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Resumo  

O vírus Sars-CoV2 causa a doença COVID-19, que foi declarada pandemia, em 
2020. Dentre as medidas preventivas de contágio e prevenção da doença, foi 
recomendado o isolamento social. Na adolescência, é comum a formação de 
grupos e que, são importantes para seu desenvolvimento social e psicológico; 
porém, com o isolamento social ocorreram respostas negativas o que tornou os 
mais vulneráveis aos transtornos mentais. Este estudo objetivou identificar os 
impactos do isolamento social na saúde mental do adolescente em meio a 
pandemia da COVID-19. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, por 
meio de publicações dos anos de 2019 e 2020. O estudo sucedeu-se com busca 
aos bancos de dados Biblioteca Virtual da Saúde e MEDLINE via PubMed, onde 
foram encontrados 100 artigos, selecionados para leitura 35 e incluídos na 
revisão, 6. Os artigos demostraram que os adolescentes são mais vulneráveis 
aos transtornos psicológicos na pandemia pois, mostram-se preocupados em 
relação ao futuro da vida escolar e, muito preocupados em relação à vida social 
e econômica. Portanto, os adolescentes têm a saúde mental atingida em virtude 
do isolamento social.  
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1. INTRODUÇÃO 

A COVID-19 é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, que surgiu em 

dezembro de 2019. No ano de 2020, foi declarada pandemia pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) (OMS, 2020). Para reduzir o número de pessoas 

infectadas pela COVID-19, foram adotadas medidas preventivas como a 

quarentena ou isolamento social.  

Entretanto, este tipo de isolamento social pode provocar reações 

psíquicas como tristeza, estresse e desamparo frente ao contexto atual no qual 

os sujeitos se encontram. Da mesma forma, este se torna um fator propício para 

o aumento do estresse, podendo levar um comprometimento na saúde mental 
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da pessoa isolada, vindo a desenvolver sintoma de ansiedade, depressão e 

problemas de memória (HERBERT et al., 2020). 

A adolescência é um momento de transição da vida em que os jovens 

se encontram em meio aos muitos questionamentos. Com isso, eles tendem a 

formar grupos sociais importantes para seu desenvolvimento social e 

psicológico. Em 2020, os adolescentes vêm passando pelo distanciamento 

social, desencadeado pela pandemia, como por exemplo, o fechamento de 

escolas e outras mudanças em seu ambiente, podendo levar a mudanças de 

humor e comportamento (AKIHIRO et al., 2020). Um estudo recente revelou que 

as medidas de distanciamento social e implementações adotadas, durante a 

pandemia para a COVID-19, podem estar associadas à depressão e ansiedade 

em adolescentes (OOSTERHOFF et al., 2020). 

Desta forma, a partir das considerações feitas surge o seguinte 

questionamento: Quais consequências do isolamento social na saúde mental 

dos adolescentes em tempos de pandemia devido a COVID-19? À vista disso, o 

estudo justifica-se por sua contribuição na tríade ensino-pesquisa-extensão, uma 

vez que este traz à tona um tema relevante para o meio acadêmico, fundamental 

ao conhecimento, enfatizando as dificuldades no suporte psicológico aos 

adolescentes que é intensificado em época de distanciamento social.  

2. OBJETIVO 

Identificar os impactos do isolamento social na saúde mental dos 

adolescentes em meio à pandemia por COVID-19. 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI) da literatura, com abordagem 

qualitativa. Esse método de pesquisa constitui ferramenta importante, pois 

permite a análise profunda de diversos estudos científicos publicados em relação 

ao tema em questão.  



 V SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 
XXIII Semana de Iniciação Científica  

07 a 11 de Dezembro de 2020 
Tema: “Os impactos e desafios da pandemia COVID no ensino, 

pesquisa e extensão” 
 

 

 

Para que se torne possível a realização do estudo, seguiu-se 

rigorosamente as 6 etapas da revisão integrativa (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2019). 

Para desenvolver a pergunta norteadora, utilizou-se a estratégia 

Population, Variables and Outcomes (PVO) para seleção dos descritores em que 

P- adolescentes; V- fatores de risco, O- doenças associadas ao período de 

pandemia da COVID-19. Dessa forma, desenvolveu-se a seguinte questão 

norteadora: Quais consequências do isolamento social na saúde mental dos 

adolescentes durante pandemia de COVID-19?  

Dessa maneira, o estudo sucedeu-se a partir das buscas nos bancos de 

dados Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e da MEDLINE (PubMed), utilizando os 

operadores booleanos “AND”, “AND NOT” e “OR”, combinando termos e 

seguintes descritores “adolescent AND NOT (child OR Aged) AND mental health 

AND covid 19”, e “Coronavirus Infections AND "Adolescent" AND mental health 

AND "Quarantine". Os critérios de inclusão que foram utilizados: texto completo, 

idade entre 10-19 anos, nos anos de 2019 e 2020, artigos em português, inglês 

e espanhol. E como critério de exclusão: editoriais, artigos de revisão de 

literatura e artigos que não respondessem à pergunta do estudo. Foram 

encontrados 100 artigos, selecionados para leitura 35 e incluídos na revisão, 6.  

4. RESULTADOS  

 As 6 literaturas foram publicadas na língua inglesa, a maioria do ano de 

2020. Observou-se que os adolescentes são psicologicamente mais vulneráveis 

aos efeitos negativos decorrentes das medidas implementadas para conter os 

danos causados devido a pandemia, como por exemplo, fechamento de escolas, 

aumento do distanciamento social e ensino à distância (VINER et al., 2020). 

No estudo de Zhou et al, (2020) foi constatado, em sua pesquisa que 

envolveu 8.079 adolescentes chineses de 12 a 18 anos, que houve uma alta 

prevalência de sintomas de depressão (43%), ansiedade (37%) e depressão e 

ansiedade combinadas (31%) durante o surto de COVID-19. Isso deve-se a 

vários fatores, no entanto, ignorar os efeitos imediatos e psicológicos da situação 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323662/#bib0086
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atual pode levar a problemas sociais e de saúde mais sérios. Por isso, deve-se 

compreender suas reações e emoções sendo importante para atender às suas 

necessidades e pode ajudar a reduzir a ansiedade e os sintomas depressivos 

em períodos de quarentena domiciliar (SHEVLIN et al., 2020). 

Em concordância, Wang et al (2020) afirmam que os adolescentes 

tiveram uma incidência maior de sintomas depressivos durante a pandemia por 

COVID-19 do que os adultos. Senay et al (2020) evidenciam em seu estudo que 

no processo de quarentena, os jovens relataram estarem preocupados em 

relação ao futuro da vida escolar e estarem mais preocupados em relação à vida 

social e econômica.  

A Comissão Nacional de Saúde da China afirmou que as pessoas em 

quarentena podem desenvolver emoções como ansiedade, discriminação, tédio, 

solidão, culpa e estigmatização após a infecção por SARS-CoV-2. No entanto, o 

diálogo entre pais e filhos durante esse período de quarentena, sobre a doença, 

trazem benefícios para a saúde mental dos adolescentes (LEI et al., 2020). 

O isolamento social parece que ocasionou reações negativas aos 

adolescentes fazendo com que tenham uma maior propensão ao 

desenvolvimento de tais patologias citadas. Com isso, a principal implicação é o 

prejuízo ao estado psicológico que pode repercutir no desempenho escolar e 

vida adulta do adolescente. 

5. CONCLUSÃO 

Observou-se, nas literaturas incluídas no presente trabalho, que os 

adolescentes têm a saúde mental atingida em virtude do isolamento social da 

pandemia da COVID-19 em maior escala em comparação com os adultos. Os 

principais fatores contributivos foram o medo do futuro escolar devido ao 

aprendizado online e anseios em relação ao futuro.  
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