sexo masculino, idade mais
jovem, casamento ou parceria doméstica, consumo de álcool e maior número de dias de
auto-isolamento/distanciamento social. Implicações clínicas: Nesta amostra de 868 adultos
do Reino Unido que se auto-isolaram devido à pandemia da COVID-19, a prevalência de
atividade sexual foi inferior a 40%. Os que relataram níveis particularmente baixos de
atividade sexual incluíram mulheres, idosos, pessoas que não são casadas e que se abstêm de
consumir álcool.

15) Prevalence and Influencing Factors of Anxiety and Depression
Symptoms in the First-Line Medical Staff Fighting Against COVID-19 in
Gansu.
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Zhu J, Sun L, Zhang L, Wang H, Fan A, Yang B, Li W, Xiao S.Zhu J, et al. Front
Psychiatry. 2020 Apr 29;11:386. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00386. PMID: 32411034.
Uma pesquisa transversal foi realizada em Gansu (China), com um pacote de questionário
que consistia na escala de ansiedade de autoavaliação (SAS), na escala de depressão de
autoavaliação (SDS) e no questionário de estilo de enfrentamento simplificado (SCSQ).
Participaram da pesquisa 79 médicos e 86 enfermeiros. A análise de correlação foi realizada
para explorar a relação entre SAS, SDS e SCSQ. Um modelo de regressão linear foi
utilizado para determinar os fatores que influenciam os sintomas de ansiedade ou depressão.
As prevalências de sintomas de ansiedade e depressão entre os médicos foram de 11,4% e
45,6%, respectivamente. A história de depressão ou ansiedade (T = -2.644, p = 0.010, IC
95%: -10.514 ~ -1.481) mostrou ser um fator de risco para sintomas de ansiedade nos
médicos, enquanto ser do sexo masculino (T = 2.970, p = 0,004, IC95%: 2,667 ~ 13,521) foi
um fator protetor para a depressão. A taxa de prevalência de sintomas de ansiedade e
depressão entre os enfermeiros foi de 27,9% e 43,0%, respectivamente. História de
depressão ou ansiedade foi um fator de risco comum para sintomas de ansiedade (T = 3.635, p = 0.000, IC 95%: -16.360 ~ -4.789) e sintomas de depressão (T = -2.835, p = 0.005,
IC 95%: -18,238 ~ -3,254) em enfermeiros. Os resultados da análise de correlação parcial
(controlada por sexo e histórico de depressão ou ansiedade) indicaram que o escore total de
enfrentamento positivo foi negativamente correlacionado com o escore total de ansiedade (r
= -0,182, p = 0,002) e depressão (r = - 0,253, p = 0,001).

16) The psychological distress and coping styles in the early stages of the
2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic in the general mainland
Chinese population: A web-based survey.
Wang H, Xia Q, Xiong Z, Li Z, Xiang W, Yuan Y, Liu Y, Li Z.Wang H, et al. PLoS One.
2020 May 14;15(5):e0233410. doi: 10.1371/journal.pone.0233410. PMID: 32407409
Investigamos o sofrimento psicológico da população em geral e os estilos de enfrentamento
nos estágios iniciais do surto de COVID-19. Uma bateria de pesquisas transversais foi
realizada de 1 a 4 de fevereiro de 2020 em uma amostra de conveniência de 1599 na China.
Uma análise de regressão linear múltipla foi realizada para identificar os fatores de
influência do sofrimento psíquico. O sofrimento psicológico da população em geral
apresentou diferenças significativas com base na idade, casamento, características de
contato epidêmico, preocupação com relatos da mídia e impactos percebidos do surto
epidêmico (todos p <0,001), exceto o sexo (p = 0,316). A população com idade mais jovem
(F = 102,04), solteira (t = 15,28), com histórico de visita a Wuhan no mês passado (t = 40,86), com histórico de epidemias ocorrendo na comunidade (t = -10,25), mais
preocupação com relatos da mídia (F = 21,84), percepção de mais impactos do surto
epidêmico (mudanças nas situações de vida, F = 331,71; controle emocional, F = 1863,07;
sonhos relacionados à epidemia, F = 1642,78) e estilo de enfrentamento negativo (t = 37,41)
apresentaram maior
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nível de sofrimento psíquico. A análise multivariada constatou que o casamento, as
características de contato da epidemia, os impactos percebidos da epidemia e o estilo de
enfrentamento foram os fatores de influência do sofrimento psicológico (todos p <0,001).
As intervenções psicológicas devem ser implementadas precocemente, especialmente para a
população em geral com essas características.

17) Mental health consequences during the initial stage of the 2020
Coronavirus pandemic (COVID-19) in Spain.
González-Sanguino C, Ausín B, Castellanos MÁ, Saiz J, López-Gómez A, Ugidos C,
Muñoz M.González-Sanguino C, et al.Brain Behav Immun. 2020 May 13:S08891591(20)30812-6. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.040. PMID: 32405150.
Este é o primeiro estudo na literatura científica que relata o impacto psicológico do surto de
Covid-19 em uma amostra da população espanhola. Um estudo transversal foi realizado
através de uma pesquisa online com 3480 pessoas. A presença de depressão, ansiedade e
transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) foi avaliada com testes de triagem a partir de
14 de março. Dados sociodemográficos e relacionados à Covid-19 foram coletados. Além
disso, foram avaliados o bem-estar espiritual, a solidão, o apoio social, a discriminação e o
sentimento de pertença. Foram realizadas análises descritivas e compilados modelos de
regressão linear. Os 18,7% da amostra apresentaram sintomas depressivos, 21,6% de
ansiedade e 15,8% de TEPT. Estar na faixa etária mais avançada, ter estabilidade econômica
e crer que informações adequadas haviam sido fornecidas sobre a pandemia estavam
negativamente relacionados à depressão, ansiedade e TEPT. No entanto, sexo feminino,
diagnóstico prévio de problemas de saúde mental ou distúrbios neurológicos, com sintomas
associados ao vírus ou com parente próximo infectado foram associados a maior
sintomatologia nas três variáveis. Modelos preditivos revelaram que o maior protetor da
sintomatologia era o bem-estar espiritual, enquanto a solidão era o mais forte preditor de
depressão, ansiedade e TEPT. O impacto em nossa saúde mental causado pela pandemia e
as medidas adotadas durante as primeiras semanas para lidar com isso são evidentes. Além
disso, é possível identificar a necessidade de maior apoio psicológico em geral e em certos
grupos particularmente vulneráveis.

18) Prevalence and correlates of PTSD and depressive symptoms one
month after the outbreak of the COVID-19 epidemic in a sample of homequarantined Chinese university students.
Tang W, Hu T, Hu B, Jin C, Wang G, Xie C, Chen S, Xu J.Tang W, et al.J Affect Disord.
2020 May 13. doi: 10.1016/j.jad.2020.05.009. PMID: 32405111.
O TEPT (transtorno de estresse pós-traumático) e os sintomas depressivos em 2485
participantes de 6 universidades foram investigados usando versões de pesquisas on-line do
PTSD Checklist Civil Version e os 9 questionários de saúde do paciente (PHQ-9), além de
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dados sobre durações do sono, exposição, tempo de quarentena em casa e variáveis
sociodemográficas também foram coletadas. A prevalência de TEPT e depressão foi de
2,7% e 9,0%. Subjetivamente, sentir medo extremo foi o fator de risco mais significativo
para sofrimento psíquico, seguido de curtas durações do sono, estar no ano da graduação (4º
ano) e morar em áreas severamente afetadas. Os resultados sugeriram que as consequências
psicológicas do COVID-19 poderiam ser graves. Intervenções psicológicas que reduzem o
medo e melhoram a duração do sono precisam ser disponibilizadas para os estudantes
universitários em quarentena, e os estudantes graduados e aqueles nas áreas mais atingidas
devem receber um foco prioritário.

19) Telehealth Home Support During COVID-19 Confinement for
Community-Dwelling Older Adults With Mild Cognitive Impairment or Mild
Dementia: Survey Study.
Goodman-Casanova JM, Dura-Perez E, Guzman-Parra J, Cuesta-Vargas A, Mayoral-Cleries
F.Goodman-Casanova JM, et al. J Med Internet Res. 2020 May 22;22(5):e19434. doi:
10.2196/19434. PMID: 32401215
Os objetivos deste estudo foram explorar o impacto do confinamento na saúde e no bemestar de adultos residentes na comunidade com comprometimento cognitivo leve ou
demência leve, fornecer assistência social e de saúde por televisão e telefone e estudar os
efeitos de uma tecnologia integrada assistiva baseada na televisão, TV-AssistDem (serviço
integrado assistido pela TeleVision para apoiar adultos europeus que vivem com demência
leve ou comprometimento cognitivo leve).
Dos entrevistados, 60/93 (65%) eram mulheres. A média de idade foi de 73,34 (DP 6,07) e
69/93 (74%) viveram acompanhados. As medidas de bloqueio forçaram 17/93 dos
entrevistados (18%) a mudar seus hábitos de vida. O estado de saúde foi considerado como
ótimo 89/93 (96%), sem sintomas de COVID-19. Ida a supermercado e farmácia foram
realizados por familiares de 68/93 participantes (73%); 57 (61%) relataram bem-estar geral
e 65 (70%) mantiveram a qualidade do sono. No entanto, os participantes que moravam
sozinhos relataram maiores sentimentos negativos e mais problemas para dormir. Em
relação às atividades de lazer, 53/93 respondentes (57%) fizeram caminhadas, 32 (35%)
jogaram jogos de memória, 55 (60%) assistiram televisão e 91 (98%) telefonaram para
familiares. 58/93 (64%) entrevistados relataram acessar informações moderadas ou
excessivas da COVID-19, 89 (97%) receberam da televisão e 56 (62%) afirmaram que seu
entendimento das informações era extremo. 39/93 (39%) entrevistados entraram em contato
com serviços sociais e de saúde, enquanto 29 (31%) solicitaram informações sobre esses
serviços durante a ligação telefônica. Não houve diferenças significativas em saúde e bemestar entre os grupos intervenção e controle. Os entrevistados com TV-AssistDem
realizaram mais exercícios de memória (24/93, 52% vs 8/93, 17,4%; P <0,001) do que os
respondentes do grupo controle.
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20) Complicated Alcohol Withdrawal-An Unintended Consequence of
COVID-19 Lockdown.
Narasimha VL, Shukla L, Mukherjee D, Menon J, Huddar S, Panda UK, Mahadevan J,
Kandasamy A, Chand PK, Benegal V, Murthy P.Narasimha VL, et al. Alcohol Alcohol.
2020 May 13:agaa042. doi: 10.1093/alcalc/agaa042. PMID: 32400859
Examinamos a mudança na incidência de síndrome grave de abstinência alcoólica que
representa hospitais da cidade de Bangalore. Uma análise de ponto de mudança dos dados
da série temporal (entre 01.01.20 a 11.04.20) mostrou um aumento no número médio de
casos de 4 a 8 por dia (teste da razão de verossimilhança: χ2 = 72, df = 2, P <0,001).

21) Telehealth for High-Risk Pregnancies in the Setting of the COVID-19
Pandemic.
Aziz A, Zork N, Aubey JJ, Baptiste CD, D'Alton ME, Emeruwa UN, Fuchs KM, Goffman
D, Gyamfi-Bannerman C, Haythe JH, LaSala AP, Madden N, Miller EC, Miller RS, Monk
C, Moroz L, Ona S, Ring LE, Sheen JJ, Spiegel ES, Simpson LL, Yates HS, Friedman
AM.Aziz A, et al. Am J Perinatol. 2020 May 12. doi: 10.1055/s-0040-1712121.
PMID: 32396948
A telessaúde foi rapidamente integrada ao pré-natal no Columbia University Irving Medical
Center, um sistema acadêmico hospitalar em Manhattan. A justificativa para uso da
telessaúde foi minimizar a viagem do paciente e, portanto, o risco de exposição ao COVID19. Como uma grande parte dos pacientes obstétricos tinha condições médicas ou fetais
subjacentes, colocando-os em maior risco de resultados adversos, os regimes de telessaúde
no pré-natal foram adaptados para aumentar a vigilância e / ou aconselhamento. Com base
na incorporação da telessaúde no pré-natal de pacientes de alto risco, são feitas
recomendações específicas para as seguintes condições, cenários clínicos e serviços: (1)
distúrbios hipertensivos da gravidez, incluindo pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional e
hipertensão crônica; (2) diabetes mellitus pré-gestacional e gestacional; (3) doença
cardiovascular materna; (4) condições neurológicas maternas; (5) história de parto
prematuro e história obstétrica ruim, incluindo natimorto anterior; (6) condições fetais como
restrição de crescimento intra-uterino, anomalias congênitas e gestações múltiplas, incluindo
placentação monocoriônica; (7) aconselhamento genético; (8) serviços de saúde mental; (9)
consultas de anestesia obstétrica; e (10) assistência pós-parto. Embora as visitas virtuais de
telessaúde não substituam totalmente os encontros presenciais durante o pré-natal, elas
oferecem um meio de reduzir a exposição potencial de pacientes e prestadores de serviços à
COVID-19, ao mesmo tempo em que fornecem serviços e testes presenciais consolidados.
PRINCIPAIS PONTOS: · Telessaúde para o pré-natal é viável. · Telessaúde pode reduzir a
exposição ao coronavírus durante o pré-natal. · Telessaúde deve ser adaptada para pacientes
pré-natais de alto risco.
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22) Chinese expert brief consensus on newborn screening of inherited
metabolic disorders during the novel coronavirus infection epidemic.
Liu S, Wang D, Wan K, Liu H, Zhang D, Yang J, Yuan Z, He X, Wang J, Ou M, Zhu W,
Qu Y, Zhao D, Wang W, Liu S, Gu M, Huang S, Wang Z, Zou L.Liu S, et al.Ann Transl
Med. 2020 Apr;8(7):429. doi: 10.21037/atm.2020.03.60. PMID: 32395473.
A triagem neonatal (NBS) ajuda a prevenir efetivamente retardo mental, morte prematura e
resultados adversos no estágio inicial do bebê, detectar alguns distúrbios metabólicos
hereditários (IMDs). Membros especialistas da avaliação de qualidade extra do NBS no
Centro Clínico Nacional de Laboratório (NCCL) fornecem um breve consenso para o NBS
de IMDs na epidemia COVID-2019, esperando que o breve consenso possa ser referência
para o NBS do IMDs em outras áreas ou períodos epidêmicos no mundo todo.

23) Anxiety and depression among general population in China at the
peak of the COVID-19 epidemic.
Li J, Yang Z, Qiu H, Wang Y, Jian L, Ji J, Li K.Li J, et al.World Psychiatry. 2020
Jun;19(2):249-250. doi: 10.1002/wps.20758.World Psychiatry. 2020.PMID: 32394560.
Realizamos uma pesquisa on-line nacionalmente representativa de residentes chineses com
idade ≥ 18 anos através da Wenjuanxing, uma empresa de pesquisa baseada na web. Foi
utilizado um método de amostragem estratificada e a população da amostra foi distribuída
aleatoriamente em todas as províncias e municípios de Chi-na. Indivíduos com distúrbios
psiquiátricos pré-existentes foram excluídos. A gravidade da ansiedade e depressão foi
avaliada usando o Transtorno de Ansiedade Generalizada-7 (GAD-7) e o Questionário de
Saúde do Paciente naire-9 (PHQ-9), respectivamente. Um total de 5.033 indivíduos (1.676
homens e 3.357 mulheres; 40,9% vivendo em províncias com pelo menos 220 casos de
coronavírus) completaram o questionário (taxa de resposta: 78,1%). A prevalência de
ansiedade ou depressão, ou ambas, foi de 20,4% (1.029 de 5.033). A prevalência de
depressão e / ou ansiedade foi de 17,8% entre aqueles que gastam menos de 5 minutos por
dia em notícias relacionadas ao COVID-19 e de 27,9% entre aqueles que passaram mais de
uma hora. Em resumo, nosso estudo revelou que a epidemia de COVID-19 causou um
aumento acentuado na prevalência de ansiedade e depressão entre a população adulta em
geral na China, em comparação com a prevalência de 4% em 20194. A quantidade de tempo
gasto em notícias O COVID-19 foi significativamente associado à ocorrência desses
problemas de saúde mental, o que provavelmente é explicado pela excessiva cobertura da
mídia.

24) The potential impact of COVID-19 on psychosis: A rapid review of
contemporary epidemic and pandemic research.
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Brown E, Gray R, Lo Monaco S, O'Donoghue B, Nelson B, Thompson A, Francey S,
McGorry P.Brown E, et al. Schizophr Res. 2020 May 6:S0920-9964(20)30257-7. doi:
10.1016/j.schres.2020.05.005.PMID: 32389615.
O principal resultado de nossa revisão é que existem evidências moderadas (de baixa
qualidade) que sugerem que um número pequeno, mas importante, de pacientes
desenvolverá psicose relacionada ao coronavírus, provavelmente associada à exposição viral
ou a esteroides, vulnerabilidade pré-existente e estresse psicossocial. A psicose em pacientes
com coronavírus pode apresentar um grande desafio e risco potencial de controle de
infecção para as equipes clínicas. Havia evidências limitadas para sugerir que os pacientes
que desenvolveram psicose responderam bem a antipsicóticos em doses baixas, como o
aripiprazol. Além da psicose induzida por esteróides, havia algumas evidências limitadas e
de baixa qualidade que sugeriam que casos de incidentes extremos causados por estresse
psicossocial em pessoas anteriormente não afetadas. De importância para a atual oferta de
serviços de saúde mental, os pacientes com psicose existente podem ter menor
probabilidade de cumprir os requisitos de distanciamento físico e de higiene pessoal
necessários durante um surto de doença infecciosa, representando um risco potencial para os
médicos comunitários e de saúde mental.

25) Reactive psychoses in the context of the COVID-19 pandemic: Clinical
perspectives from a case series.
Valdés-Florido MJ, López-Díaz Á, Palermo-Zeballos FJ, Martínez-Molina I, Martín-Gil
VE, Crespo-Facorro B, Ruiz-Veguilla M.Valdés-Florido MJ, et al. Rev Psiquiatr Salud
Ment. 2020 Apr 27:S1888-9891(20)30034-3. doi: 10.1016/j.rpsm.2020.04.009. PMID:
32389516.
Foram relatados casos que incluem todos os pacientes com psicoses reativas no contexto da
crise da COVID-19, quando enviados para os hospitais da Universidade de Virgendel, Rio e
Virgínia (Sevilha, Espanha) durante as primeiras semanas de hospitalização obrigatória em
todo o território nacional. Esse tipo de psicose tem alto risco de comportamento suicida e,
apesar de pouca duração, tem uma alta taxa de recorrência psicótica e um baixa estabilidade
diagnóstica ao longo do tempo. Portanto recomendamos o monitoramento na fase aguda e
no acompanhamento a longo prazo.

26) Psychological distress among health professional students during the
COVID-19 outbreak.
Li Y, Wang Y, Jiang J, Valdimarsdóttir UA, Fall K, Fang F, Song H, Lu D, Zhang W.Li Y,
et al.Psychol Med. 2020 May 11:1-3. doi: 10.1017/S0033291720001555. Online ahead of
print.Psychol Med. 2020.PMID: 32389148.
Realizamos um estudo de coorte prospectivo de 1442 estudantes profissionais de saúde na
Universidade de Sichuan, na China. Na linha de base (outubro de 2019), os participantes
foram avaliados quanto à adversidade na infância, eventos estressantes da vida, dependência
da Internet e funcionamento da família. Usando regressão logística multivariada,
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examinamos as associações das exposições acima com sofrimento psicológico subsequente
e reação aguda de stress ASR em resposta ao surto. Trezentos e oitenta e quatro (26,63%)
participantes demonstraram sofrimento psicológico clinicamente significativo, enquanto 160
(11,10%) preencheram o critério para uma provável ASR. Os indivíduos que obtiveram alta
pontuação tanto na adversidade na infância quanto nas experiências estressantes de eventos
da vida durante o último ano tiveram um risco aumentado de sofrimento (ORs 2.00-2.66) e
provável ASR (ORs 2.23-3.10). Nossos resultados sugerem que o sofrimento psicológico
relacionado à COVID-19 e a alta carga de sintomas da ASR são comuns entre estudantes
profissionais de saúde. A família expandida e o apoio profissional devem ser considerados
para indivíduos vulneráveis durante estes tempos sem precedentes.

27) How an Epidemic Outbreak Impacts Happiness: Factors that Worsen
(vs. Protect) Emotional Well-being during the Coronavirus Pandemic.
Yang H, Ma J.Yang H, et al.Psychiatry Res. 2020 Apr 30;289:113045. doi:
10.1016/j.psychres.2020.113045.PMID: 32388418.
Por meio de duas pesquisas em larga escala em âmbito nacional (N1 = 11.131; N2 = 3.000)
realizadas na China imediatamente antes versus durante o surto de coronavírus, descobrimos
que o início da epidemia de coronavírus levou a uma queda de 74% no bem-estar emocional
geral. Fatores associados à probabilidade de contrair a doença (por exemplo, residir próximo
ao epicentro), extensão de possíveis danos (por exemplo, ser idoso) e problemas relacionais
(por exemplo, aqueles dentro de um casamento) exacerbaram o efeito prejudicial do surto
sobre emoções. Além disso, a percepção dos indivíduos sobre o conhecimento sobre a
infecção por coronavírus foi outro fator. Independentemente da quantidade real de
conhecimento que possuíam, aqueles que se consideravam mais instruídos foram capazes de
experimentar mais felicidade durante o surto. Um maior conhecimento percebido foi
associado a um forte senso de controle, que media as diferenças no bem-estar emocional.
Concluindo, políticas públicas e intervenções em saúde mental destinadas a
aumentar/proteger o bem-estar psicológico durante epidemias devem levar em consideração
esses fatores.

28) How to manage obsessive-compulsive disorder (OCD) under COVID19: A clinician's guide from the International College of Obsessive
Compulsive Spectrum Disorders (ICOCS) and the Obsessive-Compulsive and
Related Disorders Research Network (OCRN) of the European College of
Neuropsychopharmacology.
Fineberg NA, Van Ameringen M, Drummond L, Hollander E, Stein DJ, Geller D, Walitza
S, Pallanti S, Pellegrini L, Zohar J, Rodriguez CI, Menchon JM, Morgado P, Mpavaenda D,
Fontenelle LF, Feusner JD, Grassi G, Lochner C, Veltman DJ, Sireau N, Carmi L, Adam D,
Nicolini H, Dell'Osso B.Fineberg NA, et al. Compr Psychiatry. 2020 Apr 12;100:152174.
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doi: 10.1016/j.comppsych.2020.152174.PMID: 32388123.
Este é um guia clínico do International College of Obsessive-Compulsive Spectrum
Disorders (ICOCS) e da Obsessive-Compulsive and Related Disorders Research Network
(OCRN) da European College of Neuropsychopharmacology para lidar com o transtorno
obsessivo-compulsivo nestes tempos de COVID-19.

29) At the height of the storm: Healthcare staff's health conditions and job
satisfaction and their associated predictors during the epidemic peak of
COVID-19.
Zhang SX, Liu J, Afshar Jahanshahi A, Nawaser K, Yousefi A, Li J, Sun S. Zhang SX, et al.
Brain Behav Immun. 2020 May 5:S0889-1591(20)30783-2. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.010.
PMID: 32387345.
Este estudo relata a saúde física, saúde mental, ansiedade, depressão, distress e satisfação no
trabalho da equipe de saúde no Irã quando o país enfrentou seu maior número de casos
ativos totais de COVID-19. Em uma amostra de 304 profissionais de saúde encontramos
uma parcela considerável que atingiu os níveis de corte de transtornos de ansiedade
(28,0%), depressão (30,6%) e distress (20,1%). Os profissionais de saúde variaram bastante
no acesso a EPI e no status de infecção pela COVID-19: negativo (69,7%), inseguro
(28,0%) e positivo (2,3%).

30) The impact of COVID-19 in the diagnosis and treatment of obsessivecompulsive disorder.
Fontenelle LF, Miguel EC.Fontenelle LF, et al. Depress Anxiety. 2020 May 8. doi:
10.1002/da.23037. PMID: 32383802
Um recente estudo do International College of Obsessive-Compulsive Spectrum Disorders
recomendou a farmacoterapia como a primeira opção para pacientes com TOC com receios
de contaminação e compulsões por lavagem durante a pandemia. Indicou ainda que, por
razões de segurança, a TCC (terapia cognitivo comportamental) in vivo com prevenção de
exposição e resposta (ERP) pode precisar ser substituída pela exposição por imaginação. Da
mesma forma, também sentimos que a pandemia oferece mais espaço para testar o papel do
ERP entregue através de novas tecnologias, como a realidade virtual. Dada a importância
dada à farmacoterapia, outro tópico preocupante são as interações medicamentosas de
medicamentos experimentais para COVID-19 e medicamentos prescritos para pacientes com
TOC.

31) Levels and predictors of anxiety, depression and health anxiety during
COVID-19 pandemic in Turkish society: The importance of gender.
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Özdin S, Bayrak Özdin Ş.Özdin S, et al. Int J Soc Psychiatry. 2020 May
8:20764020927051. doi: 10.1177/0020764020927051.PMID: 32380879
O estudo foi realizado utilizando um questionário online. Os participantes foram convidados
a preencher um formulário de dados sociodemográficos, a Escala Hospitalar de Ansiedade e
Depressão (HADS) e o Inventário de Ansiedade em Saúde (HAI). Em termos de pontos de
corte da HADS, 23,6% (n = 81) da população pontuaram acima do ponto de corte da
depressão e 45,1% (n = 155) pontuaram acima do ponto de corte da ansiedade. Na análise de
regressão, o sexo feminino, vivendo em áreas urbanas e antecedentes de doenças
psiquiátricas foram encontrados como fatores de risco para ansiedade; morar em áreas
urbanas foi encontrado como fator de risco para depressão; e sexo feminino, apresentar
doenças crônicas e antecedentes psiquiátricos foram encontrados como fatores de risco para
a ansiedade.

32) Prevalence, risk factors, and clinical correlates of insomnia in
volunteer and at home medical staff during the COVID-19.
Li X, Yu H, Bian G, Hu Z, Liu X, Zhou Q, Yu C, Wu X, Yuan TF, Zhou D.Li X, et al.
Brain Behav Immun. 2020 May 5:S0889-1591(20)30734-0. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.008.
PMID: 32380272.
Estudo transversal realizado em 948 (219 voluntários em Wuhan, 729 permaneceram em
Ningbo) indivíduos de equipes médicas, e realizado on-line de 15 a 22 de fevereiro de 2020.
Os dados demográficos foram coletados por meio de questionários e pela Escala de Insônia
de Atenas (AIS) e Questionário de Auto-Relato-20 (SRQ-20) foram administrados para
rastrear os sintomas do sono (ou seja, ≥6 no AIS) e sintomas psicológicos gerais (ou seja, ≥7
no SRQ-20), respectivamente. A equipe médica de Wuhan apresentou insônia maior do que
em Ningbo (58,90 vs. 24,97%; p = 0,001) e apresentou sintomas psicológicos mais gerais
(13,24 vs. 8,64%; p = 0,044). Entre a equipe médica em Ningbo, a insônia não estava
relacionada apenas a sintomas psicológicos gerais (OR = 1,60, P <0,01, IC95% = 1,481,74), mas também relacionada ao estado civil (OR = 0,57, P = 0,046, 95% IC = 0,33-0,99).

33) The Effect of the COVID-19 Pandemic on Electively Scheduled Hip
and Knee Arthroplasty Patients in the United States.
Brown TS, Bedard NA, Rojas EO, Anthony CA, Schwarzkopf R, Barnes CL, Stambough
JB, Mears SC, Edwards PK, Nandi S, Prieto HA, Parvizi J; AAHKS Research
Committee.Brown TS, et al. J Arthroplasty. 2020 Apr 22:S0883-5403(20)30439-3. doi:
10.1016/j.arth.2020.04.052. PMID: 32376163.
Os pacientes estavam mais ansiosos com a incerteza de quando sua operação poderia ser
remarcada. Embora 85% dos pacientes tenham entendido e concordado com as medidas de
saúde pública para conter infecções, quase 90% dos pacientes planejam reagendar o mais
rápido possível. A idade e a região geográfica dos pacientes afetaram sua ansiedade. Os
pacientes mais jovens eram mais propensos a ter preocupações financeiras e preocupações
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com a segurança no emprego. Os pacientes do Nordeste estavam mais preocupados em
desenvolver a COVID-19 durante uma futura hospitalização.

34) Sleep disturbances among medical workers during the outbreak of
COVID-2019.
Wang S, Xie L, Xu Y, Yu S, Yao B, Xiang D.Wang S, et al. Occup Med (Lond). 2020 May
6:kqaa074. doi: 10.1093/occmed/kqaa074.PMID: 32372077
No total, 47 dos 123 (38%) participantes com escores PSQI> 7 foram identificados como
tendo distúrbios do sono. Uma análise de regressão logística mostrou que os distúrbios do
sono foram associados independentemente ao fato de serem filhos únicos, exposição a
pacientes COVID-19. Observamos que, durante o surto de COVID-19, os distúrbios do sono
foram altamente prevalentes entre os profissionais de saúde pediátrica, e os distúrbios do
sono foram independentemente associados a ser filho único, exposição a pacientes com
COVID-19 e depressão. Portanto, mais serviços de saúde mental são necessários para os
profissionais de saúde pediátrica da linha de frente em Wuhan.

35) Occurrence, prevention, and management of the psychological effects
of emerging virus outbreaks on healthcare workers: rapid review and metaanalysis.
Kisely S, Warren N, McMahon L, Dalais C, Henry I, Siskind D.Kisely S, et al.BMJ. 2020
May 5;369:m1642. doi: 10.1136/bmj.m1642.PMID: 32371466,
Dos 38 estudos que compararam os resultados psicológicos dos profissionais de saúde em
contato direto com os pacientes afetados, 25 continham dados que poderiam ser combinados
em uma metanálise aos pares, comparando os profissionais de saúde com alto e baixo risco
de exposição. Comparados aos controles de menor risco, a equipe em contato com os
pacientes afetados apresentou maiores níveis de estresse agudo ou pós-traumático (odds
ratio 1,71, intervalo de confiança de 95% 1,28 a 2,29) e sofrimento psicológico (1,74, 1,50 a
2,03), com resultados semelhantes para resultados contínuos. Os fatores de risco para
sofrimento psíquico incluem ser mais jovem, ser mais jovem, ser pai de filhos dependentes
ou ter um membro da família infectado. Quarentena mais longa, falta de apoio prático e
estigma também contribuíram. Comunicação clara, acesso a proteção pessoal adequada,
descanso adequado e apoio prático e psicológico foram associados à redução da morbidade.

36) Ensuring mental health care during the SARS-CoV-2 epidemic in
France: A narrative review.
Chevance A, Gourion D, Hoertel N, Llorca PM, Thomas P, Bocher R, Moro MR, Laprévote
V, Benyamina A, Fossati P, Masson M, Leaune E, Leboyer M, Gaillard R.Chevance A, et
al. Encephale. 2020 Apr 22:S0013-7006(20)30073-7. doi: 10.1016/j.encep.2020.04.005.
PMID: 32370982.
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Quatro tipos de principais vulnerabilidades entre pacientes com transtornos mentais durante
esta pandemia foram identificados: (1) comorbidades médicas mais frequentemente
encontradas entre pacientes com transtornos mentais (patologias cardiovasculares e
pulmonares, diabetes, obesidade etc.) que são fatores de risco para doenças graves contágio
do covid19; (2) idade (os idosos formam a população mais vulnerável ao coronavírus); (3)
distúrbios cognitivos e comportamentais, que podem dificultar o cumprimento de medidas
de confinamento e higiene e, finalmente, e (4) vulnerabilidade psicossocial como resultado
de estigmatização e/ou dificuldades socioeconômicas. Além disso, o sistema de saúde
mental é mais vulnerável do que outros sistemas de saúde. Os planos atuais do governo são
pouco adequados para estabelecimentos psiquiátricos em um contexto de grande escassez de
recursos organizacionais, materiais e humanos. Além disso, um certo número de aspectos
estruturais torna a instituição psiquiátrica particularmente vulnerável: muitas camas foram
fechadas, as enfermarias têm alta densidade de pacientes, as instalações da comunidade de
saúde mental estão fechadas e as equipes médicas são insuficientes e mal treinadas para
enfrentar doenças infecciosas. O fechamento total ou parcial dos serviços comunitários de
saúde mental é particularmente perturbador para os pacientes, mas é possível um
acompanhamento regular com a telemedicina e deve incluir o monitoramento do risco de
suicídio e estratégias de psicoeducação; o desenvolvimento de plataformas de suporte
também pode ser muito útil nesse contexto. Os psiquiatras de consultório particular também
têm um papel crucial de informações para seus pacientes sobre medidas de confinamento e
barreira, e também sobre medidas para evitar os riscos psicológicos inerentes ao
confinamento: manutenção do sono regular, exercício físico, interações sociais,
gerenciamento do estresse e estratégias de enfrentamento, prevenção de vícios, etc. Eles
também devem ser treinados para prevenir, detectar e tratar os sintomas de alerta precoce do
transtorno de estresse pós-traumático, porque sua prevalência foi alta nas regiões da China
mais afetadas pela pandemia.

37) A Nationwide Survey of Psychological Distress among Italian People
during the COVID-19 Pandemic: Immediate Psychological Responses and
Associated Factors.
Mazza C, Ricci E, Biondi S, Colasanti M, Ferracuti S, Napoli C, Roma P.Mazza C, et al. Int
J
Environ
Res
Public
Health.
2020
May
2;17(9):E3165.
doi:
10.3390/ijerph17093165.PMID: 32370116
Uma pesquisa on-line foi realizada de 18 a 22 de março de 2020 para 2766 participantes.
Modelos de regressão logística ordinal multivariada foram construídos para examinar as
associações entre variáveis sociodemográficas; traços de personalidade; depressão,
ansiedade e estresse. Sexo feminino, afeto negativo e desapego foram associados a níveis
mais altos de depressão, ansiedade e estresse. Ter um conhecido infectado estava associado
a níveis aumentados de depressão e estresse, enquanto um histórico de situações estressantes
e problemas médicos estava associado a níveis mais altos de depressão e ansiedade.
Finalmente, aqueles com um membro da família infectado e jovem que tiveram que
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trabalhar fora de seu domicílio apresentaram níveis mais altos de ansiedade e estresse,
respectivamente

38) The Impact of Social Media on Panic During the COVID-19
Pandemic in Iraqi Kurdistan: Online Questionnaire Study.
Ahmad AR, Murad HR. Ahmad AR, et al. J Med Internet Res. 2020 May 19;22(5):e19556.
doi: 10.2196/19556. PMID: 32369026
Para realizar este estudo, um questionário on-line foi preparado e realizado no Curdistão
iraquiano, e um total de 516 usuários de mídia social foram amostrados. Este estudo
implantou um método de análise de conteúdo para análise de dados. Da mesma forma, os
dados foram analisados usando o software SPSS. Resultados: Os participantes relataram que
a mídia social tem um impacto significativo na disseminação do medo e do pânico
relacionados ao surto de COVID-19 no Curdistão iraquiano, com uma potencial influência
negativa na saúde mental e no bem-estar psicológico das pessoas. O Facebook foi a rede de
mídia social mais usada para espalhar pânico sobre o surto de COVID-19 no Iraque.
Encontramos uma correlação estatística positiva significativa entre o uso de mídia social
autorreferido e a disseminação do pânico relacionado à COVID-19 (R = 0,8701). Nossos
resultados mostraram que a maioria dos jovens de 18 a 35 anos enfrenta ansiedade
psicológica

39) PSYCHIATRIC HOSPITALIZATION RATES IN ITALY BEFORE
AND DURING COVID-19: DID THEY CHANGE? AN ANALYSIS OF
REGISTER DATA.
Clerici M, Durbano F, Spinogatti F, Vita A, de Girolamo G, Micciolo R.Clerici M, et al.Ir J
Psychol Med. 2020 May 5:1-23. doi: 10.1017/ipm.2020.29. PMID: 32368994
No período de 40 dias (21 de fevereiro a 31 de março de 2020) após o início da epidemia
COVID-19 na Itália, em comparação com um período semelhante de 40 dias anteriores a 21
de fevereiro e comparado a dois períodos de 40 dias de 2019, houve uma redução acentuada
nas taxas de internação psiquiátrica. A redução foi explicada por internações voluntárias,
enquanto não houve uma redução perceptível para internações involuntárias. A redução foi
visível para todos os grupos de diagnóstico, exceto para um grupo de outros diagnósticos,
que inclui distúrbios de ansiedade, distúrbios neurocognitivos etc. As pandemias em larga
escala podem modificar as taxas de admissão voluntária em instituições psiquiátricas nas
fases iniciais após o início da pandemia. Sugerimos que a redução nas taxas de admissão
possa ser devida ao medo de hospitais, vistos como possíveis locais de contágio, bem como
a uma mudança nos limiares de problemas comportamentais que atuam como um gatilho
para solicitações de admissão de familiares ou encaminhamentos de médicos clínicos.
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40) Mental Health, Risk Factors, and Social Media Use During the
COVID-19 Epidemic and Cordon Sanitaire Among the Community and
Health Professionals in Wuhan, China: Cross-Sectional Survey.
Ni MY, Yang L, Leung CMC, Li N, Yao XI, Wang Y, Leung GM, Cowling BJ, Liao Q.Ni
MY, et al. JMIR Ment Health. 2020 May 12;7(5):e19009. doi: 10.2196/19009.PMID:
32365044.
O objetivo deste estudo foi examinar fatores de risco, incluindo o uso de mídias sociais, para
provável ansiedade e depressão na comunidade e entre profissionais de saúde do epicentro,
Wuhan, China. Métodos: Realizamos uma pesquisa on-line via WeChat, a plataforma de
mídia social mais usada na China, administrada a 1577 adultos comunitários e 214
profissionais de saúde em Wuhan. A provável ansiedade e provável depressão foram
avaliadas pelo Transtorno de Ansiedade Generalizada-2 validado (ponto de corte ≥3) e
Questionário de Saúde do Paciente-2 (ponto de corte ≥3), respectivamente. Uma análise de
regressão logística multivariada foi usada para examinar os fatores associados à provável
ansiedade e provável depressão. Resultados: Dos 1577 adultos comunitários, cerca de um
quinto dos entrevistados relataram provável ansiedade (n = 376, 23,84%, IC95% 21,8-26,0)
e provável depressão (n = 303, 19,21%, IC95% 17,3-21,2). Da mesma forma, dos 214
profissionais de saúde, cerca de um quinto dos profissionais de saúde pesquisados relataram
provável ansiedade (n = 47, 22,0%, IC95% 16,6-28,1) ou depressão provável (n = 41,
19,2%, IC95% 14,1 a 25,1). Cerca de um terço dos adultos e profissionais de saúde de base
comunitária passaram ≥2 horas por dia em notícias do COVID-19 via mídia social. O
contato próximo com indivíduos com COVID-19 e o gasto ≥2 horas diárias em notícias do
COVID-19 via mídia social foram associados a provável ansiedade e depressão em adultos
comunitários. O apoio social foi associado a ansiedade e depressão menos prováveis, tanto
nos profissionais de saúde quanto nos adultos da comunidade. Conclusões: A Internet pode
ser utilizada para telemedicina e restauração de rotinas diárias, mas é preciso cautela no
sentido de se passar um tempo excessivo em busca de notícias COVID-19 nas mídias sociais
o contágio infodêmico e emocional através de redes sociais on-line.
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15.05.2020 – Atualização Saúde Mental e COVID-19
1) Mental Health and the Covid-19 Pandemic.
Pfefferbaum B, North CS.N Engl J Med. 2020 Apr 13. doi: 10.1056/NEJMp2008017.
Online ahead of print.PMID: 32283003 (Artigo de perspectiva)
Uma pesquisa extensiva em saúde mental em desastres verificou que o sofrimento
emocional é onipresente nas populações afetadas - um achado que certamente ecoará nas
populações afetadas pela pandemia de Covid-19.
Após desastres, a maioria das pessoas é resiliente e não sucumbe à psicopatologia. As
condições médicas de causas naturais, como a infecção viral com risco de vida, não atendem
aos critérios atuais necessários para o diagnóstico de TEPT (transtorno de estresse póstraumático), mas podem ocorrer outras psicopatologias, como transtornos depressivos e de
ansiedade.
Alguns grupos podem ser mais vulneráveis que outros aos efeitos psicossociais das
pandemias. Em particular, as pessoas que contraem a doença, as que correm maior risco e as
pessoas em tratamento médico, psiquiátrico ou de abuso de substâncias e profissionais de
saúde têm um risco aumentado de resultados psicossociais adversos.
Alguns estudos sobre quarentenas mostram que estresse, depressão, irritabilidade, insônia,
medo, confusão, raiva, frustração, tédio e estigma estão associados à quarentena, alguns dos
quais persistiram após o fim da mesma.
O estresse é maior quanto maior a duração do confinamento, suprimentos inadequados,
dificuldade em garantir assistência médica e medicamentos e perdas financeiras resultantes.
Muitos serviços de saúde mental podem ser oferecidos por telemedicina.
Alguns pacientes precisarão de encaminhamento para avaliação e cuidados formais da saúde
mental, enquanto outros podem se beneficiar de intervenções de apoio projetadas para
promover o bem-estar e melhorar o enfrentamento (como psicoeducação ou técnicas
cognitivas comportamentais)
A ideação suicida pode surgir e exigir consulta imediata com um profissional de saúde
mental ou encaminhamento para possível hospitalização psiquiátrica de emergência.
Educação e treinamento sobre questões psicossociais devem ser fornecidas aos líderes do
sistema de saúde, socorristas e profissionais de saúde.
Além de fornecer assistência médica, os profissionais de saúde já sobrecarregados têm um
papel importante no monitoramento das necessidades psicossociais e no fornecimento de
apoio psicossocial a seus pacientes, profissionais de saúde e público em geral - atividades
que devem ser integradas aos serviços gerais de saúde na pandemia.
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2) Attending to the Emotional Well-Being of the Health Care Workforce

in a New York City Health System During the COVID-19 Pandemic.
Ripp
J,
Peccoralo
L,
Charney
D.Acad
Med.
2020
10:10.1097/ACM.0000000000003414. doi: 10.1097/ACM.0000000000003414.
ahead of print.PMID: 32282344 (Comentário)

Apr
Online

No Sistema de Saúde Mount Sinai (MSHS), na cidade de Nova York, os profissionais de
saúde têm prestado atendimento de primeira linha aos pacientes com COVID-19, enquanto
enfrentam seus próprios medos por sua segurança pessoal em situações de contágio. Neste
comentário, os autores descrevem como uma Força-Tarefa de Suporte à Crise de
Funcionários, Corpo Docente e Trainee MSHS, criada no início de março de 2020 e
composta por saúde comportamental, recursos humanos e líderes de bem-estar de todo o
sistema de saúde usaram um modelo rápido de avaliação de necessidades para capturar as
preocupações da força de trabalho relacionadas à pandemia de COVID-19. A força-tarefa
identificou três áreas prioritárias centrais para promover e manter o bem-estar de toda a
força de trabalho do MSHS durante a pandemia: atender às necessidades diárias básicas;
melhorar as comunicações para entrega de mensagens atuais, confiáveis e tranquilizadoras;
e desenvolver opções robustas de apoio à saúde psicossocial e mental. Usando uma
estratégia de grupo de trabalho, a força-tarefa operacionalizou a implementação de
iniciativas de suporte para cada área prioritária. A atenção ao bem-estar emocional dos
profissionais de saúde emergiu como um elemento central na resposta MSHS COVID-19.

3) Psychological status of medical workforce during the COVID-19
pandemic: A cross-sectional study.
Lu W, Wang H, Lin Y, Li L.Psychiatry Res. 2020 Apr 4;288:112936. doi:
10.1016/j.psychres.2020.112936. Online ahead of print.PMID: 32276196
Os autores realizaram uma pesquisa transversal unicêntrica por meio de questionários online. A ocorrência de medo, ansiedade e depressão foram medidas pela escala de
classificação numérica (NRS) sobre o medo, a Hamilton Anxiety Scale (HAMA) e a
Hamilton Depression Scale (HAMD), respectivamente. Um total de 2299 participantes
elegíveis foram inscritos na instituição dos autores, incluindo 2042 de equipes médicas e
257 de equipes administrativas. A gravidade do medo, ansiedade e depressão foram
significativamente diferentes entre os dois grupos. Além disso, em comparação com a
equipe clínica, a equipe médica da linha de frente com contato próximo com pacientes
infectados, inclusive trabalhando nos departamentos de doenças respiratórias, de
emergência, infecciosas e UTI, apresentou pontuações mais altas na escala de medo, HAMA
e HAMD, e foram 1,4 vezes mais propensos a sentir medo, duas vezes mais propensos a
sofrer de ansiedade e depressão. A equipe médica, especialmente trabalhando nos
departamentos acima mencionados, tornou-se mais suscetíveis a distúrbios psicológicos.
Estratégias eficazes para melhorar a saúde mental devem ser fornecidas a esses indivíduos.
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4) Mental Health and Psychosocial Problems of Medical Health Workers
during the COVID-19 Epidemic in China.
Zhang WR, Wang K, Yin L, Zhao WF, Xue Q, Peng M, Min BQ, Tian Q, Leng HX, Du JL,
Chang H, Yang Y, Li W, Shangguan FF, Yan TY, Dong HQ, Han Y, Wang YP, Cosci F,
Wang HX.Psychother Psychosom. 2020 Apr 9:1-9. doi: 10.1159/000507639. Online ahead
of print.PMID: 32272480
Médicos tinham mais problemas psicossociais do que os profissionais de saúde não médicos
durante o surto de COVID-19? Métodos: uma pesquisa on-line foi realizada de 19 de
fevereiro a 6 de março de 2020; um total de 2.182 chineses participaram. As variáveis de
saúde mental foram avaliadas por meio do Índice de Gravidade da Insônia (ISI), da Lista de
Verificação de Sintomas revisada (SCL-90-R) e do Questionário de Saúde do Paciente-4
(PHQ-4), que incluiu uma escala de ansiedade de 2 itens e uma escala de depressão de dois
itens (PHQ-2). Resultados: Comparados com os profissionais de saúde não médicos (n =
1.255), os médicos (n = 927) apresentaram maior prevalência de insônia 38,4 vs. 30,5%, p
<0,01), ansiedade (13,0 vs. 8,5%, p <0,01), depressão (12,2 vs. 9,5%; p <0,04), somatização
(1,6 vs. 0,4%; p <0,01), e sintomas obsessivo-compulsivos (5,3 vs. 2,2%; p <0,01). Eles
também apresentaram escores totais mais elevados de sintomas obsessivo-compulsivos ISI,
GAD-2, PHQ-2 e SCL-90-R (p≤ 0,01). Entre os médicos, ter doença orgânica foi um fator
independente para insônia, ansiedade, depressão, somatização e sintomas obsessivocompulsivos (p <0,05 ou 0,01). Morar em áreas rurais, ser do sexo feminino e estar em risco
de contato com pacientes com COVID-19 foram os fatores de risco mais comuns para
insônia, ansiedade, sintomas obsessivo-compulsivos e depressão (p <0,01 ou 0,05). Entre os
profissionais de saúde não médicos, ter doença orgânica foi um fator de risco para insônia,
depressão e sintomas obsessivo compulsivos (p <0,01 ou 0,05).

5) Social distancing in covid-19: what are the mental health implications?
Venkatesh
A,
Edirappuli
S.
BMJ.
10.1136/bmj.m1379.PMID: 32253182 (letter)

2020

Apr

6;369:m1379.

doi:

O isolamento e a quarentena precipitaram a depressão e a ansiedade em pandemias
anteriores. Isso pode contribuir para frustração, tédio, mau humor e potencialmente
depressão. A ansiedade pode surgir do medo do contágio e da clareza inadequada em
relação às orientações sociais de distanciamento, muitas vezes agravadas por fontes de mídia
menos confiáveis, aumentando a confusão e a discussão do medo. Aqueles com doenças
mentais preexistentes podem sofrer limitações nas interações interpessoais que são centrais
para seu gerenciamento, bem como acesso reduzido a serviços psiquiátricos úteis, mas “não
essenciais”.
A mitigação desses efeitos à saúde mental exige um esforço conjunto do público, dos
formuladores de políticas e dos profissionais da saúde. Para o público, as rotinas diárias que
incorporam um estilo de vida saudável, hobbies, interações sociais virtuais e atenção plena
são essenciais.
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Os profissionais do governo, da mídia e da saúde devem comunicar orientações claras e
precisas sobre saúde pública. Os trabalhadores podem monitorar remotamente as pessoas em
risco para fornecer apoio adicional. Para implementar com sucesso o distanciamento social,
precisamos lidar com esses efeitos na saúde mental.

6) Clinician Mental Health and Well-Being During Global Healthcare
Crises: Evidence Learned From Prior Epidemics for COVID-19 Pandemic.
(editorial)
Jun J, Tucker S, Melnyk BM.Worldviews Evid Based Nurs. 2020 Apr 4. doi:
10.1111/wvn.12439. Online ahead of print.PMID: 32246793
O artigo inicia citando a importância de oferecer equipamentos apropriados (EPIs) para os
profissionais de saúde para que possam ter maior bem-estar e proteção, e continua citando a
importância do suporte em saúde mental para as equipes. O artigo termina com este banner:

7) Impact of the COVID-19 Pandemic on Mental Health and Quality of Life
among Local Residents in Liaoning Province, China: A Cross-Sectional
Study.
Zhang Y, Ma ZF.Int J Environ Res Public Health. 2020 Mar 31;17(7):2381. doi:
10.3390/ijerph17072381.PMID: 32244498
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Este estudo teve como objetivo investigar o impacto imediato da pandemia de COVID-19
na saúde mental e na qualidade de vida entre residentes chineses locais com idade ≥ 18 anos
na província de Liaoning, na China continental. Uma pesquisa on-line foi distribuída por
meio de uma plataforma de mídia social entre janeiro e fevereiro de 2020. Os participantes
preencheram um questionário validado modificado que avaliou a Escala de Impacto de
Eventos (IES), indicadores de impactos negativos na saúde mental, apoio social e familiar e
questões relacionadas à saúde mental e mudancas de estilo de vida. Um total de 263
participantes (106 homens e 157 mulheres) completaram o estudo. A média de idade dos
participantes foi de 37,7 ± 14,0 anos e 74,9% possuíam alto nível de escolaridade. A
pontuação média do IES nos participantes foi de 13,6 ± 7,7, refletindo um leve impacto no
stress. Apenas 7,6% dos participantes tiveram pontuação no IES ≥26. A maioria dos
participantes (53,3%) não se sentiu desamparada devido à pandemia. Por outro lado, 52,1%
dos participantes se sentiram horrorizados e apreensivos devido à pandemia. Além disso, a
maioria dos participantes (57,8-77,9%) recebeu maior apoio de amigos e familiares,
aumentou o sentimento e o carinho compartilhados com familiares e outros. Em conclusão,
a pandemia de COVID-19 foi associada a um leve impacto no stress nesta amostra, embora
a pandemia de COVID-19 ainda esteja em andamento. Esses achados precisariam ser
verificados em estudos populacionais maiores.

8) Addressing the COVID-19
Serious Mental Illness.

Pandemic

in

Populations

With

Druss BG. JAMA Psychiatry. 2020 Apr 3. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.0894. Online
ahead of print.PMID: 32242888
Apoiar pacientes com doenças mentais graves: As pessoas com doenças mentais graves
devem receber informações atualizadas e precisas sobre estratégias para mitigar o risco e
saber quando procurar tratamento médico para COVID-19, e com materiais adaptados para
sua compreensão.
Capacitar médicos de saúde mental: Os médicos de saúde mental costumam ser o principal
ponto de contato com o sistema de assistência médica mais amplo para seus pacientes com
doenças mentais graves e, como tal, representarão os primeiros respondentes à pandemia de
COVID-19 para muitos desses indivíduos. Os médicos de saúde mental precisam de
treinamento para reconhecer os sinais e sintomas dessa doença e desenvolver conhecimentos
sobre estratégias básicas para mitigar a propagação da doença, tanto em seus pacientes
quanto em si mesmos.
Fortalecimento dos sistemas de assistência à saúde mental: Os centros comunitários de
saúde mental e hospitais psiquiátricos estaduais têm capacidade limitada de monitorar ou
tratar condições médicas e poucas têm relações existentes com órgãos de saúde pública
locais ou estaduais. É essencial que essas organizações desenvolvam planos de continuidade
de operações para garantir que possam manter funções vitais em face de doenças da equipe
ou custos de medicamentos psicotrópicos.
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O papel das políticas sociais, como o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, o
apoio à moradia e as licenças médicas remuneradas para os trabalhadores serão vitais para
garantir a saúde e o bem-estar dessa população. A pandemia da COVID-19 criará desafios
sociais e de saúde sem precedentes, tanto na EUA e internacionalmente. Pessoas com
doenças mentais graves correm um risco excepcionalmente alto durante esse período.

9) Consensus statement on the use of clozapine during the COVID-19
pandemic.
Siskind D, Honer WG, Clark S, Correll CU, Hasan A, Howes O, Kane JM, Kelly DL,
Laitman R, Lee J, MacCabe JH, Myles N, Nielsen J, Schulte PF, Taylor D, Verdoux H,
Wheeler A, Freudenreich O.J Psychiatry Neurosci. 2020 Apr 3;45(4):200061. doi:
10.1503/jpn.200061. Online ahead of print.PMID: 32242646
As informações nesta coluna não pretendem ser uma estratégia de tratamento definitiva, mas
uma abordagem sugerida para os médicos que tratam pacientes com histórico semelhantes.
Os casos individuais podem variar e devem ser avaliados cuidadosamente antes do
tratamento.
A clozapina é o antipsicótico mais eficaz para reduzir sintomas positivos, internações
hospitalares e mortalidade por todas as causas em pacientes com esquizofrenia refratária ao
tratamento, porém ela pode estar associada a alto risco de pneumonia.
Devido ao risco de neutropenia grave associada à clozapina, os programas de
monitoramento da contagem absoluta de neutrófilos (ANC) são um pré-requisito para a
dispensação de clozapina na maioria das jurisdições do mundo. Desta maneira a
recomendação é a realização da ANC neste quadro atual da pandemia a cada 90 dias e a
dispensação do medicamento por este período após a avaliação do exame. Em caso de
sintomas de COVID-19 uma ANC deve ser realizada imediatamente para avaliação.
Aqueles utlizando clozapina que são sintomáticos devem passar para redução de dose até no
máximo a metade, e mantê-la até 3 dias depois que a febre tenha passado.

10) Prevalence and predictors of PTSS during COVID-19 outbreak in China
hardest-hit areas: Gender differences matter.
Liu N, Zhang F, Wei C, Jia Y, Shang Z, Sun L, Wu L, Sun Z, Zhou Y, Wang Y, Liu
W.Psychiatry Res. 2020 May;287:112921. doi: 10.1016/j.psychres.2020.112921. Epub 2020
Mar 16.PMID: 32240896
Este estudo investigou a prevalência e preditores de sintomas de estresse pós-traumático
(PTSS) nas áreas mais atingidas na China durante o surto de COVID-19. Um mês após o
surto de COVID-19 de dezembro de 2019 em Wuhan China, avaliou-se a qualidade de sono
e PTSS entre 285 residentes em Wuhan e cidades vizinhas, usando a Lista de Verificação de
PTSD para DSM-5 (PCL-5) e 4 itens do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI).
Análise de regressão hierárquica e teste não paramétrico foram utilizados para analisar os
dados. Os resultados indicaram que a prevalência de PTSS nas áreas mais atingidas na
China, um mês após o surto de COVID-19, foi de 7%. As mulheres relataram PTSS mais
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alto e significativo nos domínios da reexperiência, alterações negativas na cognição ou
humor e hiperexcitação. Os participantes com melhor qualidade do sono ou menor
frequência de despertares iniciais relataram PTSS mais baixo. Serviços de saúde mental
profissionais e eficazes devem ser projetados para ajudar o bem-estar psicológico da
população nas áreas afetadas, especialmente aquelas que vivem nas áreas mais afetadas, as
mulheres e pessoas com baixa qualidade do sono.

11) Impact on mental health and perceptions of psychological care among
medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel coronavirus
disease outbreak: A cross-sectional study.
Kang L, Ma S, Chen M, Yang J, Wang Y, Li R, Yao L, Bai H, Cai Z, Xiang Yang B, Hu S,
Zhang K, Wang G, Ma C, Liu Z.Brain Behav Immun. 2020 Mar 30. doi:
10.1016/j.bbi.2020.03.028. Online ahead of print.PMID: 32240764
Este é o primeiro artigo sobre a saúde mental da equipe médica e de enfermagem de Wuhan.
Entre 994 funcionários médicos e de enfermagem que trabalham em Wuhan, 36,9%
apresentaram distúrbios de saúde mental abaixo do limiar (PHQ-9: 2,4 médio), 34,4%
apresentaram distúrbios leves (PHQ-9: 5,4 médio), 22,4% apresentaram distúrbios
moderados (PHQ- 9: 9,0) e 6,2% apresentaram distúrbios graves (média do PHQ-9: 15.1)
logo após a epidemia viral. De todas os participantes, 36,3% haviam acessado materiais
psicológicos (como livros sobre saúde mental), 50,4% haviam acessado recursos
psicológicos disponíveis na mídia (como mensagens on-line sobre o enfrentamento da saúde
mental) métodos) e 17,5% participaram de aconselhamento ou psicoterapia.
Embora a equipe tenha acesso a serviços limitados de assistência à saúde mental, a equipe
em dificuldades ainda via esses serviços como recursos importantes para aliviar os
distúrbios agudos da saúde mental e melhorar suas percepções de saúde física. Estes
achados enfatizam a importância de estar preparado para apoiar os trabalhadores da linha de
frente por meio de intervenções de saúde mental em momentos de crise generalizada

12) The consequences of the COVID-19 pandemic on mental health and
implications for clinical practice. (editorial)
Fiorillo A, Gorwood P. Eur Psychiatry.
10.1192/j.eurpsy.2020.35.PMID: 32234102

2020

Apr

1;63(1):e32.

doi:

Para reduzir o risco de desenvolver problemas de saúde mental, conselhos simples podem
ser fornecidos à população em geral:
1.Limite as fontes de estresse: confiar apenas em uma quantidade limitada de fontes de
informações oficiais e limitar o tempo do dia dedicado a essa atividadedesconsiderando
aquelas que provêm de canais não oficiais e fontes não controladas.
2. romper o isolamento: aumentar a comunicação com amigos, familiares e entes queridos,
mesmo que à distância
3. mantenha seu ritmo usual: mantenha uma rotina regular
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4. focar em benefícios do isolamento
5. peça ajuda profissional: obtenha ajuda ou consulta psiquiátrica, se os efeitos do estresse
estiverem se tornando muito invasivos

13) The outbreak of COVID-19
global mental health.

coronavirus

and

its

impact

on

Torales J, O'Higgins M, Castaldelli-Maia JM, Ventriglio A. Int J Soc Psychiatry. 2020 Mar
31:20764020915212.
doi:
10.1177/0020764020915212.
Online
ahead
of
print.PMID: 32233719
Apesar de todos os recursos empregados para combater a propagação do vírus, são
necessárias estratégias globais adicionais para lidar com os problemas de saúde mental
relacionados. Métodos: Artigos publicados sobre saúde mental relacionados ao surto de
COVID-19 e outras infecções globais anteriores foram considerados e revisados.
Comentários: Esse surto está causando problemas de saúde adicionais, como estresse,
ansiedade, sintomas depressivos, insônia, negação, raiva e medo globalmente. As
preocupações coletivas influenciam os comportamentos diários, a economia, as estratégias
de prevenção e a tomada de decisões dos formuladores de políticas, organizações de saúde e
centros médicos, o que pode enfraquecer as estratégias de controle da COVID-19 e levar a
mais morbidades e necessidades de saúde mental em nível global.

14)
COVID-19
disease
emergency
for Mental Health Departments issued by
Epidemiological Psychiatry. (editorial)

operational
the Italian

Starace F, Ferrara M.Epidemiol Psychiatr
10.1017/S2045796020000372.PMID: 32228737

2020

Sci.

Mar

instructions
Society of

31;29:e116.

doi:

Essas instruções, publicadas pela primeira vez on-line em 16 de março de 2020 em sua
versão original em italiano, fornecem uma descrição detalhada das ações, propostas pela
Sociedade Italiana de Psiquiatria Epidemiológica, dirigidas aos Departamentos de Saúde
Mental italianos durante a atual pandemia pela COVID-19. O objetivo geral das instruções
operacionais é garantir, durante a atual emergência sanitária, a prestação dos melhores
cuidados de saúde possíveis, levando em consideração as necessidades de saúde pública e a
segurança dos procedimentos. Essas instruções podem representar um recurso útil para os
provedores de saúde mental e as partes interessadas para enfrentar a pandemia atual para a
qual a maioria dos Departamentos de Saúde Mental em todo o mundo não está preparada.
Essas instruções podem fornecer orientação e oferecer ferramentas práticas que possibilitam
profissionais e decisões fabricantes para prever desafios, como os já experimentados na
Itália, que em parte podem ser evitados ou minimizados se planejados oportunamente. Essas
estratégias podem ser compartilhadas e adotadas, com os devidos ajustes, pelos
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Departamentos de Saúde Mental de outros países. Recomendado aos profissionais de saúde
mental acessar o artigo na íntegra com todas as instruções.

15) Mental health considerations
of COVID-19. (comentário)

for

children

quarantined

because

Liu JJ, Bao Y, Huang X, Shi J, Lu L. Lancet Child Adolesc Health. 2020 May;4(5):347-349.
doi: 10.1016/S2352-4642(20)30096-1. Epub 2020 Mar 27.PMID: 32224303
Para reduzir o medo e desconforto psicológico, as crianças em quarentena podem se
comunicar com os pais por meio de dispositivos móveis a qualquer momento. Muitos
cidadãos da comunidade local ou voluntários do distrito agem como mães temporárias para
cuidar de crianças recuperadas após a alta, quando seus cuidadores não estão disponíveis
devido a infecção, ou devido a quarentena ou morte.
Mais recentemente, a Comissão Nacional de Saúde da China emitiu diretrizes e listou
estratégias de intervenção específicas para crianças em quarentena em centros de observação
médica coletiva. Por exemplo, essas medidas buscam aumentar o tempo de comunicação das
crianças com os pais; aumentar o acesso das crianças às informações sobre doenças por
meio de histórias em quadrinhos e vídeos; orientar as crianças a estabelecer um cronograma
regular de atividades; fornecer luzes noturnas e pequenos presentes; e fornecer
encaminhamentos oportunos a psiquiatras quando as crianças sentirem desconforto mental,
como preocupação, ansiedade, dificuldade para dormir e perda de apetite. Propomos que os
profissionais de saúde pediátrica recebam treinamento formal para facilitar a identificação
precoce dos problemas de saúde mental das crianças. Os profissionais de saúde mental
devem estabelecer diretrizes baseadas em evidências e estratégias operacionais fáceis para
lidar com os problemas de saúde mental relacionados à pandemia da COVID-19 em
crianças.

16) Parenting in a time of COVID-19. (correspondência)
Cluver L, Lachman JM, Sherr L, Wessels I, Krug E, Rakotomalala S, Blight S, Hillis S,
Bachman G, Green O, Butchart A, Tomlinson M, Ward CL, Doubt J, McDonald K. Lancet.
2020 Apr 11;395(10231):e64. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30736-4. Epub 2020 Mar
25.PMID: 32220657
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura estima que 1,3
bilhão de crianças estão fora da escola ou de creche, sem acesso a atividades em grupo,
esportes coletivos ou playgrounds.
As evidências mostram que a violência e a vulnerabilidade aumentam para as crianças
durante os períodos de fechamento escolar associados a emergências de saúde.
Mas tempos difíceis também podem permitir oportunidades criativas: construir
relacionamentos mais fortes com nossas crianças e adolescentes. A OMS, UNICEF, a
Parceria Global para Acabar com a Violência contra Crianças, a Agência dos Estados
Unidos para o Desenvolvimento Internacional USAID, os Centros dos EUA para Controle e
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Prevenção de Doenças (CDC), Parentalidade para a Saúde ao Longo da Vida e o Fundo de
Pesquisa de Desafios Globais de Pesquisa e Inovação do Reino Unido em Aceleração As
conquistas do Centro para Adolescentes da África estão colaborando para fornecer recursos
parentais on-line de acesso aberto durante a COVID-19, traduzidos para 55 línguas.

17) Managing mental health challenges faced by healthcare workers
during covid-19 pandemic. (análise)
Greenberg N, Docherty M, Gnanapragasam S, Wessely S. BMJ. 2020 Mar 26;368:m1211.
doi: 10.1136/bmj.m1211.PMID: 32217624
Os profissionais de saúde correm um risco maior de prejuízos morais e problemas de saúde
mental ao lidar com os desafios da pandemia de covid-19.
Os gerentes de saúde precisam tomar medidas pró-ativas para proteger o bem-estar mental
dos funcionários; os gerentes devem ser francos sobre as situações em que os funcionários
provavelmente enfrentarão; a equipe pode ser apoiada pelo contato regular para discutir
decisões e avaliar o bem-estar. Quando a crise começa a recuar, a equipe deve ser
ativamente monitorada, apoiada e, quando necessário, receber tratamentos baseados em
evidências.

18)
Posttraumatic
stress
symptoms
and
attitude
toward
crisis mental health services among clinically stable patients with COVID-19
in China.
Bo HX, Li W, Yang Y, Wang Y, Zhang Q, Cheung T, Wu X, Xiang YT. Psychol Med.
2020 Mar 27:1-7. doi: 10.1017/S0033291720000999.
Um total de 730 pacientes com COVID-19 foram recrutados neste estudo, dos quais 714
preencheram os critérios de inclusão. A média de idade dos participantes 50,2 ± 12,9 anos,
os homens representaram 49,1% da amostra e 25,8% moravam sozinhos antes da admissão.
A prevalência de sintomas significativos de estresse pós-traumático foi de 96,2% (IC95%:
94,8% -97,6%). Metade dos participantes (49,8%) considerou os serviços psicoeducativos
úteis.

19) A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in
the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations.
Qiu J, Shen B, Zhao M, Wang Z, Xie B, Xu Y. Gen Psychiatr. 2020 Mar 6;33(2):e100213.
doi: 10.1136/gpsych-2020-100213. eCollection 2020.PMID: 32215365
Este estudo é a primeira pesquisa em larga escala nacional de sofrimento psíquico na
população geral da China durante a epidemia de COVID-19. Este estudo recebeu um total
de 52730 respostas válidas de 36 províncias, regiões autônomas e municípios, bem como de
Hong Kong, Macau e Taiwan até 10 de fevereiro de 2020.
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Os resultados deste estudo sugerem as seguintes recomendações para futuras intervenções:
(1) é necessário prestar mais atenção a grupos vulneráveis, como jovens, idosos, mulheres e
trabalhadores migrantes; (2) a acessibilidade aos recursos médicos e ao sistema de serviços
públicos de saúde deve ser fortalecida e melhorada, principalmente após a revisão do
enfrentamento e manejo iniciais da epidemia de COVID-19; (3) planejamento estratégico
nacional e coordenação de primeiros socorros psicológicos durante grandes desastres,
potencialmente fornecidos por telemedicina, e (4) um sistema abrangente de prevenção e
intervenção em crises, incluindo monitoramento epidemiológico, triagem, encaminhamento
e orientação a intervenção deve ser construída para reduzir o sofrimento psicológico e
prevenir outros problemas de saúde mental.

20) The Impact of COVID-19 Epidemic Declaration on Psychological
Consequences: A Study on Active Weibo Users.
Li S, Wang Y, Xue J, Zhao N, Zhu T.Int J Environ Res Public Health. 2020 Mar
19;17(6):2032. doi: 10.3390/ijerph17062032.PMID: 32204411
O objetivo deste estudo é explorar os impactos da COVID-19 na saúde mental das pessoas,
auxiliar os formuladores de políticas a desenvolver políticas acionáveis e ajudar os clínicos
a fornecer serviços oportunos às populações afetadas . Amostramos e analisamos as
postagens do Weibo de 17.865 usuários ativos do Weibo usando a abordagem do Online
Ecological Recognition (OER) com base em vários modelos preditivos de aprendizado de
máquina. Calculamos a frequência das palavras, escores de indicadores emocionais (por
exemplo, ansiedade, depressão, indignação e felicidade) e indicadores cognitivos (por
exemplo, julgamento de risco social e satisfação com a vida) a partir dos dados coletados. A
análise de sentimentos e o teste t da amostra pareada foram realizados para examinar as
diferenças no mesmo grupo antes e após a declaração da COVID-19 em 20 de janeiro de
2020. Os resultados mostraram que emoções negativas (ansiedade, depressão e indignação)
e sensibilidade os riscos sociais aumentaram, enquanto os escores de emoções positivas (por
exemplo, a felicidade) e a satisfação com a vida diminuíram. As pessoas estavam mais
preocupadas com sua saúde e família, enquanto menos com lazer e amigos.

21) Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care
Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019.
Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, Wu J, Du H, Chen T, Li R, Tan H, Kang L, Yao
L, Huang M, Wang H, Wang G, Liu Z, Hu S. JAMA Netw Open. 2020 Mar 2;3(3):e203976.
doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.3976.PMID: 32202646
Quais fatores estão associados aos resultados de saúde mental entre os profissionais de
saúde na China que estão tratando pacientes com COVID-19? Resultados: Neste estudo
transversal de 1257 profissionais de saúde em 34 hospitais, acompanhados de clínicas ou
enfermarias para pacientes com COVID-19 em múltiplas regiões da China, uma proporção
considerável de profissionais de saúde relatou apresentar sintomas de depressão, ansiedade,
insônia e estresse, especialmente mulheres, enfermeiras, profissionais de Wuhan e
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profissionais de saúde de linha de frente que se envolveram diretamente no diagnóstico,
tratamento ou prestação de cuidados de enfermagem a pacientes com suspeita confirmada de
COVID-19 . Entre os trabalhadores de saúde chineses expostos à COVID-19, mulheres,
enfermeiras, trabalhadores de Wuhan e profissionais de saúde de primeira linha têm um alto
risco de desenvolver resultados desfavoráveis à saúde mental e podem precisar de apoio ou
intervenções psicológicas.

22) Patients with mental health disorders in the COVID-19 epidemic.
Yao H, Chen JH, Xu YF. Lancet Psychiatry. 2020 Apr;7(4):e21. doi: 10.1016/S22150366(20)30090-0.PMID: 32199510
Na China, 173 milhões de pessoas vivem com transtornos de saúde mental, e a negligência e
o estigma em relação a essas condições ainda prevalecem na sociedade. Quando surgem
epidemias, as pessoas com transtornos de saúde mental geralmente são mais suscetíveis a
infecções por várias razões. Primeiro, os distúrbios da saúde mental podem aumentar o risco
de infecções, incluindo pneumonia.
As possíveis explicações incluem comprometimento cognitivo, pouca consciência do risco e
esforços reduzidos em relação à proteção pessoal em pacientes, bem como condições
confinadas em enfermarias
A epidemia COVID-19 causou uma epidemia paralela de medo, ansiedade e depressão.
Pessoas com problemas de saúde mental poderiam ser mais substancialmente influenciadas
pelas respostas emocionais provocadas pela epidemia de COVID-19.

23) The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV (new Coronavirus
disease).
Lima CKT, Carvalho PMM, Lima IAAS, Nunes JVAO, Saraiva JS, de Souza RI, da Silva
CGL,
Neto
MLR.
Psychiatry
Res.
2020
May;287:112915.
doi:
10.1016/j.psychres.2020.112915.
Pacientes e profissionais de saúde de linha de frente estão vulneráveis emocionalmente neste
momento. Método: nesta revisão, estudos foram identificados usando periódicos
internacionais de grande circulação encontrados em duas bases de dados eletrônicas: Scopus
e Embase. Resultados: As populações de pacientes que podem precisar de intervenções
personalizadas são adultos mais velhos e trabalhadores migrantes internacionais. Idosos com
transtornos mentais podem estar passando por problemas adicionais. A maioria dos
profissionais de saúde trabalha em unidades de isolamento e hospitais que não recebem os
treinamentos para a prestação de cuidados de saúde mental.
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24) Vicarious traumatization in the general public, members, and nonmembers of medical teams aiding in COVID-19 control.
Li Z, Ge J, Yang M, Feng J, Qiao M, Jiang R, Bi J, Zhan G, Xu X, Wang L, Zhou Q, Zhou
C, Pan Y, Liu S, Zhang H, Yang J, Zhu B, Hu Y, Hashimoto K, Jia Y, Wang H, Wang R,
Liu C, Yang C. Brain Behav Immun. 2020 Mar 10. doi: 10.1016/j.bbi.2020.03.007. Online
ahead of print.PMID: 32169498
Um grande número de equipes médicas foi enviado à cidade de Wuhan e à província de
Hubei para ajudar no controle da COVID-19. O estresse psicológico, especialmente a
traumatização vicária causada pela pandemia da COVID-19, não deve ser ignorada. O
presente estudo empregou um total de 214 pessoas do público em geral e 526 enfermeiros
(ou seja, 234 enfermeiros de linha de frente e 292 enfermeiros não-linha de frente) para
avaliar os escores de traumatização vicária por meio de um questionário baseado em
aplicativo móvel. Os resultados mostraram que os escores de traumatização vicária para os
enfermeiros da linha de frente, incluindo escores para respostas fisiológicas e psicológicas,
foram significativamente menores do que os de não-linha de frente. É interessante notar que
os escores indiretos de traumatização do público em geral foram significativamente maiores
do que os dos enfermeiros da linha de frente (P <0,001). Portanto, deve-se prestar maior
atenção aos problemas psicológicos da equipe médica, especialmente enfermeiros que não
estão na linha de frente (menos preparados e menos experientes) e do público em geral, na
situação de disseminação e controle da COVID-19. Estratégias precoces que visam prevenir
e tratar traumatizações vicárias na equipe médica e no público em geral são extremamente
necessárias

25) Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the
Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among
the General Population in China.
Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, Ho RC.Int J Environ Res Public Health.
2020 Mar 6;17(5):1729. doi: 10.3390/ijerph17051729.PMID: 32155789
De 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2020, foi realizada uma pesquisa on-line usando
técnicas de amostragem de bolas de neve.
O impacto psicológico foi avaliado pelo Impact of Event Scale-Revised (IES-R), e o estado
de saúde mental foi avaliado pela Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) em 1210
respondentes de 194 cidades da China. No total, 53,8% dos entrevistados classificaram o
impacto psicológico do surto como moderado ou grave; 16,5% relataram sintomas
depressivos moderados a graves; 28,8% relataram sintomas de ansiedade moderados a
graves; e 8,1% relataram níveis de estresse moderado a grave.
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26) Mental health services for older adults in China during the COVID-19
outbreak. (correspondência)
Yang Y, Li W, Zhang Q, Zhang L, Cheung T, Xiang YT.Lancet Psychiatry. 2020
Apr;7(4):e19. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30079-1. Epub 2020 Feb 19.PMID: 32085843
Os adultos mais velhos têm acesso limitado a serviços de Internet e smartphones e, como
tal, apenas uma pequena fração dos adultos mais velhos pode se beneficiar dessa prestação
de serviços. Além disso, na maioria das áreas da China, idosos clinicamente estáveis com
distúrbios psiquiátricos ou seus responsáveis geralmente precisam visitar ambulatórios
psiquiátricos mensalmente para obter os medicamentos de manutenção.
Parece haver atenção insuficiente e inadequada a essa população vulnerável nos serviços
psicológicos de crise recentemente estabelecidos na China. As partes interessadas e os
formuladores de políticas de saúde devem colaborar para resolver essa barreira, a fim de
fornecer serviços psicológicos de crise oportunos e de alta qualidade aos idosos da
comunidade.

27) Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak.
Liu S, Yang L, Zhang C, Xiang YT, Liu Z, Hu S, Zhang B. Lancet Psychiatry. 2020
Apr;7(4):e17-e18.
doi:
10.1016/S2215-0366(20)30077-8.
Epub
2020
Feb
19.PMID: 32085841
A popularização de serviços de internet e smartphones e o surgimento de redes móveis de
quinta geração (5G) permitiram que profissionais de saúde mental e autoridades de saúde
prestassem serviços de saúde mental on-line durante o surto de COVID-19 na China. Foi
possível realizar surveys online sobre saúde mental, programas online de educação sobre
saúde mental, intervenções online de autoajuda psicológica, e serviços online de
aconselhamento psicológico.

28) Psychological interventions for people affected by the COVID-19
epidemic. (correspondência)
Duan L, Zhu G. Lancet Psychiatry. 2020 Apr;7(4):300-302. doi: 10.1016/S22150366(20)30073-0. Epub 2020 Feb 19.PMID: 32085840
Pouca atenção é dada à implementação prática de intervenções psicológicas em momentos
críticos na China. O planejamento geral não é adequado. Quando ocorre um surto, não
existe organização autorizada para implementar e planejar atividades de intervenção
psicológica em diferentes regiões e departamentos subordinados. Portanto, a maioria dos
departamentos médicos inicia atividades psicológicas de intervenção independentemente,
sem se comunicar, desperdiçando recursos de saúde mental e falhando pacientes em termos
de falta de diagnóstico oportuno e mau acompanhamento para tratamentos e avaliações.
Outro problema: a cooperação entre serviços comunitários de saúde e instituições de saúde
mental em algumas províncias e cidades da China foi dissociada. E ainda, devido à escassez
de
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profissionais, o estabelecimento de equipes de intervenção psicológica em muitas áreas não
é viável.
Sob medidas estritas de infecção, pessoal não essencial, como psiquiatras clínicos,
psicólogos e assistentes sociais de saúde mental, são fortemente desencorajados de entrar
em enfermarias de isolamento como é o caso de pacientes com COVID-19. Portanto, os
profissionais de saúde da linha de frente se tornam o principal pessoal que fornece
intervenções psicológicas aos pacientes nos hospitais.

29) Mental health care for medical staff in China during the COVID-19
outbreak.
Chen Q, Liang M, Li Y, Guo J, Fei D, Wang L, He L, Sheng C, Cai Y, Li X, Wang J, Zhang
Z. Lancet Psychiatry. 2020 Apr;7(4):e15-e16. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30078-X. Epub
2020 Feb 19.PMID: 32085839
Foi desenvolvido um plano detalhado de intervenção psicológica para a equipe de saúde,
que abrangeu principalmente as três áreas a seguir: construção de uma equipe de intervenção
psicológica, que forneceu cursos on-line para orientar a equipe médica a lidar com
problemas psicológicos comuns; uma equipe de linha direta de assistência psicológica, que
forneceu orientação e supervisão para resolver problemas psicológicos; e intervenções
psicológicas em que se ofereciam várias atividades em grupo para liberar o estresse. Os
profissionais, porém, em muitos casos recusaram o apoio psicológico dizendo que não
precisavam dele e que suas necessidades eram outras. Desta maneira ajustes foram
implementados: o hospital ofereceu um lugar para descansarem, onde os funcionários
poderiam se isolar temporariamente da família. O hospital também garantiu alimentos e
suprimentos e ajudou a equipe a gravar suas rotinas no hospital para compartilhar com suas
famílias e aliviar as preocupações dos membros da família. Os profissionais foram também
treinados para reconhecer problemas psicológicos dos pacientes. Conselheiros psicológicos
passaram a visitar regularmente as áreas de descanso para ouvir o que necessitavam os
profissionais e prover suporte adequado.

30) Network modeling in psychopathology: Hopes and challenges. (editorial)
Morvan Y, Fried EI, Chevance A.Encephale.
10.1016/j.encep.2020.01.001.PMID: 32007211

2020

Feb;46(1):1-2.

doi:

Este editorial tem como objetivo propor orientações para garantir cuidados de saúde mental
durante a epidemia de SARS-CoV na França. Métodos: os autores realizaram uma revisão
narrativa identificando resultados relevantes na literatura científica e médica e iniciativas
locais na França. Resultados: Quatro tipos de principais vulnerabilidades em pacientes que
sofrem de transtornos mentais durante esta pandemia: 1) comorbidades médicas mais
frequentemente encontradas em pacientes que sofrem de transtornos mentais (patologias
cardiovasculares e pulmonares, diabetes, obesidade etc.) que representam risco fatores para
infecções graves com covid-19; 2) idade (idosos constituindo a população mais vulnerável
ao coronavírus); 3) problemas cognitivos e comportamentais que podem dificultar o
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cumprimento das medidas de confinamento e higiene e, finalmente, e 4) vulnerabilidade
psicossocial devido à estigmatização e / ou dificuldades socioeconômicas.

31) A Crisis Within the Crisis: The Mental Health Situation of Refugees in
the World During the 2019 Coronavirus (2019-nCoV) Outbreak
Jucier Gonçalves Júnior , Jair Paulino de Sales, Marcial Moreno Moreira , Woneska
Rodrigues Pinheiro, Carlos Kennedy Tavares Lima, Modesto Leite Rolim Neto
Psychiatry Res. 2020 Apr 15;288:113000. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113000
.
68,5 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a deixar suas casas. Os refugiados
precisam adaptar-se a um outro país e isto envolve burocracia, cultura diferente, pobreza e
racismo. Existem vários fatores de risco comuns aos coronavírus e doenças psiquiátricas
como superlotação, interrupção do descarte de esgoto, padrões inadequados de higiene,
nutrição deficiente, saneamento insignificante, falta de acesso a abrigos, assistência médica,
serviços públicos e segurança. Esses fatores associados ao medo e à incerteza criam
condições para transtornos mentais e infecções por COVID-19.

32) How Much "Thinking" About COVID-19 Is Clinically Dysfunctional?
Sherman A Lee
Brain Behav Immun. 2020 Apr 27;S0889-1591(20)30682-6. doi: 10.1016/j.bbi.2020.04.067.
Os autores utilizaram a Escala de Obsessão por COVID e observaram que pensar
excessivamente na doença significa um escore maior ou igual a 7 nesta escala. Do ponto de
vista prática significa dispender pelo menos 3 a 7 dias, sonhando sobre o coronavírus,
repetidamente pensando sobre o coronavírus, tendo pensamentos perturbadores sobre o fato
de uma pessoa em particular ter o coronavírus. Estes pensamentos mostraram-se
maladaptativos neste estudo, estando associados a prejuízos funcionas, uso de drogas e
álcool para manejar a situação e pensamentos suicidas.

33) Severe Psychological Distress Among Epilepsy Patients During the
COVID-19 Outbreak in Southwest China
Xiaoting Hao, Dong Zhou, Zhe Li, Guojun Zeng, Nanya Hao, Enzhi Li, Wenjing Li , Aiping
Deng, Mintao Lin, Bo Yan.
Epilepsia. 2020 Apr 30. doi: 10.1111/epi.16544. Online ahead of print. PMID: 32353184
Este estudo transversal caso-controle examinou uma amostra consecutiva de pacientes com
idade superior a 15 anos tratados no centro de epilepsia do West China Hospital entre 01 e
29 de fevereiro de 2020. Como controles foram entrevistados visitantes saudáveis de
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pacientes internados (não relacionados aos pacientes do estudo). Os dados demográficos e a
atenção prestada à COVID-19 foram coletados por questionário on-line, os dados sobre as
características da epilepsia foram coletados dos prontuários eletrônicos, e o sofrimento
psicológico foi avaliado usando a escala de sofrimento psicológico Kessler de 6 itens (K-6).
Fatores de risco potenciais de sofrimento psíquico grave foram identificados por meio de
regressão logística multivariada. Os 252 pacientes e 252 controles deste estudo foram
semelhantes em todas as variáveis demográficas, exceto na renda familiar. Pacientes com
epilepsia apresentaram escores K-6 significativamente maiores que os controles saudáveis e
maior tempo acompanhando notícias sobre a mídia relacionado à COVID-19 (ambos p
<0,001). Análises univariadas associaram o diagnóstico de epilepsia resistente a
medicamentos e o tempo gasto prestando atenção à COVID-19 com grave sofrimento
psicológico (definido como escore K-6> 12) (ambos p ≤ 0,001). A regressão logística
multivariada identificou dois preditores independentes de sofrimento psíquico grave: tempo
gasto prestando atenção à COVID-19 (OR 1,172, IC 95% 1,073, 1,280) e diagnóstico de
epilepsia resistente a medicamentos (OR 0,283, IC 95% 0,128, 0,623).

34) Mental Health in the Coronavirus Disease 2019 Emergency-The Italian
Response
Giovanni de Girolamo , Giancarlo Cerveri , Massimo Clerici, Emiliano Monzani, Franco
Spinogatti , Fabrizio Starace , Giambattista Tura , Antonio Vita
Affiliations expand
JAMA Psychiatry. 2020 Apr 30. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.1276.
Os departamentos de saúde mental precisam estar equipados com tecnologias e
procedimentos de saúde digital adequados para lidar com situações como a pandemia de
COVID-19. Além disso, são necessárias intervenções para mitigar as consequências
potencialmente prejudiciais da quarentena. Os departamentos de Saúde Mental devem
assumir uma posição de liderança no gerenciamento psicossocial de situações semelhantes a
desastres, e isso requer a aquisição de novas habilidades, principalmente informar
corretamente a população sobre riscos, treinar e disseminar procedimentos eficazes de
prevenção e gerenciamento para desastres, apoiar o pessoal de saúde e os socorristas e
apoiar aqueles que sofrem luto.

35) Insomnia and Psychological Reactions During the COVID-19 Outbreak
in China
Yun
Li, Qingsong
Qin , Qimeng
Sun , Larry
Vgontzas, Xiangdong Tang
J Clin Sleep Med. 2020 Apr 30. doi: 10.5664/jcsm.8524.

D

Sanford , Alexandros

N

Foram comparados os resultados durante a COVID-19 com dados anteriores à pandemia.
Observou-se agravamento de sintomas de insônia, depressão e ansiedade durante a
pandemia. Os sintomas de ansiedade e depressão estavam associados ao medo de se infectar
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e ao rápido aumento de casos da doença. Foram também associados ao estresse relacionado
à economia, restrições do distanciamento social, restrições de viagens, mudanças na vida
diária, transtornos mentais e ser do gênero feminino.

36) Supporting Families in End-Of-Life Care and Bereavement in the
COVID-19 Era
K J Moore , E L Sampson , N Kupeli , N Davies
Int Psychogeriatr. 2020 Apr 30;1-10. doi: 10.1017/S1041610220000745. Online ahead of
print.
À medida que o número de mortes da COVID-19 aumenta, principalmente entre os idosos,
as oportunidades de apoio social e rituais em torno da morte se tornam limitadas. Isso terá
impacto na maneira como as pessoas processam sua dor e poderá ter consequências
duradouras depois que o pior da pandemia tiver passado. O reconhecimento e o apoio da
comunidade ao luto exigirão novas abordagens no contexto da era COVID-19.

37) Covid-19: The Implications for Suicide in Older Adults
Anne Pamela Frances Wand , Bao-Liang
Draper, Diego De Leo
Int Psychogeriatr. 2020 Apr 30;1-16.
doi: 10.1017/S1041610220000770.

Zhong , Helen

Fung Kum

Chiu , Brian

Os países enfrentam a crise da pandemia em meio aos seus próprios desafios - desastres
econômicos, políticos e naturais. No entanto, existem elementos comuns à prevenção do
suicídio em idosos: disseminação acessível de informações precisas, promoção da autoajuda e enfrentamento positivo, redução isolamento através da tecnologia e
desenvolvimento da telessaúde

38) Survey of Insomnia and Related Social Psychological Factors Among
Medical Staff Involved in the 2019 Novel Coronavirus Disease Outbreak.
Zhang C, Yang L, Liu S, Ma S, Wang Y, Cai Z, Du H, Li R, Kang L, Su M, Zhang J, Liu Z,
Zhang B.Front Psychiatry. 2020 Apr 14;11:306. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00306. eCollection
2020.PMID: 32346373
Membros da equipe médica na China foram recrutados, incluindo trabalhadores médicos da
linha de frente para responder perguntas relativa a insônia, sintomas depressivos, de
ansiedade e estresse. Utilizamos uma análise de regressão logística para examinar as
associações entre fatores sociodemográficos e sintomas de insônia.
Houve um total de 1.563 participantes. Quinhentos e sessenta e quatro (36,1%) participantes
apresentaram sintomas de insônia, de acordo com o Índice de Gravidade da Insônia (ISI)
(pontuação total ≥ 8). Um modelo de regressão logística binária múltipla revelou que os
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sintomas de insônia estavam associados a um nível de ensino médio ou inferior (OR = 2,69,
p = 0,042, IC95% = 1,0-7,0), ser médico (OR = 0,44, p = 0,007 , IC95% = 0,2-0,8),
atualmente trabalhar em uma unidade de isolamento (OR = 1,71, p = 0,038, IC95% = 1,02,8), estar preocupado com a infecção (OR = 2,30, p <0,001, 95% IC = 1,6-3,4), perceber
falta de utilidade em termos de apoio psicológico através de notícias ou mídias sociais em
relação à COVID-19 (OR = 2,10, p = 0,001, IC 95% = 1,3-3,3) e apresentar incerteza muito
forte em relação ao controle efetivo da doença (OR = 3,30, p = 0,013, IC 95% = 1,3-8,5).

39) Examining Older Adult Cognitive Status in the Time of COVID-19.
(carta ao editor)
Hantke NC, Gould C.J Am Geriatr Soc. 2020 Apr 28. doi: 10.1111/jgs.16514.
PMID: 32343394
Nos tempos de COVID-19 instrumentos de triagem por vídeo ou chamada telefônica para
avaliar o status cognitivo de idosos são opções promissoras:
Brief Test of Adult Cognition – telefone ou vídeo
Cognitive TelephoneScreening Instrument - telefone ou video
MMSE- video
MoCA- versões vídeo ou telefone
TICS- telefone ou vídeo

40) Urgent need to develop evidence-based self-help interventions
for mental health of
healthcare
workers
in COVID-19
pandemic.
(correspondência)
Yang L, Yin J, Wang D, Rahman A, Li X.Psychol Med. 2020 Apr 28:1-3. doi:
10.1017/S0033291720001385. PMID: 32340642
É importante garantir que estratégias de intervenção baseadas em evidências sejam
empregadas para a saúde mental dos profissionais de saúde. Muitas barreiras limitam a
implementação de intervenções baseadas em evidências neste cenário emergente. Primeiro,
a psicoterapia tradicional face a face é difícil de implementar imediatamente devido à
política de quarentena. Segundo, nem todos os profissionais de saúde participam
voluntariamente no grupo ou em intervenções psicológicas individuais, como evidenciado
por experiências recentes da China. Terceiro, as atuais intervenções baseadas em evidências
geralmente têm como alvo transtornos mentais, enquanto uma série de respostas
psicológicas e transtornos mentais são experimentadas por populações que enfrentam um
surto epidêmico emergente. Quarto, a COVID-19 tem se espalhado em todo o mundo,
incluindo muitos países de baixa e média renda onde existem lacunas significativas no
acesso aos serviços de saúde mental, e intervenções tradicionais baseadas em evidências
geralmente exigem recursos substanciais em saúde mental.
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41) A Second Pandemic: Mental Health Spillover
Coronavirus (COVID-19). (carta ao editor)

From

the

Novel

Choi KR, Heilemann MV, Fauer A, Mead M.J Am Psychiatr Nurses Assoc. 2020 Apr
27:1078390320919803. doi: 10.1177/1078390320919803. PMID: 32340586
Existe o risco de o surto do coronavírus criar uma "segunda pandemia" de crises de saúde
mental nos sistemas e comunidades de saúde. Assim, uma resposta abrangente da saúde
pública à pandemia deve incluir atenção aos aspectos psicológicos da hospitalização de
pacientes, famílias e funcionários afetados pela COVID-19; planejar atendimento
emergencial e psiquiátrico agudo a pacientes se os hospitais ficarem sobrecarregados com os
pacientes COVID-19; e inovações para a prestação de cuidados de saúde mental nas
comunidades, enquanto o distanciamento social é necessário e os recursos do sistema de
saúde são sobrecarregados. Enfermeiros e líderes devem antecipar esses desafios de saúde
mental, ajudar na preparação nos sistemas e comunidades de saúde e advogar por uma
resposta coordenada para promover o bem-estar mental e a resiliência.

42) Mental health problems faced by healthcare workers due to the COVID19 pandemic-A review.
Spoorthy MS.Asian J Psychiatr. 2020 Apr 22;51:102119. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102119.
Online ahead of print.PMID: 32339895
As autoridades de saúde devem considerar a criação de equipes multidisciplinares de saúde
mental nos níveis regional e nacional para lidar com questões de saúde mental e fornecer
apoio
psicológico
a
pacientes
e
profissionais
de
saúde.
A avaliação pode ser feita usando a mídia eletrônica através de aplicativos como o WeChat.
Rastreamento regular de pessoal médico envolvido no tratamento, diagnosticando pacientes
com COVID-19, devem ser realizados para avaliação de seus níveis de estresse, depressão e
ansiedade.
É importante abordar oportunamente as questões de saúde mental nos profissionais de
saúde, preferencialmente por meios psicoterapêuticos.

43) Focus on Mental Health During the Coronavirus
Pandemic: Applying Learnings from the Past Outbreaks.

(COVID-19)

Shah K, Kamrai D, Mekala H, Mann B, Desai K, Patel RS.Cureus. 2020 Mar
25;12(3):e7405. doi: 10.7759/cureus.7405.PMID: 32337131
Evidências substanciais dos estudos anteriores sobre o impacto das epidemias de SARS,
MERS, influenza e Ebola, na população em risco, nos indivíduos que sofrem e nos
prestadores de cuidados de saúde mostraram relações com a neuropsiquiatria. Os resultados
são relativos à atual pandemia da COVID-19; eles infiltram o medo, a ansiedade, o estresse
emocional e os sintomas de estresse pós-traumático, pois os indivíduos afetados são vistos
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como minoria e isolados do resto da população. Os estudos multivariados realizados nos
surtos anteriores mostram que eles têm efeitos cognitivos e de saúde mental a longo prazo. É
vital enfatizar o bem-estar da saúde mental da população e tomar medidas pró-ativas para
minimizar seus efeitos prejudiciais durante a pandemia de COVID-19.

44) Comparison of Prevalence and Associated Factors of Anxiety and
Depression Among People Affected by versus People Unaffected by
Quarantine During the COVID-19 Epidemic in Southwestern China.
Lei L, Huang X, Zhang S, Yang J, Yang L, Xu M.Med Sci Monit. 2020 Apr 26;26:e924609.
doi: 10.12659/MSM.924609.PMID: 32335579
Os dados foram coletados usando a escala de autoavaliação da ansiedade (SAS) e a escala
autoavaliação da depressão (SDS), administradas a 1593 entrevistados com 18 anos ou mais.
Os entrevistados foram agrupados como 'grupo afetado' e 'grupo não afetado' com base no
fato de eles ou suas famílias / colegas / colegas de classe / vizinhos terem sido colocados em
quarentena. RESULTADOS Entre 1593 participantes, a prevalência de ansiedade e
depressão foi de aproximadamente 8,3% e 14,6%, respectivamente, e a prevalência no grupo
afetado (12,9%, 22,4%) foi significativamente maior do que no grupo não afetado (6,7%,
11,9% ). Menor renda familiar média, menor nível de escolaridade, maior preocupação com
a infecção, ausência de suporte psicológico, maior dano à propriedade e menor
autopercepção de saúde foram significativamente associados à maior pontuação no SAS e
SDS. As pessoas que moram em Chongqing tiveram pontuações mais altas no SAS e no
SDS do que as que moram na província de Yunnan. CONCLUSÕES A prevalência de
ansiedade e depressão do grupo afetado é maior do que no grupo não afetado durante o surto
de COVID-19 no sudoeste da China no início de fevereiro de 2020. O governo deve se
concentrar mais em fornecer apoio econômico e médico para melhorar o estado mental da
população em geral.

45) Is returning to work during the COVID-19 pandemic stressful? A study
on immediate mental health status and psychoneuroimmunity prevention
measures of Chinese workforce.
Tan W, Hao F, McIntyre RS, Jiang L, Jiang X, Zhang L, Zhao X, Zou Y, Hu Y, Luo X,
Zhang Z, Lai A, Ho R, Tran B, Ho C, Tam W.Brain Behav Immun. 2020 Apr 23:S08891591(20)30603-6. doi: 10.1016/j.bbi.2020.04.055.PMID: 32335200
Uma força de trabalho que retornou ao trabalho durante a pandemia de COVID-19 foi
convidada a preencher um questionário on-line sobre sua atitude em relação à epidemia da
COVID-19 e ao retorno ao trabalho, juntamente com parâmetros psicológicos, incluindo o
Impacto da Escala de Eventos - Revisado, Depressão, Ansiedade, Escala de Estresse - 21
(DASS- 21) e Índice de Gravidade da Insônia (ISI). Dos 673 questionários válidos, 10,8%
dos entrevistados atenderam ao diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)
após retornar ao trabalho. Os entrevistados relataram baixa prevalência de ansiedade (3,8%),
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depressão (3,7%), estresse (1,5%) e insônia (2,3%). Não houve diferenças significativas na
gravidade dos sintomas psiquiátricos entre trabalhadores / técnicos e executivos / gerentes.
Mais de 95% relataram medidas de prevenção de psiconeuroimunidade, incluindo boa
ventilação no local de trabalho e usavam máscara facial como protetora. Os fatores
associados à gravidade dos sintomas psiquiátricos na força de trabalho foram estado civil,
presença de sintoma físico, saúde física precária e ver o retorno ao trabalho como um risco à
saúde (p <0,05). Por outro lado, medidas pessoais de prevenção de psiconeuroimunidade,
incluindo higiene das mãos e máscaras faciais, além de medidas organizacionais, incluindo
melhoria significativa da higiene no local de trabalho e preocupações da empresa, foram
associadas a sintomas psiquiátricos menos graves (p <0,05). Ao contrário do esperado, o
retorno ao trabalho não causou um alto nível de sintomas psiquiátricos na força de trabalho.
A baixa prevalência de sintomas psiquiátricos pode dever-se à confiança incutida pelas
medidas de prevenção da psiconeuroimunidade antes do reinício do trabalho. Estas
descobertas podem fornecer informações relevantes para outros países passando pela
pandemia.

46) A qualitative study on the psychological experience of caregivers
of COVID-19 patients.
Sun N, Wei L, Shi S, Jiao D, Song R, Ma L, Wang H, Wang C, Wang Z, You Y, Liu S,
Wang H.Am J Infect Control. 2020 Apr 8:S0196-6553(20)30201-7. doi:
10.1016/j.ajic.2020.03.018. Online ahead of print.PMID: 32334904
Utilizando uma abordagem fenomenológica, 20 enfermeiros que cuidavam de pacientes com
COVID-19 no Primeiro Hospital Afiliado da Universidade de Ciência e Tecnologia de
Henan, de 20 de janeiro a 10 de fevereiro de 2020 foram entrevistados.
A experiência psicológica dos enfermeiros que cuidam de pacientes com COVID-19 pode
ser resumida em 4 temas. Primeiro, as emoções negativas presentes no estágio inicial, que
consistem em fadiga, desconforto e desamparo, foram causadas por trabalho de alta
intensidade, medo e ansiedade e preocupação com pacientes e familiares. Segundo, os
estilos de autogerenciamento incluíam ajuste psicológico e de vida, atos altruístas, apoio à
equipe e cognição racional. Terceiro, encontramos crescimento sob pressão, que incluía
maior afeto e gratidão, desenvolvimento de responsabilidade profissional e auto-reflexão.
Finalmente, emoções positivas ocorreram simultaneamente com emoções negativas.

47) Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality
during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey.
Huang
Y,
Zhao
N.Psychiatry
Res.
2020
10.1016/j.psychres.2020.112954.PMID: 32325383

Apr

12;288:112954.

doi:

Utilizando uma pesquisa transversal na Internet, foram coletados os dados de 7.236
voluntários sobre informações demográficas, conhecimento relacionado à COVID-19,
transtorno de ansiedade generalizada (TAG), sintomas depressivos e qualidade do sono. A
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prevalência geral de TAG, sintomas depressivos e qualidade do sono do público foram de
35,1%, 20,1% e 18,2%, respectivamente. As pessoas mais jovens relataram uma prevalência
significativamente maior de TAG e sintomas depressivos do que as pessoas mais velhas.
Comparados com outro grupo ocupacional, os profissionais de saúde apresentaram maior
probabilidade de ter má qualidade do sono. A regressão logística multivariada mostrou que a
idade (<35 anos) e o tempo gasto com foco na COVID-19 (≥ 3 horas por dia) foram
associados ao TAG.
Pessoas mais jovens, pessoas que passam muito tempo pensando no surto e profissionais de
saúde correm alto risco de doença mental.

48) Affective temperament, attachment style, and the psychological impact of
the COVID-19 outbreak: an early report on the Italian general population.
Moccia L, Janiri D, Pepe M, Dattoli L, Molinaro M, De Martin V, Chieffo D, Janiri L,
Fiorillo A, Sani G, Di Nicola M.Brain Behav Immun. 2020 Apr 20:S0889-1591(20)305869. doi: 10.1016/j.bbi.2020.04.048..PMID: 32325098
Por meio de uma pesquisa on-line, foram coletadas informações sociodemográficas
relacionadas ao lockdown, além de dados relativos ao estresse, temperamentos e apego
avaliados usando o Kessler 10 Psychological Distress Scale (K10), a Avaliação de
Temperamentos de Memphis, Pisa, Paris e San Diego - versão curta (TEMPS-A) e o
Questionário sobre o Apegos ASQ.
Na amostra (n = 500), 62% dos indivíduos não relataram probabilidade de sofrimento
psíquico, enquanto 19,4% e 18,6% apresentaram probabilidade moderada e grave,
respectivamente.
Temperamentos ciclotímicos (OR: 1,24; p <0,001), depressivos (OR: 1,52; p <0,001) e
ansiosos (OR: 1,58; p = 0,002), e o ASQ “Necessidade de Aprovação ” (OR: 1,08; p = 0,01)
foram fatores de risco para estresse psicológico moderado a grave, enquanto a ASQ
“Confiança” (OR: 0,89; p = 0,002) e “Desconforto com a proximidade” foram protetoras
(OR: 0,92; p = 0,001).
Os dados indicam que há uma taxa considerável de indivíduos que pode terem
experimentado um sofrimento psicológico após o surto de COVID-19. Características
específicas de temperamento afetivo e apego predizem a extensão da carga de saúde mental.

49) The Effect of COVID-19 on Youth Mental Health.
Liang L, Ren H, Cao R, Hu Y, Qin Z, Li C, Mei S.Psychiatr Q. 2020 Apr 21. doi:
10.1007/s11126-020-09744-3. Online ahead of print.PMID: 32319041
Um estudo transversal foi realizado duas semanas após a ocorrência de COVID-19 na
China. Um total de 584 jovens completou a questão sobre o status cognitivo da COVID-19,
o Questionário Geral de Saúde (GHQ-12), a PTSD Checklist-Civilian Version (PCL-C) e a
escala de estilos de lidar com o negativismo. A análise univariada e a regressão logística
univariada foram usadas para avaliar o efeito da COVID-19 na saúde mental dos jovens. Os
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resultados deste estudo transversal sugerem que quase 40,4% dos jovens da amostra foram
considerados propensos a problemas psicológicos e 14,4% dos jovens da amostra com
sintomas de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). A regressão logística
univariada revelou que a saúde mental dos jovens estava significativamente relacionada à
menor escolaridade (OR = 8,71, IC 95%: 1,97–38,43), ser funcionário de uma empresa (OR
= 2,36, IC 95%: 1,09–5,09), sofrer de sintoma de TEPT (OR = 1,05, IC 95%: 1,03–1,07) e
usando estilos de enfrentamento negativos (OR = 1,03,95% CI: 1,00–1,07). Os resultados
deste estudo sugerem que quase 40,4% do grupo de jovens apresentava tendência a ter
problemas psicológicos. Os governos locais devem desenvolver intervenções psicológicas
eficazes para grupos de jovens.

50) COVID-19 Pandemic: Health System and Community Response to a
Text Message (Text4Hope) Program Supporting Mental Health in Alberta.
Agyapong VIO.Disaster Med Public Health Prep. 2020
10.1017/dmp.2020.114. Online ahead of print.PMID: 32317038

Apr

22:1-5.

doi:

Em um esforço para apoiar a saúde mental de residentes de Alberta durante a pandemia da
doença de coronavírus 2019 (COVID-19), a Alberta Health Services lançou um programa
de mensagens de texto de apoio (Text4Mood) em 23 de março de 2020. Os residentes de
Alberta podem se inscrever no programa, enviando uma mensagem de texto
"COVID19HOPE" para um número de código de classificação. Cada assinante recebe
mensagens de texto diárias gratuitas de suporte, por 3 meses, criadas por uma equipe de
psicólogos clínicos, psiquiatras, terapeutas de saúde mental e usuários de serviços de saúde
mental. Dentro de uma semana do lançamento do Text4Hope, 32.805 assinantes haviam se
inscrito no programa, e houve manifestações de interesse de outras jurisdições para
implementar um programa semelhante para apoiar a saúde mental dos que estão em
quarentena, isolamento ou lockdown.

51) Epidemic of COVID-19 in China and associated Psychological
Problems.
Ahmed MZ, Ahmed O, Aibao Z, Hanbin S, Siyu L, Ahmad A.Asian J Psychiatr. 2020 Apr
14;51:102092. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102092. Online ahead of print.PMID: 32315963
O presente estudo foi realizado para avaliar o estado de saúde mental de chineses. Uma
pesquisa on-line foi realizada com uma amostra de 1074 chineses, a maioria dos quais da
província de Hubei. Os resultados mostraram maior taxa de ansiedade, depressão, uso
perigoso e nocivo de álcool e menor bem-estar mental do que o usual. Os resultados também
revelaram que jovens de 21 a 40 anos estão em posição mais vulnerável em termos de
condições de saúde mental e uso de álcool. Para lidar com a crise de saúde mental durante
esta epidemia, é necessário implementar uma abordagem multifacetada (formar uma equipe
multidisciplinar de saúde mental, fornecer tratamentos psiquiátricos e outros serviços de
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saúde mental, utilizar plataformas de aconselhamento on-line, programa de reabilitação,
garantir certos cuidados para grupos vulneráveis, etc. ).

52) Mental Health Services in Lombardy during COVID-19 outbreak. (short
communication)
Percudani M, Corradin M, Moreno M, Indelicato A, Vita A.Psychiatry Res. 2020 Apr
12;288:112980.
doi:
10.1016/j.psychres.2020.112980.
Online
ahead
of
print.PMID: 32315881
As autoridades regionais de saúde da Lombardia, a região mais pesadamente afetada pelo
coronavírus, reconheceram a saúde mental como uma prioridade e autorizaram a
continuação dos serviços de saúde mental para a população em geral. As diretrizes de
segurança para a equipe médica e os pacientes foram implementadas, incluindo intervenções
psicossociais remotas e telemedicina. As internações hospitalares por distúrbios
psiquiátricos agudos em pacientes positivos para a COVID-19 precisam de uma área
dedicada na enfermaria psiquiátrica ou, alternativamente, uma enfermaria médica apoiada
pela equipe psiquiátrica.

53) The immediate mental health impacts of the COVID-19 pandemic among
people with or without quarantine managements.
Zhu S, Wu Y, Zhu CY, Hong WC, Yu ZX, Chen ZK, Chen ZL, Jiang DG, Wang YG.Brain
Behav Immun. 2020 Apr 18:S0889-1591(20)30601-2. doi: 10.1016/j.bbi.2020.04.045.
PMID: 32315758
Os dados foram coletados com um aplicativo móvel chamado “Sojump”
(www.sojump.com) após a obtenção do consentimento informado (de 12 de fevereiro de
2020 a 17 de março de 2020). No total, foram recrutados 1443 participantes em quarentena
e 836 participantes sem quarentena.
O Questionário de Autorrelato de 20 itens (SRQ-20), a Escala de Transtorno de Ansiedade
Generalizada de 7 itens (GAD-7) e o Questionário de Saúde do Paciente de 9 itens (PHQ-9)
foram administrados para rastrear os sintomas psicológicos gerais (ou seja, ≥ 7 no SRQ-20),
ansiedade (ou seja, ≥5 no GAD-7) e depressão (ou seja, ≥5 no PHQ-9), respectivamente.
Não foi encontrada diferença significativa para a presença de sintomas no SRQ-20, GAD-7
e PHQ-9 entre participantes com e sem quarentena (allp≥ 0,303).
A regressão logística revelou que a presença de sintomas do SRQ-20 (OR = 3,593, IC 95%
= 3,020-4,276), GAD-7 (OR = 4,686, IC 95% = 3,937-5,579) e PHQ-9 (OR = 4,313 ,
IC95% = 3.640–5.111) estiveram significativamente associados aos impactos na vida diária
(allp <0,001), mas não em relação a estar ou não em quarentena (allp≥ 0,303).
Consistente com outros relatórios (por exemplo, Li et al., 2020; Wang et al., 2020; Zhang et
al., 2020), nossos resultados mostram uma alta prevalência relativa de problemas de saúde
mental em nossa amostra. No entanto, esses problemas de saúde mental não estavam
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relacionados à medida de controle da quarentena, mas aos impactos na vida diária. Se a
quarentena for essencial, devem ser tomar medidas para garantir que essa experiência seja
aceitável e tolerável.

54) Psychological stress of medical staffs during outbreak of COVID-19 and
adjustment strategy.
Wu W, Zhang Y, Wang P, Zhang L, Wang G, Lei G, Xiao Q, Cao X, Bian Y, Xie S, Huang
F, Luo N, Zhang J, Luo M.J Med Virol. 2020 Apr 21. doi: 10.1002/jmv.25914.
PMID: 32314806
Foi realizado um questionário de amostra aleatória entre 2110 equipes médicas e 2158
estudantes universitários em todas as províncias da China, através de um questionário que
foi compilado e preenchido através da plataforma Questionnaire Star, com base no Wechat,
QQ e outros softwares sociais.
Os resultados revelaram que em todas as províncias da China, as equipes médicas
pontuaram significativamente mais em todos os itens de estresse psicológico do que os
estudantes universitários (P <0,001).
A equipe médica, o grupo na área de Wuhan obteve uma pontuação significativamente
maior do que o grupo fora de Wuhan em "Pensamento de estar em perigo", "A possibilidade
de estar doente", "Preocupação com a infecção familiar" (P <0,05), "Qualidade de sono
ruim", "Necessitando orientação psicológica" e "Preocupando-se em ser infectado" (P
<0,01) no questionário de estresse psicológico e no item "Confiança na vitória da epidemia",
o grupo na área de Wuhan obteve uma pontuação significativamente menor do que o grupo
na área fora de Wuhan (P <0,05)

55) ADHD management during the COVID-19 pandemic: guidance from the
European ADHD Guidelines Group. (comentário)
Cortese S, Asherson P, Sonuga-Barke E, Banaschewski T, Brandeis D, Buitelaar J, Coghill
D, Daley D, Danckaerts M, Dittmann RW, Doepfner M, Ferrin M, Hollis C, Holtmann M,
Konofal E, Lecendreux M, Santosh P, Rothenberger A, Soutullo C, Steinhausen HC, Taylor
E, Van der Oord S, Wong I, Zuddas A, Simonoff E; European ADHD Guidelines
Group.Lancet Child Adolesc Health. 2020 Apr 17:S2352-4642(20)30110-3. doi:
10.1016/S2352-4642(20)30110-3.PMID: 32311314
A COVID-19 e as medidas de distanciamento físico relacionadas estão apresentando muitos
desafios para crianças, jovens e suas famílias, e esses desafios provavelmente serão
consideravelmente maiores para aqueles com TDAH. Portanto, será importante recorrer às
estratégias rotineiramente recomendadas em intervenções de TDAH focadas nos pais, bem
como intervenções de bem-estar mental para crianças e jovens. A incapacidade de realizar
visitas clínicas de rotina, presenciais, para iniciar e monitorar a medicação não deve ser vista
como uma contra-indicação absoluta à farmacoterapia. Em vez disso, os riscos e benefícios
de iniciar ou manter medicamentos sob as restrições COVID-19 implementadas em alguns
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países devem ser cuidadosamente considerados. Se o uso de medicamentos for considerado
desejável, estratégias para monitoramento remoto devem ser implementadas

56) When basic supplies are missing, what to do? Specific demands of the
local street population in times of coronavirus - a concern of social
psychiatry. (carta ao editor)
Neto MLR, de Souza RI, Quezado RMM, Mendonça ECS, de Araújo TI, Luz DCRP, de
Santana WJ, Sampaio JRF, Carvalho PMM, Arrais TMSN, Landim JMM, da Silva
CGL.Psychiatry Res. 2020 Apr 13;288:112939. doi: 10.1016/j.psychres.2020.112939.
PMID: 32304928
As organizações de saúde estão bem cientes dos riscos envolvidos na saúde mental. Uma
população aumentada de pessoas desabrigadas experimenta sua dor e sofrimento psicológico
intermitentemente. Para pacientes de baixa renda, as diversas situações limítrofes
relacionadas à saúde / doença envolvem expectativas crescentes em relação às necessidades
básicas. Essa preocupação é grave quando associada à pandemia.

57) Seven tips to manage your mental health and well-being during
the COVID-19 outbreak. (coluna de carreira)
Dickerson D. Nature. 2020 Mar 26. doi: 10.1038/d41586-020-00933-5. Online ahead of
print.PMID: 32218548
1234567-

Gerencie suas expectativas
Gerencie proativamente seu limiar de estresse
Conheça suas “bandeiras vermelhas”
A rotina é sua amiga
Seja compassivo consigo mesmo e com os outros
Mantenha as conexões
Gerencie as incertezas estando presente.

58) Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call
for action for mental health science. (artigo de posicionamento)
Holmes EA, O'Connor RC, Perry VH, Tracey I, Wessely S, Arseneault L, Ballard C,
Christensen H, Cohen Silver R, Everall I, Ford T, John A, Kabir T, King K, Madan I,
Michie S, Przybylski AK, Shafran R, Sweeney A, Worthman CM, Yardley L, Cowan K,
Cope C, Hotopf M, Bullmore E. Lancet Psychiatry. 2020 Apr 15:S2215-0366(20)30168-1.
doi: 10.1016/S2215-0366(20)30168-1.PMID: 32304649
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Este artigo explora os efeitos psicológicos, sociais e neurocientíficos da COVID-19 e define
prioridades imediatas e estratégias de longo prazo para a pesquisa em ciências da saúde
mental. Essas prioridades foram informadas por pesquisas com o público e por um painel de
especialistas convocado pela Academia de Ciências Médicas do Reino Unido e pela MQ:
Transforming Mental Health, nas primeiras semanas da pandemia no Reino Unido em
março de 2020. Os autores solicitam às agências de financiamento de pesquisa do Reino
Unido a trabalhar com pesquisadores, pessoas com experiência vivida e outras pessoas a
estabelecer um grupo de coordenação de alto nível para garantir que essas prioridades de
pesquisa sejam abordadas e para permitir que novas sejam identificadas ao longo do tempo.
A necessidade de manter padrões de pesquisa de alta qualidade é imperativa. A colaboração
internacional e uma perspectiva global serão benéficas. Uma prioridade imediata é coletar
dados de alta qualidade sobre os efeitos na saúde mental da pandemia de COVID-19 em
toda a população e grupos vulneráveis e sobre a função cerebral, cognição e saúde mental de
pacientes com COVID-19. Há uma necessidade urgente de pesquisas para abordar como as
consequências para a saúde mental de grupos vulneráveis podem ser mitigadas em
condições de pandemia e sobre o impacto do consumo repetido de mídia e mensagens de
saúde em torno da COVID-19. É necessária a descoberta, avaliação e refinamento de
intervenções orientadas mecanicamente para abordar os aspectos psicológicos, sociais e
neurocientíficos da pandemia. A superação desse desafio exigirá integração entre disciplinas
e setores, e deve ser feita junto com pessoas com larga experiência. Novos financiamentos
serão necessários para atender a essas prioridades e podem ser eficientemente aproveitados
pela infraestrutura de liderança mundial do Reino Unido. Este Documento de
Posicionamento fornece uma estratégia que pode ser adaptada e integrada a esforços de
pesquisa em outros países.

59) COVID-19 and Mental Health: A Review of the Existing Literature
Ravi Philip Rajkumar
2020 Apr 10;52:102066. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102066. Online ahead of print.
A literatura existente sobre o surto de COVID-19 pertinente à saúde mental foi revisada
através de uma pesquisa bibliográfica no PubMed. Os artigos publicados foram classificados
de acordo com seus temas gerais e resumidos. Evidências preliminares sugerem sintomas de
ansiedade e depressão (16-28%) e estresse auto-reportado (8%) são respostas psicológicas
comuns à pandemia da COVID-19 e podem estar associados a distúrbios do sono. Um
número de variáveis individuais e estruturais seleciona esse risco. No planejamento de
serviços para essas populações, tanto as necessidades das pessoas envolvidas quanto as
diretrizes preventivas necessárias devem ser levadas em consideração. Na literatura
disponível, apenas alguns dos países afetados estão incluídos e podem não refletir a
experiência de pessoas que vivem em outras partes do mundo. Concluindo, os problemas
subsindrômicos de saúde mental são uma resposta comum à pandemia da COVID-19. Há
necessidade de pesquisas mais representativas de outros países afetados, particularmente em
populações vulneráveis.
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60) Psychological Status of Surgical Staff During the COVID-19 Outbreak
Jian Xu , Qian-Hui Xu , Chang-Ming Wang , Jun Wang
doi: 10.1016/j.psychres.2020.112955. PMID: 32302815
O aumento repentino de casos confirmados trouxe enorme estresse e ansiedade à equipe
cirúrgica da linha de frente. Os resultados mostraram que a ansiedade e a depressão da
equipe cirúrgica durante o período do surto foram significativamente maiores e surgiram
problemas de saúde mental, portanto, intervenções psicológicas são essenciais.

61) People Experiencing Homelessness: Their Potential Exposure to
COVID-19
Nádia Nara Rolim Lima , Ricardo Inácio de Souza, Pedro Walisson Gomes Feitosa , Jorge
Lucas de Sousa Moreira, Claudio Gleidiston Lima da Silva , Modesto Leite Rolim Neto
Psychiatry Res. 2020 Apr 11;288:112945. doi: 10.1016/j.psychres.2020.112945.
PMID: 32302813
Muitas pessoas que vivem nas ruas já têm uma condição de saúde diminuída, taxas mais
altas de doenças crônicas ou sistema imunológico comprometido, fatores de risco para o
desenvolvimento de uma infecção por coronavírus. Aqueles que sofrem de doença mental
podem ter dificuldade em reconhecer e responder à ameaça de infecção. Os sem-teto têm
menos acesso aos prestadores de cuidados de saúde, que poderiam solicitar testes de
diagnóstico e, se confirmado, isolá-los de outros em coordenação com departamentos locais
de saúde.

62) A longitudinal study on the mental health of general population during
the COVID-19 epidemic in China.
Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, McIntyre RS, Choo FN, Tran B, Ho R, Sharma VK,
Ho C.Brain Behav Immun. 2020 Apr 13:S0889-1591(20)30511-0. doi:
10.1016/j.bbi.2020.04.028.PMID: 32298802
Este estudo longitudinal foi realizado na população geral duas vezes - durante o surto inicial
e o pico da epidemia quatro semanas depois, avaliando dados demográficos, sintomas,
conhecimentos, preocupações e medidas de precaução contra a COVID-19.
1738 participantes de 190 cidades chinesas (1210 participantes da primeira pesquisa, 861
participantes da pesquisa s; 333 participantes participaram de ambas). O impacto
psicológico e o estado de saúde mental foram avaliados pelo impacto de
Escala de Impacto de Eventos Revisada (IES-R) e a Escala de Depressão, Ansiedade e
Estresse (DASS-21), respectivamente. O IES-R mede os sintomas de TEPT nos
sobreviventos após um evento. DASS -21 é baseado em modelo tripartido de psicopatologia
que compreendem um construto de angústia geral com características distintas. Este estudo
constatou que houve uma redução longitudinal estatisticamente significativa nos escores
médios da IES-R (de 32,98 a 30,76, p <0,01) após 4 semanas.
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No entanto, a pontuação média no IES-R dos respondentes da primeira e da segunda
pesquisa estava acima dos pontos de corte (> 24) para sintomas de TEPT, sugerindo que a
redução nos escores não foi clinicamente significativa. Na avaliação inicial, o estresse foi
moderado a grave, ansiedade e depressão foram observados em 8,1%, 28,8% e 16,5% dos
entrevistados, respectivamente, e não houve alterações longitudinais significativas nos
níveis de estresse, ansiedade e depressão (p> 0,05). Os fatores de proteção incluíram alto
nível de confiança nos médicos, percepção da probabilidade de sobrevivência e baixo risco
de contrair COVID-19, satisfação com informações de saúde, medidas de precaução
pessoais. Como
países em todo o mundo se preparam para uma escalada nos casos, os governos devem se
concentrar em métodos eficazes de disseminar conhecimento imparcial da COVID-19,
ensinando métodos corretos de contenção, garantindo a disponibilidade de
serviços / mercadorias essenciais e fornecendo apoio financeiro suficiente.

63) Mental wellness system for COVID-19.
Qiu JY, Zhou DS, Liu J, Yuan TF.Brain Behav Immun. 2020 Apr 13:S08891591(20)30402-5. doi: 10.1016/j.bbi.2020.04.032. Online ahead of print.PMID: 32298801
O sistema de bem-estar mental para COVID-19 do Centro de Saúde Mental de Shangai tem
por pilares:
1. Mensuração do estado mental para doenças infecciosas públicas
2. Intervenção psicológica de emergência online baseada em inteligência
artificial
3. Divulgação científica baseada na comunidade e melhoria dos laços sociais
4. Realidade virtual e intervenção baseada em neuromodulação
5. Treinamento de recursos humanos para intervenções psicológicas de
emergência

64) Mental health problems and social media exposure during COVID-19
outbreak.
Gao J, Zheng P, Jia Y, Chen H, Mao Y, Chen S, Wang Y, Fu H, Dai J.PLoS One. 2020 Apr
16;15(4):e0231924. doi: 10.1371/journal.pone.0231924. eCollection
2020.PMID: 32298385
Um estudo transversal online foi realizado entre cidadãos chineses entre 18 de janeiro e 2 de
fevereiro de 2020. Um total de 4872 participantes de 31 províncias e regiões autônomas
foram envolvidas no estudo atual. Além de dados demográficos e exposição à mídia social
(SME), a depressão foi avaliada pela versão chinesa do WHO-Five, o índice de bem-estar da
OMS e a ansiedade foram avaliados pela versão chinesa da escala de transtorno de
ansiedade generalizada (GAD-7). Regressões logísticas multivariadas foram usadas para
identificar associações entre a exposição nas mídias sociais com problemas de saúde mental
após o controle de covariáveis.
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A prevalência de depressão, ansiedade e combinação de depressão e ansiedade (CDA) foi de
48,3% (IC95%: 46,9% -49,7%), 22,6% (IC95%: 21,4% -23,8%) e 19,4% (IC95%: 18,3% 20,6%) durante o período da COVID-19 em Wuhan, China. Mais de 80% (IC95%: 80,9% 83,1%) dos participantes relataram estar frequentemente expostos às mídias sociais. Depois
de controlar para covariáveis, freqüentemente SME foi positivamente associada a altas
chances de ansiedade (OR = 1,72, IC95%: 1,31-2,26) e CDA (OR = 1,91; IC95%: 1,522,41) em comparação com menos SME. Os resultados mostram que existe alta prevalência
de problemas de saúde mental, associada positivamente a frequente a SME durante o surto
de COVID-19. Essas descobertas sugerem que o governo precisa prestar mais atenção aos
problemas de saúde mental, especialmente depressão e ansiedade na população em geral e
combate à infodemia durante emergência de saúde pública.

65) Mental health advice for frontline healthcare providers caring for
patients with COVID-19.
Alikhani R, Salimi A, Hormati A, Aminnejad R.Can J Anaesth. 2020 Apr 6:1-2. doi:
10.1007/s12630-020-01650-3. Online ahead of print.PMID: 32291624
Baseamos as seguintes sugestões em nossa experiência com a COVID-19 no Irã: 1) Durma
o suficiente e eficientemente para estar preparado para o dia seguinte. 2) Coma bem, pelo
menos três vezes ao dia. 3) Mantenha contato com seus colegas. Cuide um do outro. 4)
Compartilhe decisões com seus colegas.5) Atualize constantemente seu conhecimento.
Saber que você está prestando os melhores cuidados possíveis aliviará seu estresse quando
os pacientes sofrerem maus resultados. 6) Mantenha contato com sua família e amigos. 7)
Arranje tempo para seus hobbies e rotina diária. 8) Compartilhe suas emoções. Compartilhar
o ônus emocional dos cuidados com a COVID-19 reduz a fragilidade mental e emocional

66) A Rational Use of Clozapine Based on Adverse Drug Reactions,
Pharmacokinetics, and Clinical Pharmacopsychology.
de Leon J, Ruan CJ, Schoretsanitis G, De Las Cuevas C. Psychother Psychosom. 2020 Apr
14:1-15. doi: 10.1159/000507638. PMID: 32289791
Na ausência de dados sobre COVID-19 em pacientes com clozapina, a clozapina
possivelmente prejudica os mecanismos imunológicos e pode aumentar o risco de
pneumonia em pacientes infectados. Os psiquiatras devem telefonar para seus pacientes e
famílias e explicar-lhes que, se o paciente desenvolver febre ou sintomas semelhantes aos da
gripe, o psiquiatra deve ser chamado e deve considerar reduzir pela metade a dose de
clozapina. Se o paciente for hospitalizado com pneumonia, o médico responsável pelo
tratamento precisa avaliar os sintomas de intoxicação por clozapina, pois reduzir pela
metade a dose pode não ser suficiente para todos os pacientes; considere reduzi-lo para um
terço ou até pará-lo. Depois que os sinais de inflamação e febre desaparecem, a dose de
clozapina pode aumentar lentamente para o nível de dosagem anterior.
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67) Knowledge and attitudes of medical staff in Chinese psychiatric hospitals
regarding COVID-19.
Shi Y, Wang J, Yang Y, Wang Z, Wang G, Hashimoto K, Zhang K, Liu H.Brain Behav
Immun Health. 2020 Apr;4:100064. doi: 10.1016/j.bbih.2020.100064. Epub 2020 Mar
29.PMID: 32289123
Este estudo foi realizado para avaliar o conhecimento e as atitudes da equipe médica em
dois centros de saúde mental chineses durante o surto de COVID-19. Foram incluídos no
estudo 14 psiquiatras e 170 enfermeiros psiquiátricos. 89,51% da equipe médica dos
hospitais psiquiátricos estudados possuíam amplo conhecimento da COVID-19 e 64,63%
deles receberam treinamento relevante. Além disso, cerca de 77,17% dos participantes
manifestaram vontade de cuidar de pacientes psiquiátricos que sofrem da infecção pela
COVID-19. Em conclusão, este estudo sugere que uma atenção maior deve ser dada ao
conhecimento e atitudes da equipe médica em hospitais psiquiátricos durante o surto de
COVID-19.

68) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Mental Health for Children
and Adolescents.
Golberstein E, Wen H, Miller BF. JAMA Pediatr. 2020 Apr 14. doi:
10.1001/jamapediatrics.2020.1456.
Crianças e adolescentes são geralmente saudáveis e não requerem muitos cuidados de saúde
fora de exames e imunizações regulares. No entanto, os cuidados de saúde mental são muito
importantes para crianças e adolescentes. A maioria dos transtornos mentais de saúde
começa na infância, tornando essencial que as necessidades de saúde mental sejam
identificadas precocemente e tratadas durante esse período sensível do desenvolvimento
infantil. Se não tratadas, os problemas de saúde mental podem levar a muitos resultados
sociais e de saúde negativos.
Educadores, administradores e formuladores de políticas devem minimizar as interrupções
que o fechamento da escola terá no desenvolvimento acadêmico. As escolas oferecem
muitos outros serviços críticos a estudantes fora da educação. Por exemplo, as escolas são
uma importante fonte de nutrição para muitos estudantes, e garantir a segurança alimentar
tem sido um componente comum dos planos de fechamento das escolas. As escolas também
fornecem algum tipo de serviços de saúde mental para crianças e adolescentes. Dentre os
adolescentes 35% deles receberam estes serviços exclusivamente das escolas.
O artigo sugere que os políticos atuem facilitando as modalidades ativadas pela tecnologia,
que expandem, estendem e às vezes substituem os encontros presenciais tradicionais; o
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA autorizou uma renúncia limitada a
afrouxar as regras da Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA)
em resposta à COVID-19, como o uso de Facetime para consultas, e que escolas em
coordenação com órgãos comunitários de saúde mental se organizem na prestação de
serviços nas escolas.
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O objetivo deste estudo foi identificar grupos de alto risco cujas condições de saúde mental
eram vulneráveis ao surto de COVID-19. Os dados foram coletados de 7.236 participantes
auto-selecionados, medidos por sintomas de ansiedade, sintomas depressivos e qualidade do
sono. A prevalência geral de sintomas de ansiedade, sintomas depressivos e má qualidade
do sono foram de 35,1%, 20,1% e 18,2%, respectivamente. Pessoas com idade <35 anos
relataram maior prevalência de sintomas de ansiedade e depressão do que pessoas com idade
≥ 35 anos. Os profissionais de saúde têm a maior taxa de má qualidade do sono em
comparação com outras ocupações. Profissionais de saúde/pessoas mais jovens que
passaram tempo ≥3 horas / dia pensando no surto do coronavírus, apresentaram uma
prevalência particularmente maior de sintomas de ansiedade do que naqueles que passaram
menos tempo <1 hora / dia e 1-2 horas / dia. Durante o surto de COVID-19, os profissionais
de saúde e as pessoas mais jovens correm um risco especialmente maior de exibir impacto
psicológico quando passam muito tempo pensando no surto. O monitoramento contínuo das
conseqüências psicológicas para a população de alto risco deve se tornar rotina, como parte
de intervenções direcionadas em tempos de crise.

70) Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare
need in Indian population during COVID-19 pandemic.
Roy D, Tripathy S, Kar SK, Sharma N, Verma SK, Kaushal V.Asian J Psychiatr. 2020 Apr
8;51:102083. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102083.PMID: 32283510
Este estudo avaliou o conhecimento, a atitude, a experiência de ansiedade e a necessidade
percebida de cuidados de saúde mental entre a população adulta indiana durante a pandemia
de COVID-19. Foi realizada uma pesquisa on-line usando um questionário semi-estruturado
usando uma técnica de amostragem de bolas de neve. Foram recebidas 662 respostas. Os
respondentes tinham um nível moderado de conhecimento sobre a infecção por COVID-19 e
conhecimento adequado
sobre seus aspectos preventivos. A atitude em relação à COVID-19 mostrou a disposição
das pessoas em seguir as diretrizes do governo sobre quarentena e distanciamento social. Os
níveis de ansiedade identificados no estudo foram altos. Mais que 80% das pessoas estavam
preocupadas com os pensamentos da COVID-19 e 72% relataram a necessidade de usar
luvas, e desinfetantes. Neste estudo, dificuldades de sono, paranóia sobre a aquisição de
infecção pela COVID-19 e angústia relacionadas
as mídias sociais foram relatadas em 12,5%, 37,8% e 36,4% dos participantes,
respectivamente. A percepção mental, a necessidade de assistência médica foi observada em
mais de 80% dos participantes. É necessário intensificar a conscientização e abordar os
problemas de saúde mental das pessoas durante esta pandemia de COVID-19.
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Neste estudo foram avaliados a saúde e o bem-estar de adultos normais vivendo e
trabalhando após um mês de confinamento devido ao surto de COVID-19 na China. De 20 a
21 de fevereiro de 2020, foram pesquisados 369 adultos em 64 cidades da China com
variadas taxas de casos confirmados de coronavírus em suas condições de saúde, angústia e
satisfação com a vida. 27% dos participantes trabalhavam nos escritórios, 38% recorriam ao
trabalho em casa e 25% pararam de trabalhar devido a
o surto. Aqueles que pararam de trabalhar relataram piores condições de saúde mental e
física, além de angústia. A gravidade da COVID-19 na cidade natal de um indivíduo prediz
sua satisfação com a vida e essa realação depende dos problemas crônicos de saúde
existentes nos indivíduos e de suas horas de exercício físico. Nossa evidência apoia a
necessidade de prestar atenção à saúde das pessoas que não foram infectadas pelo vírus,
principalmente pessoas que pararam de trabalhar durante o surto. Nossos resultados
destacam que pessoas fisicamente ativas apresentam maior bem-estar durante o lockdown.
Os formuladores de políticas de restrições para conter a COVID-19 podem se beneficiar da
compreensão de tais implicações para a saúde e o bem-estar.
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