
pioraram em decorrência da 

situação sanitária global 

foram: Turquia (61%), 

Hungria (56%), Itália 

(54%) e Chile (56%). Por 

outro lado, o novo 

coronavírus teve impacto 

menor na saúde mental 

dos chineses (20%), 

indianos (27%) e 

australianos (32%).
 A pesquisa on-line 

foi realizada com 21.011 

entrevistados, com idades entre 

16 e 74 anos, em 30 países. No Brasil, o total foi de 1 mil 

entrevistados. Os dados foram colhidos de 19 de fevereiro a 5 de 

março de 2021 e a margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos 

percentuais.
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Pesquisa: 53% dos brasileiros acham que a saúde mental piorou com a pandemia

 A pandemia da covid-19 piorou globalmente a saúde �sica e 

mental das pessoas. No segundo ano da doença, as pessoas, além 

de manterem as preocupações de não se contaminarem com o 

vírus, têm sofrido psicologicamente com a avalanche de mortes e 

contaminações, tanto na família quanto com amigos e colegas de 

trabalho. Somado a isso, a imprensa apresenta no�cias tristes sobre 

a pandemia todos os dias.
 Um estudo sobre o primeiro ano da pandemia, in�tulado 

“One Year of Covid-19”, realizado pela empresa Ipsos, com 30 países 

para o Fórum Econômico Mundial, apontou que 53% das pessoas 

entrevistadas no Brasil acreditam que sua saúde mental mudou 

para pior desde o início da crise da covid-19. O número de pessoas 

entrevistadas que afirma ter �do uma melhoria na saúde mental é 

de 14%.  Cerca de 34% não notaram qualquer diferença neste 

quesito.
 Internacionalmente, o Brasil fica em quinto lugar entre os 

que mais têm sen�do as consequências da pandemia em seu bem-

estar emocional. Os outros países onde os entrevistados mais 

Buscas no Google sobre transtorno mental 
dispara no primeiro ano da covid-19
 Os algoritmos do Google, maior buscador do mundo, 

constatam que a palavra depressão está em alta no Brasil. Dados 

compactados e inéditos, fornecidos pela empresa de 

tecnologia, apontam alta de 98% nas buscas sobre 

o tema em 2020, comparada com a média 

verificada nos dez anos anteriores. 
 Entre as duas perguntas mais buscadas 

em 2020, com a expressão "como lidar", estão 

relacionadas à ansiedade e à depressão. O 

termo de busca "como lidar com a ansiedade" 

bateu recorde de interesse da úl�ma década. 

Em relação a 2019, o crescimento foi de 33%.
 Para especialistas, o comportamento 

na internet reafirma o que estudos no Brasil e 

no exterior já observavam, ou seja, que os 

sen�mentos de medo, solidão, incerteza e 

isolamento, trazidas pela pandemia, levam a 

uma alta de transtornos mentais.

como lidar com depressão

como sair da depressão sozinho

como ajudar alguém com depressão

como curar depressão

como lidar com pessoas com depressão

teste de depressão quiz

como ajudar marido com depressão

depressão relacionamento

como vencer a depressão

G goo le

 Por outro lado, bateu recorde também o interesse dos 

brasileiros pelo ques�onamento do que é a felicidade. Em junho de 

2020, a pergunta teve o maior volume de buscas dos úl�mos oito 

anos.
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Depressão: a doença mais incapacitante do mundo

 Tristeza, depressão, melancolia, tédio, angús�a, mau 
humor. Esses são alguns sintomas que a maioria das pessoas estão 
sen�ndo na pandemia ou mesmo independente dela. Quando 
esses sen�mentos se aprofundam, a depressão pode se instalar e já 
é o momento de procurar ajuda especializada. Es�ma-se que mais 
de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, sofram com esse 
transtorno. Isso significa 4% da população global. Em pesquisas 
sobre depressão, constata-se que as mulheres são mais afetadas 
que homens.
 Depressão é a doença psiquiátrica mais incapacitante do 
mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Na sequência, há outras seis enfermidades: a Síndrome de Burnout, 
Síndrome de Pânico, Esquizofrenia, Transtorno de Ansiedade, 
Transtorno Bipolar e Transtornos relacionados ao uso de 
substâncias psicoa�vas.
 Ques�onada sobre quais conselhos daria para a pessoa que 
sente que houve piora no seu bem-estar na pandemia, a psicóloga 
Eliana Maria Cunha de Castro diz que a percepção de si mesmo é um 
fator importante na manutenção da saúde. “Se fosse possível 
aconselhar, eu diria que a pessoa não espere piorar nada daquilo 
que esteja sen�ndo e que a incomoda. Não é normal não estar bem. 
Então, o que deve ser feito é procurar um especialista”. 
 Com mestrado em Psicologia Clínica e especialização em 
Análise Bioenergé�ca, Eliana sugere também que a pessoa adote 
prá�cas preven�vas que proporcionem efeitos terapêu�cos. “Isso 
inclui prá�cas voltadas para tranquilizar a mente, nutrição 
equilibrada e exercícios. Não precisa seguir o que está na moda, mas 
encontrar o que te faz bem”, enfa�zou.
 Sobre o momento certo de buscar ajuda especializada de 
psicólogo e/ou psiquiatra, Eliana Castro diz que são duas formas de 
cuidado diferentes. “Ir ao psicólogo pode acontecer como uma 
forma de prevenção, para promover maior conhecimento dos 
padrões de respostas que causam desconforto emocional nas 
situações da vida; também diante da ocorrência de um 

adoecimento que se configure 
como um transtorno mental 
ou após a vivência de uma 
situação traumá�ca que 
cause sofr imento.  A 
terapia psicológica pode 
ser individual, de casal ou 
família”.  
 Para a ida ao psiqui-
a t ra ,  e l a  r e l a t a  q u e  é 
necessário, especialmente, 
“quando os recursos 
emocionais  não são 
suficientes para que a 
pessoa consiga atravessar, sem ajuda medicamentosa, uma fase de 
sofrimento emocional ou sintoma de algum adoecimento que 
perturba seu bem-estar. Importante ressaltar que um tratamento 
não exclui o outro. O atendimento psiquiátrico é individual. Quando 
necessário, é fundamental que psicólogo e psiquiatra atuem 
conjuntamente”.

Principais sintomas de depressão:

O que jamais dizer às pessoas que estão com depressão: 

“Você está exagerando, não é tão mal assim”.
“Todos têm problemas. Você precisa reagir”.
“Melhorar depende apenas de você. Basta querer”.
“Reaja. A vida con�nua”.
“Você está sendo egoísta”.

Sen�mento de tristeza profunda, na maioria dos casos;
Perda de interesses;
Sensação de angús�a e vazio;
Perda ou aumento de ape�te;
Perda da libido;
Sen�mento de pessimismo e baixa autoes�ma;
Perda de energia para as a�vidades que realizava antes, 
como ir ao trabalho, à escola ou a passeios, isolando-se, 
muitas vezes, do convívio social. 

O que dizer às pessoas que estão com sintomas de depressão:

“Você não está sozinho (a).
“Estou aqui para o que você precisar. Vamos conversar?”
“Está precisando de algo?”
“O que eu posso fazer por você?”
“Não é culpa sua”.

Se fosse possível aconselhar, eu 
diria que a pessoa não espere 

piorar nada daquilo que esteja 
sen�ndo e que a incomoda.

Eliana Cunha de Castro.

Fonte: OMS/OPAS
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“Languishing”: a emoção dominante em 2021
 Num ar�go publicado em 19 de abril deste ano, no Jornal New York Times, o 

famoso psicólogo norte-americano Adam Grant, disse que o sen�mento de 

“languishing” pode ser “a emoção dominante em 2021”. Em português, o termo pode 

ser traduzido como “definhando”.
Ele explica o termo: “é uma sensação de estagnação e vazio. Parece que 

vamos deambulando pelos dias, a olhar para a vida através de um nevoeiro”.
 Adam Grant apelidou “languishing” como o “filho do meio da saúde 

mental”. “É o vazio entre a depressão e o flourishing (florescimento). Não 

temos sintomas de doença mental, mas também não somos um exemplo de 

saúde mental. Não conseguimos funcionar na nossa capacidade plena”.
 Em psicologia, explica Grand, uma das (muitas) formas de descrever 

a saúde mental é como se fosse uma linha con�nua em que numa ponta está 

o bem-estar pleno, o chamado flourishing (florescimento), e no extremo 

oposto está a ausência de bem-estar, o languishing. O conceito não nasceu 

com a pandemia.  Foi introduzido pelo sociólogo norte-americano Corey 

Keyes, na sequência de inves�gações realizadas nos anos 90.
 

Estudo brasileiro constata que quem come 
mais feijão tem menos risco de ter depressão
 Considerado um dos alimentos mais queridos dos 

brasileiros, o feijão agora está subindo de patamar no ranking de 

importância na dieta nutricional. Estudo constata que comer o grão 

pode afastar a tristeza se houver um consumo maior.  É o que 

aponta estudo feito por brasileiros das Universidades Federais de 

Uberlândia (UFU), do Rio de Janeiro (UFRJ), e de São Paulo (USP).

 A pesquisa indica que quem inclui o feijão na sua ro�na 

alimentar pode ter menor ocorrência de depressão. Outra 

constatação importante é que aquelas pessoas que consomem 

bebidas adocicadas e subs�tuem refeições por lanches rápidos, 

mais de cinco vezes na mesma semana, têm maior probabilidade de 

adoecer. 

 O consumo de feijão está associado a uma ingestão menor 

de alimentos processados. O grão possui consideráveis quan�dades 

de fibra e micronutrientes, como ferro, potássio e magnésio, que 

atuam como an�oxidantes e an�-inflamatórios no corpo. Segundo 

os pesquisadores, o feijão produz uma espécie de proteção neural 

do eixo hipotálamo-hipófise-adrenocor�cal, responsável pelo 

mecanismo da depressão.

 As informações de consumo regular de alimentos 

saudáveis, como feijão, frutas e vegetais, sucos naturais e de 

alimentos não-saudáveis, como bebidas adocicadas, doces e 

lanches foram cruzadas com resultados do Ques�onário de Saúde 

do Paciente, que avalia a existência de sintomas depressivos nos 

adultos, como fadiga, insônia, falta de interesse em realizar 

a�vidades e humor deprimido. Foi criada uma pontuação referente 

à alimentação saudável de acordo com o �po de alimento e a 

frequência de consumo.

 “A mensagem que podemos transmi�r à população é que 

dietas baseadas em alimentos do padrão alimentar mais tradicional 

do Brasil, com arroz e feijão, frutas e hortaliças parecem reduzir o 

risco de depressão”, comenta a pesquisadora Kamilla Tavares. 



 O Brasil é consi-
derado o país recor-
dista em ansiedade 

desde a úl�ma pesquisa 
realizada em 2019. Divulgada pela 

Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o estudo constatou 

que 9,3% dos brasileiros 
sofrem com o trans-
torno, ou seja, 18,6 
milhões de brasileiros. 

No Chile, EUA, Venezuela e 
Portugal, os índices são de 
6,5%, 6,3%, 4,4% e 4,1%, 
r e s p e c � v a m e n t e . 

Mundialmente, a ansiedade 
afeta 3,6% da população 

mundial.
 Os números são anteriores à pandemia da covid-19. 
Imagine agora com isolamento social, uso obrigatório de máscaras e 
perda do convívio com familiares e amigos? A ro�na das pessoas 
mudou. As crianças ainda possuem ro�na de aula online. Outras já 
estão no colégio presencialmente. Pais estão em trabalho remoto 
ou presencialmente. Em ambas as situações, o estresse é imenso 
nas famílias. Em especial, no Brasil que possui uma desigualdade 
social imensa.
 De acordo com informações da OMS, a ansiedade tem 
como caracterís�cas nervosismo e preocupação intensa, duradoura 
e desproporcional com assuntos ou situações antecipadas. Na 
perspec�va de buscar soluções, há ques�onamentos importantes 
para a neurociência: como a inteligência emocional pode ajudar a 
pessoa a reduzir a ansiedade? A pergunta foi feita a Mariana 
Arantes, diretora do Portal Educação Emocional, doutora e mestra 
em educação, pesquisadora da UFPE e jornalista. 

 Ela relata que as emoções afetam o funcionamento do 

cérebro, por exemplo, provocando o hormônio do estresse - o 

cor�sol. “Se eu não lido bem com as emoções, a gente sabe que o 

c é r e b r o  m a n d a 

produzir mais cor�sol. 

Quanto menos eu lido 

com as emoções, mais 

estressado meu corpo 

fica,  mais  cor�sol 

p r o d u z ,  m a i s 

d ificu ldade  para 

dormir. A Neuro-

c iênc ia  a juda a 

e n t e n d e r  e s s a 

conexão com o todo”.
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Ela explica que quando a gente desenvolve a inteligência 
emocional, a primeira coisa percep�vel é a quebra de paradigmas. 
“A ideia de que emoção atrapalha o raciocínio, de que a gente 
consegue controlar as emoções. Isso não é verdade. As emoções 
fazem parte da nossa cons�tuição como seres humanos. Então, é 
natural a gente se emocionar. É natural também sen�r ansiedade”. 
 Quando a pessoa tem inteligência emocional desenvolvida, 
ela sabe também que nem toda ansiedade é ruim, antecipa Mariana 
Arantes. “A ansiedade pode vir de uma expecta�va boa. Por 
exemplo: uma viagem de férias, uma festa de aniversário, encontrar 
pessoas conhecidas. Tudo isso nos deixa felizes e ansiosos”.
 Ela reforça que a ansiedade passa a ser um problema 
quando se torna um transtorno. “Quando ela advém do medo, da 
raiva ou da tristeza. Isso desencadeia uma série de efeitos no nosso 
organismo e quando a gente não tem inteligência emocional, não 
conseguimos equilibrar. Por exemplo: tremores no corpo ou não 
conseguir controlar os pensamentos. Então, estamos sempre com a 
cabeça no futuro, não conseguimos vivenciar o hoje. Não 
conseguimos nos dedicar ao tempo presente, ficamos com a 
respiração ofegante”. 

Ansiedade e inteligência emocional: um diálogo possível

Curso: Respiração contra a ansiedade
 A primeira contribuição que a inteligência emocional 

fornece é dar a oportunidade de perceber que as emoções são 

naturais e que o problema da ansiedade está no desequilíbrio. 

Mariana Arantes, doutora em Educação, sugere no Curso 

“Respiração contra  a  Ans iedade”,  que é  baseado no 

desenvolvimento da inteligência emocional, um exercício de 

respiração consciente e controlada para lidar com os sintomas da 

a n s ied a d e.  A  ca p a c i ta çã o  está  d i s p o n íve l  n o  Po r ta l 

www.educacacaoemocional.com.br. 
 “A neurociência das emoções é o estudo dos efeitos e do 

funcionamento cerebral sob influência das emoções e como as 

nossas emoções afetam o funcionamento do nosso cérebro. Nós 

somos interligados. Nosso cérebro não é uma máquina que fica 

funcionando separada do corpo. Existe uma influência mútua o 

tempo todo. A gente precisa pensar isso de forma mul�disciplinar”. 

Educação Emocional 

@portaleducacaoemocional

www.educacaeomocional.com.br

A ansiedade gera uma descarga de 
adrenalina, que provoca problemas 

no  sistema diges�vo, 
cardiovascular, numa pressão que 
foge ao nosso controle. Se eu 

não �ver inteligência 
emocional com isso, não vai 

ser o remédio que vai me 
ajudar a curar a ansiedade. 
Mariana Arantes.

EUA

Colômbia

6,3%
da população

5,8%
da população

Chile
6,5%

da população
Argen�na

Brasil

Venezuela

6,3%
da população

9,3%
da população

4,4%
da população

Percentual de países da América com 
ansiedade
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