
 

8ª SEMANA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2020 

 

A SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES DE MEDICINA EM TEMPOS 

DE  COVID-19  

Eduarda Alves de Oliveira Freitas1
  

Marcella do Nascimento Tenório Cavalcante1
  

Maria Claudia Pereira Corrêa1
  

Maria Eduarda Almeida1
  

Maria Helena da Silva1
  

Maria Helena Rosa da Silva2
  

Discente de Medicina1
  

Docente de Medicina2
  

Medicina  
 

Resumo  

Introdução: A pandemia do SARS-CoV-2, tipo de Coronavírus, continua a ter  

um efeito dramático no mundo e na sociedade. A educação é uma área  

substancialmente afetada, incluindo os cursos de graduação em medicina.  

Embora a tecnologia tenha revolucionado a educação, estudos afirmam que o  

ensino remoto pode trazer consequências psicológicas. Objetivos: Identificar  

os desafios impostos à saúde mental pela educação à distância durante o  

período da pandemia do COVID-19 e demonstrar o conflito na adequação dessa  

forma de ensino virtual. Metodologia: Realizou-se uma revisão de literatura na  

base de dados PubMed utilizando os descritores "Mental Health" AND "Medical  

Students" AND Pandemic OR COVID-19 AND “Distance Education” OR  

“Distance Learning”. Inicialmente encontrou-se 261 artigos que, após análise de  

pertinência, resultaram em um total de 12. Comunidade beneficiada: Refere-

se ao quadro discente e docente universitário, além dos demais estudantes e  

professores que utilizam o método EAD como ferramenta de aprendizagem  



 

durante a pandemia. Impactos gerados na comunidade: Dois fatores  

principais somaram-se e trouxeram um impacto a ser analisado na problemática: 

a obrigatoriedade do isolamento imposto que, por si só, afeta a psique de todos,  

aumentando a sintomatologia de questões como a impotência de tomar  

decisões, depressão e ansiedade; e a nova didática de ensino adotada que traz  

mais fortemente a rede mundial, WWW - World Wide Web, o EAD - Educação  

de Aprendizagem à Distância e a autodisciplina como exigência do método.  

Resultados: Segundo um estudo qualitativo realizado na Arábia Saudita, alguns  

dos desafios do aprendizado online incluem as características de personalidade  

individual e à conectividade com a Internet. Em outro estudo, percebeu-se que  

55% dos alunos apresentou níveis moderados de estresse, enquanto cerca de  

30% registraram níveis elevados. Além disso, notou-se alta frequência de  

sentimentos como nervosismo, irritação e incapacidade de lidar com as  

atividades. Uma pesquisa realizada com alunos de ensino superior em saúde no  

Brasil, apontou que 48,2% destes estavam ansiosos e o nível médio de  

ansiedade autorreferida indicava ansiedade moderada. Um estudo demonstrou  

que os estudantes de medicina brasileiros experimentam altas taxas de  

esgotamento e depressão em relação aos americanos. Discussão: A pandemia  

do COVID-19 obrigou os graduandos em medicina a essa nova era de  

aprendizagem. Uma das preocupações é com a ausência de prática médica,  

ficando os conhecimentos apenas no nível teórico. Destarte, verificou-se que  

essas mudanças profundas e inesperadas refletiram principalmente na saúde  

mental dos estudantes, trazendo à tona sentimentos de ansiedade,  

desmotivação, medo e estresse. Conclusão: A obrigatoriedade de ficar em casa  

e responder de forma efetiva a um aprendizado de qualidade causam  

preocupações que criam um ambiente mental favorável a problemas  

psicológicos. A pandemia COVID-19 ocasiona aumento da angústia, de quadros  

depressivos e ansiedade. Assim, deve-se nutrir e proteger toda força de trabalho  

relacionada ao bem estar mental, tendo um cuidado especial com os estudantes  

de medicina, pois estes farão parte das próximas equipes profissionais de  

saúde.  
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