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/////////// APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Prezado(a) leitor(a),
Trazemos a vocês a últi ma edição regular da revista Debates em Psiquiatria do ano de 2020, ou seja, nosso volume 

10, número 4, referente ao quarto e últi mo trimestre do ano.
Abrindo a edição temos um editorial sobre perícia psiquiátrica em tempos de COVID-19, assinado por Alexandre 

Marti ns Valença et al. A pandemia segue sendo uma realidade no Brasil e no mundo, com efeitos nas mais diversas 
áreas e aspectos das nossas vidas. Alexandre Valença discute um desses efeitos, a saber, na área da perícia 
psiquiátrica.

A seguir, Raquel Zacharias et al. apresentam um arti go original transversal sobre resiliência e prevalência de 
sintomas depressivos e ansiosos em estudantes do ensino médio de uma escola pública no estado de São Paulo. Os 
autores aplicaram diferentes instrumentos e constataram que adolescentes com baixa resiliência apresentaram mais 
indicati vos de sintomas depressivos. Já uma resiliência mais alta mostrou-se como fator protetor contra depressão. 
Estas e outras relações entre as variáveis estudadas são discuti das pelos autores.

Logo após, a comunicação breve de autoria de Ravel Silva Borges et al. volta ao tema da COVID-19. Os autores 
descrevem a implantação da telepsiquiatria em um ambulatório de saúde mental na Bahia. Os autores relatam a 
experiência e discutem os benefí cios e as difi culdades associadas à estratégia.

A edição traz também dois arti gos de atualização. No primeiro, mais uma vez voltado para o tópico da COVID-
19, Rochele Paz Fonseca et al. discutem os impactos do fechamento das escolas durante a pandemia, com foco 
nas áreas socioemocional, cogniti va e de aprendizagem, principalmente entre as crianças mas também entre pais 
e professores. Os autores mapeiam evidências e documentos cientí fi cos disponíveis na literatura e interpretam os 
achados à luz da neuropsicologia e da medicina, avaliando os prós e contras da decisão de fechar as escolas por 
tanto tempo.

Encerrando a edição, Leonardo Marengo discutem como o uso associado de tecnologias (por exemplo, realidade 
virtual) e abordagens de tratamentos modernas (por exemplo, terapia cogniti vo-comportamental associada ao 
mindfulness) pode contribuir para a obtenção de resultados mais efi cazes no tratamento da gagueira. Trata-se de um 
arti go que traz aos nossos leitores informações atualizadas sobre este problema de saúde.

Desejamos uma boa leitura a todos!

Antônio Geraldo da Silva
Editor Sênior, Debates em Psiquiatria

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-10-4-b
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EDITORIAL
EDITORIAL
ALEXANDRE MARTINS VALENÇA
LISIEUX E. DE BORBA TELLES
ALCINA BARROS
ANTONIO GERALDO DA SILVA

A perícia médica se caracteriza por um conjunto de 
procedimentos técnicos cujo objetivo é esclarecer 
um fato de interesse da justiça, e o perito é o técnico 
incumbido pela autoridade de esclarecer o fato da causa, 
auxiliando, desse modo, na formação de convencimento 
de autoridade judicial. Dessa forma, a perícia é um meio 
de prova, e o perito, um auxiliar do juiz1.

Entre os vários meios produtores de prova no direito, 
a perícia se destaca como um meio especial, na qual 
o concurso de um profissional especialista na área em 
questão faz-se necessário para o esclarecimento de 
fatos técnicos, que no âmbito do processo civil se dá 
através de exame, vistoria ou avaliação2.

Em psiquiatria, os principais tipos de perícia são a 
criminal (imputabilidade penal), a ser realizada quando 
há dúvidas sobre a sanidade mental de um indivíduo 
acusado de ter cometido um delito; a cível, que irá 
avaliar a capacidade do indivíduo de exercer direitos 
da vida cível, como administrar bens e negócios; e a 
administrativa, cuja finalidade é avaliar a capacidade 
laborativa de indivíduos, inclusão de dependentes, 
avaliação quanto ao direito a benefícios, como licenças 
médicas, aposentadorias, etc.

No Brasil, a pandemia do COVID-19 acarretou diversas 
mudanças nas relações sociais, devido à necessidade 
de isolamento, de forma a diminuir o contágio da 
virose entre as pessoas3. Essas mudanças também têm 
afetado o campo da medicina, inclusive as intervenções 
relacionadas a cuidados clínicos, terapêuticos e avaliações 
periciais.

No ano de 2020, Conselho Federal de Medicina 
(CFM), conforme o Artigo 3º da Lei nº 13.989/204, 
reconheceu a possibilidade da prática da telemedicina no 
país, em caráter excepcional, enquanto durar a situação 
de emergência em saúde pública. Telemedicina é o 
exercício da medicina a distância, com médico e paciente 
se comunicando por videoligações de aplicativos, como 
WhatsApp e Skype.

PERÍCIA PSIQUIÁTRICA EM TEMPOS DE COVID-19

FORENSIC ASSESSMENT IN TIMES OF COVID-19

No que diz respeito a teleperícias, o CFM, em parecer 
realizado em março de 20205, estabeleceu que “o médico 
perito judicial que utiliza recurso tecnológico sem realizar 
o exame direto ao periciando afronta o Código de Ética 
Médica e demais normativas emanadas do Conselho 
Federal de Medicina”. Ainda de acordo com esse parecer, 
o uso de recursos de telemedicina é admissível em junta 
médica pericial, quando, de um lado, está o médico perito 
a realizar o exame físico no periciando e, a distância, os 
outros médicos peritos acompanham todo o ato pericial, 
sendo que juntos assinam o laudo pericial.

É sabido que no Brasil existe uma população com altos 
níveis de pobreza e vulnerabilidade social, agravados 
pela pandemia de COVID-19, que trouxe taxas maiores 
de desemprego e falta de assistência em saúde, em 
geral. Essa problemática certamente foi acompanhada 
de maiores demandas ao sistema de previdência social 
no Brasil.

Reconhecendo a problemática social e humanitária 
trazida pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça 
aprovou, em 28/4/2020, a Resolução nº 003162-
32.2020.2.00.00006, que autoriza a realização de 
perícias médicas por meios eletrônicos ou virtuais, 
em ações previdenciárias, com fins de concessão 
de benefícios previdenciários por incapacidade ou 
assistenciais, enquanto durar a pandemia. Essa resolução 
orienta que o requerente deve autorizar o procedimento, 
informar endereço eletrônico e número de celular a 
serem utilizados durante a realização do procedimento, 
bem como juntar aos autos os documentos necessários, 
a exemplo de laudos, relatórios e exames médicos, 
fundamentais para subsidiar o laudo pericial. O ato 
normativo explicita ainda que os procedimentos que 
eventualmente não puderem ser realizados por meio 
eletrônico, por absoluta impossibilidade técnica ou prática 
a ser apontada por quaisquer dos envolvidos, devem 
ser devidamente justificados nos autos e comunicados 
oficialmente.

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-10-4-a

Debates_4_20.indd   6Debates_4_20.indd   6 01/12/2020   11:2201/12/2020   11:22



7Out-Dez 2020 - debates em psiquiatria

EDITORIAL
ALEXANDRE MARTINS VALENÇA1 , LISIEUX E. DE BORBA TELLES2, 

ALCINA BARROS3, ANTONIO GERALDO DA SILVA4

1 Doutor em Psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB-UFRJ), Rio de Janeiro, RJ. Psiquiatra forense pela ABP. Vice-
coordenador, Departamento de Psiquiatria Forense, ABP, Rio de Janeiro, RJ. Professor associado, Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, RJ. Professor, Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, IPUB-UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. Coordenador, Programa de Ensino 
e Pesquisa em Psiquiatria Forense, IPUB-UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. 2 Doutora em Medicina pela Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Argentina. 
Psiquiatra forense pela ABP. Coordenadora, Departamento de Psiquiatria Forense, ABP, Rio de Janeiro, RJ. Professora, Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS. Docente, Maestria en Salud Mental Forense, UNLP, La Plata, Argentina. 
3 Doutora em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela UFRGS, Porto Alegre, RS. Médica psiquiatra forense pela ABP, Rio de Janeiro, RJ, e Universidade Federal 
de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, RS. Secretária, Departamento de Psiquiatria Forense, ABP, Rio de Janeiro, RJ. Psicoterapeuta de 
orientação analítica pelo Centro de Estudos Luis Guedes, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS. Diretora científi ca, Associação de Psiquiatria Cyro 
Martins, Porto Alegre, RS. Membro, American Academy of Psychiatry and the Law, Bloomfi eld, CT, USA. 4 Doutoramento pela Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto, Porto, Portugal. Presidente, ABP, Rio de Janeiro, RJ, e Asociación Psiquiátrica de América Latina (APAL), Brasília, DF.

É importante destacar que uma leitura isolada do §4º 
do Art. 464 do Código de Processo Civil (CPC)2 induz 
o leitor a entender que a teleperícia estaria autorizada 
na legislação processual civil, ao prever a possibilidade 
do uso de “recurso tecnológico de transmissão de sons 
e imagens”. No entanto, é importante ressaltar que 
referido dispositi vo não se aplica à prova pericial, haja 
vista que, interpretando-o conjuntamente com o §3º 
do Art. 464 do CPC, percebe-se que a uti lização de 
“recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens” 
é específi ca apenas para “prova técnica simplifi cada”, 
estando esta limitada à simples oiti va do especialista pelo 
juiz; logo, não há qualquer parti cipação e/ou exame e/ou 
avaliação do paciente/pessoa partí cipe do processo, nem 
é produzido um laudo pericial para auxiliar na convicção 
do juízo, mas tão somente é colhido depoimento técnico 
do profi ssional com formação acadêmica específi ca para 
a questão controverti da no processo.

Nos §§3º e 4º do Art. 464 do CPC temos o seguinte:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria 
ou avaliação.
§ 3º A prova técnica simplifi cada consisti rá apenas 
na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto 
controverti do da causa que demande especial 
conhecimento cientí fi co ou técnico.
§ 4º Durante a arguição, o especialista, que deverá 
ter formação acadêmica específi ca na área objeto de 
seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso 
tecnológico de transmissão de sons e imagens com o 
fi m de esclarecer os pontos controverti dos da causa.

A ciência médica forense não subsiste sem o 
contato/exame fí sico com o periciado, em decorrência 
tanto da exigência legal processual de “indicação do 
método uti lizado, esclarecendo-o e demonstrando 
ser predominantemente aceito pelos especialistas da 
área do conhecimento da qual se originou”2, quanto da 
exigência legal do Código de Éti ca Médica7, que veda 
expressamente a assinatura de laudos periciais sem a 
realização do exame fí sico pessoalmente.

Não podemos deixar de considerar que a perícia 
psiquiátrica tem suas característi cas peculiares, iniciando 
desde o comparecimento (se acompanhado ou sozinho) 
do periciando na sala de espera, sua forma de andar, 
vesti r-se, higiene pessoal e o modo de interação social 

com o perito e/ou acompanhantes e pessoas na sala de 
espera. Todos esses aspectos difi cultam extremamente 
a avaliação não presencial. Além do exame fí sico, 
o perito psiquiatra deverá estar muito atento em 
relação à expressão e mímica facial, à tonalidade da 
fala, aos gestos e aos movimentos corporais, sendo 
que todos esses poderão fi car arti fi cializados em uma 
avaliação por telemedicina, distorcendo, dessa forma, 
a percepção da correta semiologia psiquiátrica e 
acuidade do laudo pericial. As reações transferenciais e 
contratransferenciais que se passam no setti  ng forense 
presencial são igualmente importantes8.

Outros aspectos importantes são o sigilo processual, 
que pode ser facilmente quebrado em uma avaliação 
por telemedicina, e o estabelecimento de nexo causal. 
Uma visão parcial, como a que pode acontecer em 
uma avaliação por telemedicina, pode levar o perito 
a analisar um fenômeno complexo, isolando algumas 
poucas variáveis e decidindo a parti r dessa separação, 
havendo maior probabilidade de uma conclusão pericial 
equivocada9.

Nesse cenário, em que pese a louvável iniciati va de 
superar as barreiras impostas pelo isolamento social, não 
se pode olvidar que o perito nomeado pelo juízo exerce 
função essencial à administração da justi ça, sendo que 
o laudo pericial muitas vezes é a prova determinante 
para procedência dos pedidos do periciado, de forma 
que o exame fí sico para constatação inequívoca do 
dano mediante a avaliação de capacidade laborati va, de 
apti dão ou inapti dão para o trabalho (valoração do dano) 
é imprescindível para a segurança jurídica dos partí cipes 
e a estabilidade social do processo.

A Associação Brasileira de Psiquiatria acredita que o 
melhor a ser feito é seguir os ditames do Código de Éti ca 
Médica9 e o parecer estabelecido pelo CFM5, solicitando 
remarcação de laudos periciais até que seja possível a 
avaliação presencial.

Arti go submeti do em 30/08/2020, aceito em 30/08/2020.
Os autores informam não haver confl itos de interesse 
associados à publicação deste arti go.
Fontes de fi nanciamento inexistentes.
Correspondência: Alexandre Marti ns Valença, Rua 
Conde de Bonfi m, 232, sala 511, Tijuca, CEP 20520-
054, Rio de Janeiro, RJ. E-mail: avalen@uol.com.br
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Resumo
Introdução: A resiliência é um processo interativo, 

em que as características individuais e as relações 
interpessoais são determinantes para o enfrentamento 
dos eventos adversos. Adolescentes resilientes, 
além de menos vulneráveis a riscos, são mais bem-
sucedidos às adaptações em situações de estresse. Em 
contrapartida, indivíduos pouco resilientes apresentam 
enfrentamento prejudicado face às adversidades, 
podendo gerar sintomas ansiosos e depressivos.

Objetivo: Investigar a relação entre a resiliência e 
a prevalência de sintomas depressivos e ansiosos em 
estudantes do ensino médio.

Método: Realizou-se um estudo transversal, com 
amostra composta de 80 matriculados no ensino médio 
de uma escola pública da cidade de Presidente Prudente 
(SP). Os instrumentos utilizados foram: Inventário de 
Depressão Infantil; Escala de Ansiedade de Hamilton; 
Escala de Resiliência de Wagnild & Young; e questionário 
sociodemográfico elaborado pelos autores.

Resultados: A baixa resiliência foi 2,02 vezes mais 
prevalente em adolescentes com sintomatologia 
depressiva; no entanto, a prevalência de baixa 
resiliência foi 2,54 vezes maior em pessoas com renda 
familiar mais baixa. Estar namorando reduziu em 45% 
a prevalência de baixa resiliência e demonstrou ser um 
fator de proteção para promoção de resiliência. A razão 
de prevalência de baixa resiliência foi 50% maior em 

AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA EM ESCOLARES 
DO ENSINO MÉDIO E SUA RELAÇÃO COM A 
PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DEPRESSIVOS E 
ANSIOSOS

RESILIENCE EVALUATION IN HIGH SCHOOL STUDENTS AND 
ITS RELATIONSHIP WITH THE PREVALENCE OF DEPRESSIVE 
AND ANXIETY SYMPTOMS

adolescentes com forte grau de ansiedade, porém não 
houve diferença estatística significativa.

Conclusões: Com base nas constatações deste 
estudo, adolescentes com baixa resiliência apresentaram 
mais indicativos de sintomas depressivos. A resiliência 
mostrou-se como fator protetor para sintomas de 
depressão, assim como maior renda familiar e estar 
namorando demonstraram serem bons preditivos para 
o desenvolvimento de indivíduos resilientes.

Palavras-chave: Resiliência, adolescência, saúde 
mental.

Abstract
Introduction: Resilience is an interactive process 

in which individual characteristics and interpersonal 
relationships are crucial to help individuals cope with 
negative experiences. Resilient adolescents, in addition 
to being less vulnerable to risks, are more successful in 
adapting to stressful situations. Conversely, individuals 
who are not very resilient present impaired coping 
when facing adversity, which can generate anxiety and 
depressive symptoms.

Objective: To investigate the relationship between 
resilience and the prevalence of depressive and anxiety 
symptoms in high school students.

Methods: A cross-sectional study was carried out 
with a sample of 80 high school students enrolled in a 
public school in the city of Presidente Prudente, state of 

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-10-4-1
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São Paulo. The following instruments were used: Child 
Depression Inventory; Hamilton Anxiety Scale; Wagnild 
and Young Resilience Scale; and a sociodemographic 
questi onnaire prepared by the authors.

Results: Low resilience was 2.02 ti mes more prevalent 
in adolescents with depressive symptoms, however the 
prevalence of low resilience was 2.54 ti mes higher in 
people with a lower family income. Dati ng reduced 
the prevalence of low resilience by 45% and proved 
to be a protecti ve factor in promoti ng resilience. 
The prevalence of low resilience was 50% higher in 
adolescents with a high degree of anxiety, however no 
stati sti cally signifi cant diff erence was observed.

Conclusion: Based on the fi ndings of this study, 
adolescents with low resilience showed ore signs of 
depressive symptoms. Resilience was shown to be a 
protecti ve factor for depressive symptoms. Similarly, 
higher family income and dati ng were shown to be good 
predictors of the development of resilient individuals.

Keywords: Resilience, adolescence, mental health.

intRodução
A adolescência, segundo a Organização Mundial 

de Saúde1 (OMS), é o período estabelecido como a 
fase entre a infância e a vida adulta, especifi camente 
entre os 10 e os 19 anos completos, demarcada 
por transformações biopsicossociais, que levam o 
indivíduo ao aumento das responsabilidades sociais, à 
consecução de diferentes padrões comportamentais, 
além do progresso da sua autoesti ma, desenvolvimento 
de autonomia e aquisição de competências2.

No processo de construção de uma identi dade, o 
adolescente enfrenta momentos de maior fragilidade 
que são naturais nessa fase do desenvolvimento, 
etapa marcada pela necessidade de aceitação pelos 
pares e normas sociais, onde surge uma testagem das 
suas capacidades face a um problema. Nessa fase do 
desenvolvimento, são frequentes comportamentos de 
risco que predispõem ao adoecimento mental; no entanto, 
indivíduos mais resilientes têm vantagens quando 
confrontados com desafi os e responsabilidades3.

A resiliência é um processo interati vo em que as 
característi cas individuais e as relações interpessoais 
são determinantes para o enfrentamento dos eventos 
adversos; o impacto desses eventos é infl uenciado de 

acordo com a resposta individual, e essa característi ca 
pode criar respostas positi vas ou minimizar respostas 
negati vas. Não necessariamente a resiliência é 
transversal a todas as adversidades; ela pode existi r em 
face de um evento e de outro não, contudo é passível 
de ser aprendida e melhorada4.

Um dos precursores sobre a resiliência, o psiquiatra 
infanti l do Insti tuto de Psiquiatria da Universidade de 
Londres Michael Rutt er afi rma que “essa qualidade se 
caracteriza por um conjunto de processos sociais e 
intrapsíquicos que possibilitam à pessoa ter uma vida 
saudável num meio adverso”. No entanto, para o autor, 
os indivíduos não mantêm, ao longo da vida, a mesma 
capacidade e forma de enfrentamento das difi culdades5. 
A literatura realça também o fato de a resiliência 
ser infl uenciada por fatores genéti cos, ambientais e 
fi siológicos6.

Adolescentes resilientes, além de serem menos 
vulneráveis a riscos, são mais bem-sucedidos nas 
adaptações em situações de estresse e adversidades, 
desenvolvem mais competências quando comparados 
aos adolescentes de maneira geral3. Em contraparti da, 
indivíduos pouco resilientes apresentam maior 
exposição ao estresse e enfrentamento prejudicado 
face às adversidades, podendo gerar sintomatologia 
ansiosa e depressiva7. Quando surgem na infância 
ou adolescência, esses sintomas frequentemente 
apresentam-se de maneira recorrente e duradoura8.

Entre os adoecimentos psíquicos com maior 
prevalência entre os jovens, pode-se citar a depressão e 
a ansiedade, que estão entre os maiores colaboradores 
para a abundância global de doenças e entre as 
principais causas de prejuízos na qualidade de vida 
dos adolescentes. Nos casos mais graves, a depressão 
pode levar ao suicídio, e entre jovens de 15 a 29 
anos, representa a segunda principal causa de morte 
no mundo. Essas disfunções estão associadas a uma 
cascata de sequelas negati vas em longo prazo9.

A 5ª edição do Manual Diagnósti co e Estatí sti co 
de Transtornos Mentais (DSM-5) caracteriza o 
transtorno depressivo como uma desregulação do 
humor normal. Os acometi dos devem apresentar uma 
mudança em relação ao funcionamento anterior, com 
humor deprimido ou perda de interesse ou prazer, 
acompanhado de alterações no apeti te ou peso, insônia 
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ou hipersonia, agitação ou diminuição da atividade 
psicomotora, fadiga ou perda de energia, sentimentos 
de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração 
e decisão, ideias recorrentes de morte ou suicídio, 
totalizando cinco ou mais sintomas presentes em todos 
os dias durante pelo menos 2 semanas10.

Em todo o mundo, a depressão acomete 20% dos 
adolescentes, enquanto 7,5% das mulheres e 5,5% dos 
homens serão vítimas da doença em algum momento 
da vida. A doença ocorre entre crianças e adolescentes 
com idade menor que 15 anos, em um nível inferior 
entre a faixa etária dos adultos, mas com formas de 
apresentação indiretas, como queda do rendimento 
escolar, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, 
falta de energia, tristeza e perda de interesse pelas 
atividades cotidianas1.

A classificação por graus dos transtornos 
depressivos pode ser de acordo com os sinais e 
sintomas apresentados, intensidade e/ou o seu grau 
de comprometimento, como leve, moderado e grave. 
As condições clínicas menos graves de depressão 
podem ser mais comuns e são caracterizadas com base 
nas pontuações mais baixas em escalas de depressão 
padronizadas, com uma menor duração dos sintomas 
ou satisfazer os critérios mínimos para a depressão11.

A ansiedade está estabelecida como parte das 
vivências emocionais inerentes à existência humana 
desde os seus primórdios, tendo a função específica 
de modular todo o funcionamento do cérebro para 
a percepção antecipada de perigo, aumentando a 
chance de sucesso em situações de risco12. Durante a 
vida, o ser humano enfrenta o desafio de sobreviver, 
evoluir e adaptar-se. O adolescente, ainda bastante 
indefeso, vai se organizando e ampliando a percepção 
sobre suas fragilidades e ameaças desconhecidas, 
havendo a necessidade de se adaptar. Quando não 
é desproporcionalmente intensa, a ansiedade pode 
melhorar o desempenho global, promover soluções 
criativas e estimular a cooperação. Entretanto, essa 
emoção torna-se patológica quando é manifestada 
de forma exagerada a situação real ameaçadora que a 
desencadeie13.

A ansiedade patológica caracteriza-se por uma 
resposta inadequada a uma percepção ou a um 
estímulo em razão da sua intensidade ou duração. É 

possível distingui-la da ansiedade normal por meio 
de quatro critérios: ocorre sem causa aparente ou de 
maneira desproporcional, os sintomas são persistentes 
e recorrentes, está relacionada a um alto nível de 
sofrimento e prejuízo global do funcionamento13.

As síndromes ansiosas representam os transtornos 
mentais mais frequentes. A prevalência ao longo da vida 
é de até 17 a 30%, sendo uma queixa bastante comum 
nos serviços de saúde14. De acordo com uma revisão 
sistemática e metanálise de Werner-Seidler et al.15, na 
adolescência os transtornos de ansiedade também são 
muito comuns, variando sua prevalência entre 15 e 
20%. O início precoce desses sintomas está associado 
a um pior prognóstico ao longo da vida e tendem a ser 
crônicos e recorrentes em 10 a 50% dos casos.

A resiliência vem sendo estudada e tem se mostrado 
um fator de proteção em indivíduos que passam por 
obstáculos e situações estressantes na vida16. Em 
contrapartida, os estudos de Hildebrand et al.17 e 
Carvalho et al.7 identificaram que indivíduos com 
baixa resiliência apresentam maior prevalência de 
sintomatologia depressiva e ansiosa. Dentro dessa 
perspectiva, o presente estudo foi destinado a investigar 
a prevalência de sintomas depressivos e ansiosos em 
estudantes do ensino médio de uma escola pública e 
sua relação com a resiliência.

Métodos
Amostra e delineamento
Realizou-se um estudo quantitativo, de carácter 

transversal, para avaliação da resiliência em adolescentes 
e sua relação com sintomas depressivos e ansiosos. A 
amostra compõe-se por 80 adolescentes matriculados 
no ensino médio da Escola Estadual Professora Maria 
Luiza Bastos de Presidente Prudente (SP) no ano letivo 
de 2019. Foram excluídos os alunos acima de 18 anos, 
os que não aceitaram participar da pesquisa e aqueles 
que não responderam corretamente os questionários, 
tornando a resposta ambígua ou incompreensível.

Instrumentos
Para coleta de dados, utilizaram-se os seguintes 

instrumentos:
1.  O Inventário de Depressão Infantil, que é 

uma tradução para o português da Children’s 
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Depression Inventory (CDI), validada por 
Couti nho et al.18. O CDI, originalmente criado 
por Kovacs em 199219 nos EUA, foi inicialmente 
adaptado para a população brasileira em 1995 
por Gouveia et al.20. Trata-se de uma escala de 
autoavaliação, originalmente consti tuída por 27 
itens e desenvolvida para identi fi car sintomas 
afeti vos, cogniti vos e comportamentais da 
depressão em indivíduos de 7 a 17 anos. Em sua 
aplicação, o adolescente deve indicar uma entre 
três alternati vas de respostas para cada item 
cujos escores são: 0 pontos para a alternati va (a) 
(ausência de sintoma), 1 ponto para a alternati va 
(b) (presença de sintoma) ou 2 pontos para a 
alternati va (c) (sintoma grave). O escore total 
é obti do pela soma dos escores de cada item, 
podendo variar de 0 a 54, sendo adotado o corte 
em 17 pontos para signifi cância de sintomatologia 
depressiva21.

2.  A Escala de Ansiedade de Hamilton22, que deve 
ser aplicada por um entrevistador habilitado 
e compreende 14 itens distribuídos em dois 
grupos de sete itens, sendo o primeiro grupo 
relacionado a sintomas de humor ansioso e 
o segundo relacionado a sintomas fí sicos de 
ansiedade. O escore total é obti do pela soma dos 
valores (graus) atribuídos em todos os 14 itens da 
escala, cujo resultado varia de 0 a 56. Os graus 
de ansiedade segundo a Escala de Ansiedade de 
Hamilton são classifi cados em: nenhum = 0; leve 
= 1; médio = 2; forte = 3; máximo = 4. Esse escore 
deve ser classifi cado de acordo com os intervalos: 
0 (zero) caracteriza ausência de ansiedade; 1 a 
17 pontos caracterizam ansiedade leve; 18 a 24 
pontos caracterizam ansiedade moderada; 25 
a 56 pontos caracterizam ansiedade severa ou 
intensa23.

3.  A Escala de Resiliência criada por Wagnild & Young 
em 199324, versão adaptada para o português 
por Pesce et al.25 Trata-se de um instrumento 
de autorrelato, composto por 25 itens avaliados 
por escalas do ti po Likert de 7 pontos (sendo o 
valor 1 correspondente a “discordo totalmente”, 
o valor 4 a “não concordo nem discordo” e o 
valor 7 a “concordo totalmente”), podendo variar 

entre 25 e 175. Um resultado abaixo dos 121 
é considerado indicati vo de baixa resiliência; 
um resultado entre 121 e 145 é considerado 
como resiliência moderada; e acima dos 145 é 
considerado resiliência elevada. A avaliação é 
feita em três dimensões: competência pessoal 
e aceitação de si e da vida, independência e 
determinação, autoconfi ança e capacidade de 
adaptação.

4.  Um questi onário sociodemográfi co desenvolvido 
pelos pesquisadores contendo as seguintes 
variáveis independentes: identi fi cação, ano do 
ensino médio, status de relacionamento, renda 
familiar, número de fi lhos, se trabalha ou não, 
estrutura familiar, se realiza tratamento com 
psiquiatria ou psicologia, se faz uso de medicação 
psiquiátrica ou não e religião.

Aceitaram parti cipar da pesquisa 85 adolescentes. 
Porém, cinco (5,9%) foram excluídos por não cumprirem 
os critérios de inclusão referentes à idade.

Análise estatí sti ca
A variável desfecho foi dicotomizada em resiliência 

baixa (até 120 pontos) e resiliência moderada/elevada 
(acima de 120 pontos).

A associação entre as característi cas sociodemográfi cas 
e a resiliência foi analisada pelo teste qui-quadrado 
e o teste de Fisher, conforme apropriado. Foi ainda 
aplicado na análise o modelo de regressão de Poisson 
para identi fi car as variáveis que melhor explicam a 
variável desfecho. Para tanto, procedeu-se à análise 
univariada entre o desfecho resiliência e as demais 
variáveis independentes, uti lizando-se o teste de qui-
quadrado de Wald. Variáveis que apresentaram nível de 
signifi cância maior ou igual a 25% na análise univariada 
foram incluídas no modelo fi nal26; as demais, abaixo 
desse ponto de corte, foram descartadas. A análise 
esti mou a razão de prevalência bruta e ajustada e o 
intervalo de confi ança de 95%.

Todas as análises foram realizadas usando Stata 
versão 11.2 (Stata Corporati on, College Stati on, Texas, 
EUA). O ajuste do modelo fi nal foi realizado pelo 
procedimento stepwise, no qual a adição sucessiva de 
variáveis é realizada com a identi fi cação de variáveis 
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que melhor explicaram a variável desfecho26. O ajuste 
final do modelo foi realizado usando o critério de 
informação de Akaike (AIC), tendo sido adotado o nível 
de significância de 5%.

Após a análise dos dados, foi realizada uma devolutiva 
para os escolares na forma de palestra com orientações 
sobre sintomas depressivos e ansiosos e condições 
relacionadas. Em momento posterior à palestra, 
os alunos foram atendidos individualmente com a 
devolutiva dos resultados encontrados pela pesquisa 
e receberam orientações sobre os sinais de risco das 
doenças e onde procurar ajuda. Foi distribuída aos 
adolescentes uma comunicação escrita (carta) contendo 
orientações aos pais e responsáveis.

Aspectos éticos
O estudo foi realizado mediante cadastro na 

Coordenadoria de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (CPDI) da Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE), sob o nº 5494. Obteve aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em 06/08/2019 
com o parecer nº 3.488.333. Obteve protocolo da 
Plataforma Brasil CAAE nº 14287119.0.0000.5515. A 
pesquisa cumpre todas as normas éticas vigentes na 
Resolução nº 466/2012. Para tanto, foram aplicados aos 
participantes da pesquisa um Termo de Assentimento 
(TA) e um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE).

Resultados
Entre os 80 adolescentes participantes do estudo, 

a média de idade foi de 15,83 ± 0,84 anos. Destes, 
61,25% (n = 49) eram do sexo feminino e 38,75% (n 
= 31) do sexo masculino. Com relação ao status de 
relacionamento dos participantes, 77,5% (n = 62) estão 
solteiros e 22,55 (n = 18) estão namorando. No que 
se refere à renda familiar dos indivíduos, 1,25% (n = 
1) recebe até 500 reais mensais e 26,2,5% (n = 21) até 
2.000 reais por mês.

A Tabela 1 apresenta as características 
sociodemográficas relacionadas com o grau de resiliência 
apresentada pelos voluntários. Destaca-se que as 
variáveis idade, sexo, número de filhos, trabalhar ou não, 
estrutura familiar, se realiza tratamento com psiquiatria 
ou psicologia, se faz uso de medicação psiquiátrica ou 

não e religião não apresentaram significância estatística. 
A Tabela 2 apresenta os escores médios de resiliência, 
sintomas ansiosos e sintomas depressivos.

Quanto à prevalência de resiliência, metade apresentou 
indicativo de baixa resiliência (n = 40) (50%); oito (10%) 
apresentaram indicativos de resiliência moderada, e 32 
(40%) demonstraram indicativos de alta resiliência. A 
prevalência de sintomatologia depressiva foi de 42,5% 
(n = 34), enquanto a ansiedade leve foi identificada em 
37,5% dos adolescentes entrevistados, a moderada em 
25,0% e a severa em 37,5%. 

Dos adolescentes que apresentaram baixa resiliência, 
73,5% (n = 25) demonstraram presença de sintomas 
depressivos, e 32,6% (n = 15) deles, ausência de 
sintomas depressivos. Entre os que apresentaram 
resiliência moderada, em 20,6% (n = 7) identificou-se 
sintomas depressivos, e nos demais, 57,8% (n = 27), 
ausência de sintomas. Em contrapartida, observou-se 
presença de sintomas depressivos em 5,9% (n = 2) e 
ausência de sintomas em 8,7% (n = 4) dos alunos que 
apresentaram resiliência elevada (Figura 1).

Observa-se, no Figura 2, a classificação de sintomas 
ansiosos em ansiedade leve, moderada e severa, 
correlacionando-se com resiliência baixa, moderada 
e elevada. Entre os adolescentes que apresentaram 
ansiedade leve, houve a prevalência de 40% (n = 
12) de resiliência baixa; 56,7% (n = 17) de resiliência 
moderada; e 3,3% (n = 1) de resiliência elevada. Ao 
analisar aqueles com ansiedade moderada, há um 
aumento na prevalência de resiliência baixa, 50% 
(n = 10); diminuição da resiliência moderada, 40% (n 
= 8); e aumento da resiliência elevada, 10% (n = 2). 
Inversamente proporcional aos sintomas de ansiedade 
leves, os adolescentes que apresentaram ansiedade 
severa apresentaram 60% (n = 18) de resiliência baixa; 
30% (n = 9) de resiliência moderada; e 10% (n = 3) de 
resiliência elevada. Dessa forma, há uma relação inversa 
entre as variáveis; quanto mais severa a ansiedade, 
maior a probabilidade de o paciente apresentar baixa 
resiliência.

Verificou-se que a razão de prevalência (RP) de 
baixa resiliência foi 25% maior em adolescentes com 
grau médio de ansiedade (RP = 1,25; IC95% = 0,67- 
2,33) e 50% maior em adolescentes com forte grau de 
ansiedade (RP = 1,5; IC95% = 0,88-2,55). Entretanto, 
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Tabela 1 - Característi cas sociodemográfi cas dos adolescentes de acordo com o grau de resiliência
Variável Baixa Moderada/elevada Total p-valor*
Idade

14 1 (2,50) 1 (2,50) 2 (2,50)
15 16 (40,00) 14 (35,00) 30 (37,50) > 0,05
16 11 (27,50) 17 (42,50) 28 (35,00)
17 12 (30,00) 8 (20,00) 20 (25,00)

Sexo
Feminino 28 (70,00) 21 (52,50) 49 (61,25) > 0,05
Masculino 12 (30,00) 19 (47,50) 31 (38,75)

Status de relacionamento
Solteiro 34 (85,00) 28 (70,00) 62 (77,50) > 0,05
Namorando 6 (15,00) 12 (30,00) 18 (22,50)

Renda familiar (R$)
Até 500 1 (2,50) 0 (0,00) 1 (1,25)
500-1.000 5 (12,50) 1 (2,50) 6 (7,50)
1.000-1.500 13 (32,50) 5 (12,50) 18 (22,50)
1.500-2.000 4 (10,00) 17 (42,50) 21 (26,25) 0,006
+ 2.000 15 (37,50) 15 (37,50) 30 (37,50)
Não sabe 2 (5,00) 2 (5,00) 4 (5,0)

Número de fi lhos
Não tem fi lhos 40 (100,00) 40 (100,00) 80 (100,00) > 0,05

Trabalha
Sim 26 (65,00) 31 (77,50) 57 (71,25) > 0,05
Não 14 (35,00) 9 (22,50) 23 (28,75)

Estrutura familiar
Pais e fi lhos 19 (47,50) 23 (57,50) 42 (52,50)
Pais, fi lhos, avós, ti os 6 (15,00) 6 (15,00) 12 (15,00) > 0,05
Apenas mãe ou pai 10 (25,00) 11 (27,50) 21 (26,25)
Não mora com os pais 5 (12,50) 0 (0,00) 5 (6,25)

Religião
Católico 21 (52,50) 25 (62,50) 46 (57,50)
Evangélico 15 (37,50) 12 (30,00) 27 (33,75)
Espírita 1 (2,50) 0 (0,00) 1 (1,25) > 0,05
Sem religião 1 (2,50) 2 (5,00) 3 (3,75)
Outro 2 (5,00) 1 (2,50) 3 (3,75)
Total 40 (100,0) 40 (100,0) 80 (100,00)

Dados apresentados como n (%) e coletados uti lizando o questi onário sociodemográfi co elaborado pelos autores e a Escala de Resiliência de 
Wagnild & Young.
* p < 0,05.
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depressiva, no entanto a prevalência de baixa resiliência 
foi 2,54 vezes maior em pessoas com renda familiar 
de R$ 500 quando comparado à de R$ 2.000; estar 
namorando reduziu em 45% a prevalência de baixa 
resiliência, demonstrando ser um fator de proteção 
para a promoção de resiliência (Tabela 3).

Tabela 3 - Modelo final de Poisson para a resiliência entre adolescentes
Variável RPb RPa IC95% p-valor* p-valor†

Depressão

< 0,001

Não 1 1 - -

Sim 2,25 2,02 1,26-3,22 0,004

Renda familiar

Até 500 2,00 2,54 1,56-4,15 < 0,001

500-1.000 1,60 1,42 0,82-2,46 0,205

1.000-1.500 1,44 1,37 0,88-2,13 0,158

1.500-2.000 0,38 0,43 0,18-1,05 0,063

+ 2.000 1 1

Status de relacionamento

Solteiro 1 1 - -

Namorando 0,61 0,55 0,24-0,64 0,042
Dados coletados com questionário sociodemográfico elaborado pelos autores e a Escala de Resiliência de Wagnild & Young.
RPa = razão de prevalência ajustada; RPb = razão de prevalência bruta; IC95% = intervalo de confiança de 95%.
* p-valor da categoria, p < 0,05.
† p-valor da variável no modelo, p < 0,05.

Tabela 2 - Escores médios de resiliência, sintomas ansiosos e sintomas depressivos.
Variável Média Desvio padrão

Resiliência 120,66 18,08

Sintomas ansiosos 22,59 11,35

Sintomas depressivos 14,85 8,67
Dados coletados utilizando a Escala de Resiliência de Wagnild & Young, a Escala de Ansiedade de Hamilton 
e o Inventário de Depressão Infantil.

apesar de apresentarem dados significativos, não houve 
diferença estatística significativa (p = 0,317).

O modelo final de Poisson foi composto pelas variáveis 
depressão, renda familiar e status de relacionamento. 
Indicativos de baixa resiliência foram 2,02 mais 
prevalentes em adolescentes com sintomatologia 
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Figura 2 - Relação entre resiliência e ansiedade. Dados coletados uti lizando a Escala de Ansiedade de Hamilton e 
a Escala de Resiliência de Wagnild & Young.

Figura 1 - Relação entre resiliência e sintomas depressivos. Dados coletados uti lizando o Inventário de Depressão 
Infanti l e a Escala de Resiliência de Wagnild & Young.
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discussão
Apesar do avanço nas pesquisas, os dados sobre 

resiliência ainda são recentes e apresentam muitas 
controvérsias quanto às suas definições e métodos de 
investigação, o que dificulta a comparação de alguns 
dados na literatura. Nos resultados deste estudo, os 
adolescentes apresentaram maus indicativos em relação 
à resiliência, ou seja, metade dos participantes apresentou 
indicativo de baixa resiliência e ao mesmo tempo grande 
prevalência de sintomas depressivos e ansiosos.

Segundo a literatura, sujeitos com baixa resiliência 
apresentaram maior chance de problemas em saúde 
mental. Em um estudo de Hildebrand et al.17, adolescentes 
com níveis baixos de resiliência apresentaram 4,9 
vezes mais chance de doenças mentais. Isso aponta 
uma associação entre sujeitos menos resilientes e 
maior prevalência de sintomas emocionais. Os dados 
encontrados por Tavares et al.27 e Huang et al.28, apesar 
de usarem escalas de avaliação de resiliência diferentes, 
também são alarmantes, com 76,6% dos adolescentes 
apresentando resiliência baixa a média baixa e níveis 
relativamente baixos de resiliência, respectivamente.

Depressão e ansiedade na adolescência são transtornos 
mentais de grande relevância para a saúde pública, pois 
são doenças que podem ser altamente incapacitantes e 
trazem muito prejuízo para a vida social e capacidade 
funcional29. De acordo com análise realizada em uma 
clínica-escola de Porto Alegre (RS), entre os anos de 
2013 e 2016, as hipóteses diagnósticas mais encontradas 
foram 29% relacionadas a transtornos depressivos e 8,3% 
a transtornos ansiosos, em um total de 228 prontuários 
de atendimentos em saúde mental30.

O estudo de Garber et al.29 apresentou a mesma 
prevalência de adolescentes com sintomas depressivos 
e sintomas ansiosos, de moderados a graves, sendo 
de 20% cada. Em uma metanálise em que foram 
incluídos 41 estudos realizados em 27 países de todas 
as regiões do mundo, a prevalência de doenças mentais 
em crianças e adolescentes varia entre 10 e 20%. Os 
resultados chamaram a atenção para os transtornos 
ansiosos e depressivos, sendo eles 6,5% e 2,6%, 
respectivamente31.

De acordo com um estudo de prevalência realizado na 
rede pública de ensino de Salvador por Couto et al.32, 
a prevalência de sintomatologia depressiva encontrada 

foi de 7,72% em estudantes de 11 a 17 anos. Outra 
pesquisa, realizada com adolescentes do ensino médio de 
uma escola estadual da cidade de Campina Grande (PB), 
também apresentou forte correlação entre depressão e 
resiliência, além de identificar a prevalência de 61,4% de 
sintomatologia depressiva nessa população, comparada 
com a de 42,5% neste estudo. Ambos os resultados são 
alarmantes e chamam a tenção para a necessidade de 
identificar os fatores predisponentes, precipitantes e 
mantenedores dessas patologias33.

Em adolescentes da zona central do Peru, com faixa 
etária semelhante, apenas 23,8% apresentaram altos níveis 
de resiliência, porém a prevalência de baixa resiliência foi 
menor, sendo de 25,4%. Nessa população, apenas 6,3% 
apresentaram sintomas depressivos. Diferentes fatores 
socioculturais podem explicar a diferença de dados com 
relação a este estudo, entretanto verificou-se também 
que quanto maior a resiliência apresentada pelos 
adolescentes, maior o risco de desenvolverem sintomas 
depressivos34.

Ao relacionar resiliência com depressão, compreende-
se que esta possui a capacidade de prevenir episódios 
depressivos ou está associada à melhora dos sintomas 
depressivos, independente do nível de estresse que foi 
imposto ao indivíduo35. Diversos autores referem que 
indivíduos resilientes apresentam menos problemas 
psicológicos, boa capacidade de funcionamento e 
competências sociais33,36. Há uma forte e inversa 
correlação entre resiliência e depressão, pois, como 
encontrado neste estudo, estatisticamente, quanto 
maior o escore de sintomatologia depressiva, menor a 
capacidade resiliente e vice-versa.

No que diz respeito à análise da relação entre a 
resiliência e a ansiedade, observou-se na literatura uma 
correlação negativa fraca entre essas variáveis; ou seja, à 
medida que a resiliência aumenta, os índices de ansiedade 
diminuem e, inversamente, quanto menor é a resiliência, 
maior é a ansiedade7,37. Esses resultados vêm corroborar 
os dados do estudo, que apesar de não apresentar 
relevância estatística, metade dos adolescentes com 
forte grau de ansiedade demonstrou baixa resiliência.

Com relação às características sociodemográficas, 
destaca-se como fator de proteção para indivíduos 
resilientes famílias que possuem maior renda mensal. 
Esses resultados estão alinhados com pesquisas 
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anteriores, que afi rmam que adolescentes que vivem em 
situação de pobreza apresentam maiores fatores de risco 
no desenvolvimento de baixa resiliência38,39. No entanto, 
esses dados divergem dos estudos de Mestre et al.40, de 
2017, em que crianças em ambientes socioeconômicos 
baixos desenvolveram altos níveis de resiliência, ajudando-
as a se adaptarem com sucesso ao estresse. Hildebrand et 
al.17 não encontraram relação entre resiliência e diferenças 
socioeconômicas. É importante salientar que viver em 
situações econômicas mais desfavoráveis pode ser 
considerado apenas um fator de risco provável; indivíduos 
que vivem em situação de pobreza podem caracterizar 
grupos sociais mais vulneráveis, apresentando, assim, 
maiores riscos de viverem situações de adversidades e 
estresse. No entanto, é necessário ter uma compreensão 
mais profunda dos processos sociais e intrapsíquicos 
desses indivíduos.

Os fatores de proteção podem contrastar os efeitos 
negati vos das situações adversas e auxiliar o indivíduo 
a enfrentar eventos estressores. Outro resultado com 
importante relevância estatí sti ca deste estudo é a 
relação entre estar namorando e capacidade elevada de 
resiliência. Desenvolver vínculos signifi cati vos durante a 
vida contribui para a identi dade social do adolescente e 
para o seu bem-estar. Portanto, o envolvimento com os 
pares, sejam eles familiares, relacionamentos amorosos 
ou de amizade, são, sem dúvida, recursos importantes na 
saúde mental dos adolescentes e apresentam um papel 
de suporte, que funciona como fator protetor dessas 
sintomatologias36.

Como foi possível observar, não houve diferença em 
relação ao sexo relacionado à resiliência. Esses resultados 
corroboram com os estudos de Bosa et al.41 e Benincasa 
et al.3, divergindo de um estudo realizado por Simões et 
al.42, em que as meninas apresentaram índices mais altos 
de resiliência. Com relação à sintomatologia ansiosa e 
depressiva, também não se identi fi cou diferença entre 
os sexos; entretanto, em outros estudos, verifi cou-
se que as meninas apresentaram níveis superiores de 
ansiedade e depressão2,21. Assim como nos estudos 
de Gaspar & Balancho38 e diferente do encontrado na 
literatura por Vásquez & Salazar34, não se identi fi caram 
fatores protetores relacionados à religiosidade.

Embora não tenha havido associação estatí sti ca 
com as outras variáveis, a compreensão dessa relação 

e os resultados obti dos poderão contribuir para uma 
melhor compreensão acerca da infl uência da resiliência 
sobre o desenvolvimento de depressão e ansiedade em 
adolescentes, a fi m de fomentar novas estratégias de 
prevenção dessas doenças, promoção de saúde mental 
e desenvolvimento de resiliência nessa população, assim 
como proporcionar ao ensino e à pesquisa a possibilidade 
de construção de novas concepções sobre os temas.

conclusão
Com base nas constatações deste estudo, conclui-se 

que, nesta amostra, adolescentes com baixa resiliência 
apresentaram mais indicati vos de sintomas depressivos 
ou ansiosos. Quando não tratadas, essas patologias 
podem trazer diversos prejuízos para a vida. A resiliência 
mostrou-se como fator protetor para sintomas de 
depressão, assim como maior renda familiar e estar 
namorando demonstraram serem bons prediti vos para o 
desenvolvimento de indivíduos resilientes. Tais achados 
permitem afi rmar que é imprescindível refl eti r acerca dos 
aspectos que infl uenciam na construção da resiliência, 
pois poderão contribuir para a prevenção desses quadros 
de transtornos mentais, para que não se instalem e não 
se tornem crônicos.
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Resumo 
O surto por COVID-19, declarado como uma pandemia 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de 
março de 2020, levou a um colapso no sistema de saúde 
de vários países em um curto período de tempo. Medidas 
de isolamento social foram impostas para evitar a rápida 
propagação do vírus, criando desafios repentinos para 
a adequada continuidade na prestação dos serviços de 
saúde mental sem expor profissionais e pacientes ao 
risco de contaminação. Nesse cenário, a telemedicina 
desponta como ferramenta fundamental na assistência 
a portadores de transtornos mentais. O objetivo deste 
artigo é relatar a experiência de implementação da 
telepsiquiatria no Ambulatório de Saúde Mental (ASM) 
da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), 
localizada na cidade de Salvador (BA), assim como discutir 
os benefícios e dificuldades dessa estratégia.

Palavras-chave: Telemedicina, telepsiquiatria, COVID-
19.

Abstract
The outbreak of COVID-19 was declared a pandemic 

by the World Health Organization (WHO) on March 
11, 2020. In a short time, it led the health systems of 
several countries to collapse. Social isolation measures 
were imposed to prevent the rapid spread of the virus, 
creating sudden challenges for the adequate continuity 
of the mental health care services without exposing 

A TELEPSIQUIATRIA EM UM SERVIÇO DOCENTE 
ASSISTENCIAL DE SAÚDE MENTAL: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA, CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS E 
DESAFIOS

TELEPSYCHIATRY IN A UNIVERSITY MENTAL HEALTH 
CARE SERVICE: EXPERIENCE REPORT, PRACTICAL 
CONSIDERATIONS AND CHALLENGES

professionals and patients to the risk of contamination. 
In this scenario, telemedicine emerges as an essential tool 
to ensure assistance to patients with mental disorders. 
The objective of this article is to report on the experience 
of telepsychiatry implementation at the mental health 
outpatient clinic of Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública (EBMSP), located in the city of Salvador, state of 
Bahia, as well as to discuss the benefits and difficulties 
of this strategy. 

Keywords: Telemedicine, telepsychiatry, COVID-19.

intRodução
No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto por 
COVID-19 (doença causada pelo vírus SARS-
CoV-2) como uma emergência de saúde pública de 
importância internacional, tendo sido caracterizada, 
em 11 de março de 2020, como uma pandemia1. A 
rápida transmissibilidade do vírus entre humanos e a 
necessidade de hospitalização de doentes que evoluem 
com a forma mais grave podem levar, em um curto 
período de tempo, a um colapso no sistema de saúde 
em diversos países2. Para evitar a rápida propagação 
da doença, medidas rígidas de isolamento social foram 
implementadas pelas autoridades sanitárias, gerando, 
assim, uma ruptura abrupta na rotina dos indivíduos e 
na dinâmica do funcionamento das cidades. Pandemias, 
inevitavelmente, ocasionam um estado de tensão 

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-10-4-2
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e ansiedade coleti va. Especifi camente em relação à 
COVID-19, essa tensão é agravada pelo fato de ainda 
existi rem muitas incertezas sobre a fi siopatologia e 
o adequado tratamento da doença. Essa situação, 
certamente, impacta a saúde mental das pessoas, pois 
o isolamento repenti no de familiares e amigos, o medo, 
a ansiedade, o estresse e as alterações nos padrões 
de sono e alimentação podem desencadear patologias 
mentais ou agravar condições mórbidas preexistentes3,4. 
Esse cenário criou desafi os repenti nos para a adequada 
conti nuidade na prestação dos serviços de saúde 
mental, sem expor profi ssionais e pacientes ao risco de 
contaminação5. Para tentar equacionar essa questão, a 
telemedicina desponta como ferramenta fundamental 
na assistência a portadores de transtornos mentais.

O termo telemedicina refere-se ao uso da tecnologia 
de telecomunicações para a avaliação e o tratamento 
remotos de pacientes. Embora seja, frequentemente, 
usado de forma intercambiável com o termo telessaúde, 
este últi mo, normalmente, indica um escopo mais amplo 
de serviços de saúde, envolvendo não apenas avaliação 
e tratamento clínicos, mas também ati vidades não 
clínicas, como educação do paciente, treinamento de 
fornecedores e reuniões administrati vas. Telepsiquiatria 
é o termo dado à aplicação da telemedicina na 
especialidade da psiquiatria e, normalmente, envolve 
uma interação entre um psiquiatra e um paciente por 
telefone ou videoconferência6. Esses termos e usos 
não são novos, porém ganharam grande destaque e 
importância no contexto da pandemia.

Diante disso, o objeti vo deste arti go é relatar a 
experiência de implementação da telepsiquiatria no 
Ambulatório de Saúde Mental (ASM) da Escola Bahiana 
de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), localizada na 
cidade de Salvador (BA), assim como discuti r os benefí cios 
e difi culdades dessa estratégia.

O ASM da EBMSP é uma unidade docente assistencial, 
que atende, exclusivamente, pacientes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), com funcionamento de segunda a sexta-
feira no período vesperti no. Trabalham três psiquiatras 
assistentes e mais dois psiquiatras para realização de 
triagem de novos pacientes. Além dos docentes, atuam 
nesse ambulatório internos do 11º semestre do curso 
de medicina, psicólogos e estagiários do curso de 
psicologia.

Após a confi rmação do primeiro caso de coronavírus 
no estado da Bahia, a coordenação do ASM determinou 
a suspensão dos atendimentos presenciais, em 
caráter temporário, para a preservação da saúde 
da comunidade e dos diversos profi ssionais que 
atuam naquele espaço, assim como a suspensão, 
também temporária, da presença de estudantes. 
Após a discussão dos detalhes para a reorganização 
do processo de trabalho e levando em conta as 
necessidades de cuidados da população, procedeu-se 
à nova organização, através dos seguintes passos:

1.  A equipe de agendamento entrou em contato, por 
telefone, com todos os pacientes que estavam 
marcados para atendimento presencial e que 
ti veram suas consultas canceladas por conta da 
pandemia, oferecendo a opção de atendimento 
por telemedicina. Nesse momento, foram passadas 
informações aos pacientes e familiares acerca das 
orientações das autoridades sanitárias, no que diz 
respeito ao distanciamento social e outras medidas 
de prevenção de contágio. As triagens presenciais 
para novos usuários foram temporariamente 
suspensas, assim como as terapias realizadas em 
grupo.

2.  Após concordância dos pacientes, as consultas 
remotas passaram a ser marcadas de acordo com 
os dias e horários de atendimento do médico 
assistente. Antes de conectar-se com o paciente, 
o médico examinava o prontuário eletrônico e, em 
seguida, através de um smartphone disponibilizado 
pela insti tuição, realizava a teleconsulta por meio 
de chamada de vídeo do aplicati vo WhatsApp. Ao 
fi nal, receitas e relatórios eram arquivados pela 
equipe administrati va em local específi co, e os 
pacientes e/ou familiares eram orientados a buscá-
los no ambulatório, segundo as normas de proteção 
individual. Nessa mesma ocasião, reagendavam-
se as consultas de acompanhamento.

3.  Como alguns pacientes não dispunham de 
recursos para serem atendidos via telemedicina, 
resolveu-se contatá-los através de chamadas 
telefônicas convencionais. Se, dessa forma, 
fossem identi fi cadas instabilidades importantes, a 
família era orientada a levá-lo ao ambulatório para 
uma consulta presencial, previamente marcada, 
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em dia e horários específicos. Caso contrário, 
apenas renovava-se a receita. Do mesmo modo, 
quando algum paciente atendido à distância se 
desestabilizava, manifestando ideação suicida ou 
heteroagressividade, por exemplo, uma consulta 
presencial era imediatamente programada ou 
orientações eram dadas ao paciente e à sua família 
sobre serviços de emergência disponíveis.

Com essa estratégia relativamente simples, realizamos 
o atendimento de 236 pacientes de abril a junho de 
2020, de um total de 311 pacientes acompanhados em 
nosso serviço, o que corresponde a uma taxa de 75,8% 
de cobertura. Foi também possível manter contato com 
suas famílias, a fim de orientá-las em relação ao manejo 
da doença mental, uso de medicações, características 
da COVID-19 e medidas comportamentais que podem 
ser adotadas para amenizar os impactos do isolamento 
social.

Apesar de alguns estudos sinalizarem que o 
atendimento à distância é similar ao presencial, é 
necessário ter cautela ao avaliar esses dados iniciais, 
visto que ainda existem poucas pesquisas nessa área e, 
na nossa experiência, constatamos algumas dificuldades 
que valem a pena ser ponderadas7. Na nossa realidade 
socioeconômica, muitos pacientes vivem em casas 
pequenas ou cômodos, onde não há a privacidade 
adequada, dificultando a abordagem de determinados 
assuntos. Alguns dos nossos pacientes se mostraram 
constrangidos em falar sobre os seus sintomas ou 
sobre a dinâmica familiar, com receio de que outras 
pessoas presentes na casa escutassem. Nós decidimos 
utilizar métodos simples de comunicação virtual, como 
a chamada de vídeo do WhatsApp, na tentativa de 
minimizar as dificuldades de manejo tecnológico que 
previmos por conta do perfil de nossos pacientes, 
que são, em sua maioria, de baixa renda e baixa 
escolaridade. Mesmo assim, em poucos momentos, 
alguns deles, principalmente os mais idosos ou aqueles 
com comprometimento cognitivo, acidentalmente se 
desconectavam ou desligavam a câmera ou microfone. 
O aplicativo WhatsApp pode ser menos seguro do que 
uma plataforma específica para a realização de consultas, 
porém se mostrou mais prático e eficaz para o perfil de 
nossa população, como constatado em outros serviços 

de psiquiatria8. Algumas famílias também não dispunham 
de equipamento adequado ou tinham acesso à internet 
de má qualidade, ocorrendo constantes travamentos e 
quedas de conexão. Outro ponto muito relevante é que, 
embora na maioria dos atendimentos em psiquiatria não 
seja necessária a realização do exame físico, perdemos, 
no atendimento remoto, muitos detalhes do exame 
psicopatológico desses indivíduos. A forma como 
chegam ao consultório, como estão vestidos, se exalam 
algum odor, se estão conversando ou não na recepção, 
a forma que nos cumprimentam, o jeito de andar, sentar, 
gesticular, as sutis alterações da mímica facial, o olhar, o 
tom de voz e até a naturalidade da fala e a prosódia, de 
certa forma, ficam comprometidos com o atendimento 
através de telas. Apesar dessas dificuldades, o recurso 
da telepsiquiatria foi fundamental para manter a 
estabilidade, o tratamento e minimizar os impactos do 
distanciamento social nos nossos pacientes. Estes, em 
sua maioria, reconheceram o suporte como essencial e 
se sentiram acolhidos e amparados.

A telepsiquiatria se mostrou uma solução muito 
eficaz para equacionar o distanciamento social e a 
necessidade de não interrupção dos atendimentos 
impostos pela pandemia. Apesar de sua utilização já 
vir sendo feita há muitos anos, a situação crítica atual 
acelerou sua implementação e ratificou sua necessidade 
como parte do cuidado ao doente mental. Nos próximos 
anos, espera-se que esta área seja um campo fértil de 
pesquisa e que as faculdades de medicina incorporem 
aos seus currículos o treinamento dos estudantes em 
telemedicina, tendo a sensibilidade de levar em conta 
as características socioeconômicas e cognitivas da 
população a ser atendida. Para que isso ocorra de maneira 
homogênea e estruturada, é fundamental a revisão das 
leis e normas brasileiras sobre a regulamentação do 
atendimento remoto.
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Resumo
A pandemia de COVID-19 acarretou, em nível mundial, o 

fechamento das escolas por até aproximadamente 8 meses 
em 2020. Um dos períodos mais longos de afastamento 
de crianças e adolescentes da aprendizagem presencial 
e da convivência social ocorreu e ainda ocorre no Brasil. 
Embora não se possa negar que muitas características 
do vírus e de suas consequências sejam ainda pouco 
conhecidas, as evidências e estimativas até o momento 
embasam um posicionamento a favor da abertura das 
escolas, com todos os cuidados recomendados por órgãos 
científicos e representativos da saúde e da educação. Este 
artigo visa mapear evidências e documentos científicos 
com interpretações da neuropsicologia e da medicina 
acerca do impacto individual e coletivo socioemocional, 
cognitivo e de aprendizagem acadêmica do fechamento 
das escolas durante a pandemia. Crianças, quanto mais 
jovens forem, tendem a se desenvolver muito em poucos 
meses, considerando-se evidências neurocientíficas das 
janelas ótimas de desenvolvimento. A convivência social 
e a formação/consolidação de hábitos de aprendizagem 
socioemocional, de leitura e estudos oportunizadas no 
ambiente escolar são únicas. Três argumentos-chave são 
abordados e sinteticamente analisados no presente artigo: 
1) os indícios sobre transmissibilidade e epidemiologia 
da COVID-19 em crianças e familiares/professores a 
elas relacionados alicerçam relativa segurança de que 
haja menos riscos e mais benefícios; 2) os prejuízos 
para o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e de 
aprendizagem escolar propriamente dita para estudantes 
já estão sendo fortemente evidenciados, além das 
estimativas de impactos geracionais de longo prazo a 

serem observados por pelo menos quatro décadas; e 
3) a saúde mental e o custo de trabalho posterior para 
pais, professores e instituições escolares encontram-se 
em zona de risco. Por fim, além de evidências, reflexões 
finais que respeitam que o cerne desta análise está 
sob um campo de decisão individual são abordadas, 
contrapondo-se também à relevância de se considerar o 
impacto coletivo para o desenvolvimento de uma geração 
e de uma sociedade com 1 ano ou mais de vivência 
escolar interrompida, principalmente no contexto da 
vulnerabilidade sociocultural, econômica, emocional e 
cognitiva.

Palavras-chave: Fechamento das escolas, isolamento 
social, COVID-19, aprendizagem, desenvolvimento 
cognitivo, desenvolvimento socioemocional.

Abstract
The COVID-19 pandemic resulted in the closure of 

schools worldwide for up to approximately eight months 
in 2020. One of the longest periods of removal of 
children and adolescents from face-to-face learning and 
social coexistence has occurred and still occurs in Brazil. 
Although it cannot be denied that many characteristics 
of the virus and its consequences are still poorly known, 
the evidence and estimates so far support a position in 
favor of opening schools, following all the precautions 
recommended by scientific institutions and health and 
education authorities. This article aims to map evidence 
and scientific documents with interpretations, from the 
point of view of neuropsychology and medicine, of the 
individual and collective impact of school closure on the 
socioemotional, cognitive and academic learning arenas. 

FECHAMENTO DAS ESCOLAS NA PANDEMIA 
DE COVID-19: IMPACTO SOCIOEMOCIONAL, 
COGNITIVO E DE APRENDIZAGEM

SCHOOL CLOSURE IN THE COVID-19 PANDEMIC: 
SOCIOEMOTIONAL, COGNITIVE AND LEARNING IMPACT

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-10-4-4
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Children, especially the younger ones, tend to develop a 
lot in a few months, considering neuroscienti fi c evidence 
of opti mal developmental windows. Social coexistence 
and the formati on/consolidati on of socioemoti onal 
learning habits, reading habits and study opportuniti es in 
the school environment are unique. Three key arguments 
are addressed and briefl y analyzed in this arti cle: 1) 
the evidence on transmissibility and epidemiology 
of COVID-19 in children and their relati ves/teachers 
support the noti on that the benefi ts of school opening 
outweigh the risks; 2) there has been strong evidence of 
damage to cogniti ve, socioemoti onal and school learning 
development for students, in additi on to the esti mate 
of long-term generati onal impacts to be observed for 
at least four decades; and 3) the mental health and cost 
of subsequent work for parents, teachers and school 
insti tuti ons seem to be another risk zone. Finally, in 
additi on to evidence, fi nal refl ecti ons are made taking 
into considerati on that the core of this analysis is a matt er 
of individual decision, considering the opposing force of 
the collecti ve impact of a year or more of interrupted 
school experience on the development of a generati on 
and a society, especially in the context of sociocultural, 
economic, emoti onal and cogniti ve vulnerability.

Keywords: School closure, social isolati on, COVID-
19, learning, cogniti ve development, socioemoti onal 
development.

intRodução
O tema abordado neste arti go é ousado e polêmico; 

porém, é indubitavelmente necessário e oportuno: 
como decidir pela volta às aulas ou pela manutenção 
do fechamento de insti tuições educacionais até a 
vacinação? O que colocar na balança para uma tomada 
de decisão, considerando-se riscos e benefí cios da 
convivência escolar e da aprendizagem acadêmica 
para o desenvolvimento socioemocional, cogniti vo, de 
conteúdo em nível individual e coleti vo? Neste arti go 
de atualização, apresentar-se-á uma revisão sintéti ca, 
mas sufi ciente para embasar uma refl exão acerca desta 
desafi adora decisão, visando-se à defesa argumentati va 
e críti co-analíti ca de um posicionamento pró-retorno às 
escolas.

A pandemia de COVID-19 foi considerada um caso de 
emergência de saúde pública mundial e obrigou diversos 

países a adotarem medidas rigorosas de restrição de 
mobilidade e de distanciamento social1,2. Esti ma-se que 
137 países fecharam as escolas como parte da políti ca 
de distanciamento procurando conter a transmissão 
do SARS-COV-23. O fechamento das escolas por 
aproximadamente 8 meses em 2020 acabou por 
caracterizar-se como um dos períodos mais longos de 
afastamento de crianças e adolescentes da aprendizagem 
presencial e da convivência social que ocorreu e ainda 
ocorre no Brasil.

Embora não se possa negar que muitas característi cas 
do vírus e de suas consequências sejam ainda pouco 
conhecidas, as evidências e esti mati vas até o momento 
embasam um posicionamento a favor da abertura 
das escolas, com todos os cuidados recomendados 
por órgãos cientí fi cos e representati vos da saúde e 
da educação. Neste arti go, inspirado em duas aulas 
abertas promovidas pela primeira autora, Rochele Paz 
Fonseca, representando a visão de sua formação e 
estudos contí nuos em psicologia, fonoaudiologia e da 
neuropsicologia, juntamente com a últi ma autora, Larissa 
Valency Enéas, representando a formação e estudos 
atuais da medicina e da otorrinopediatria, espera-se 
contribuir para que posicionamentos polarizados ou 
dicotomizados não se embasem em falta de informação 
ou em viés de transmissão de conteúdo resultando em 
um quase “terrorismo psicológico”. 

Este arti go visa mapear evidências e documentos 
cientí fi cos com interpretações da neuropsicologia e 
da medicina acerca do impacto individual e coleti vo 
socioemocional, cogniti vo e de aprendizagem acadêmica do 
fechamento das escolas durante a pandemia, sem quaisquer 
objeti vos políti cos. Espera-se poder contribuir, com base 
na leitura de mais de 100 arti gos cientí fi cos e documentos 
de órgãos representati vos, para o planejamento de ações 
de políti cas públicas pró-aprendizagem, desenvolvimento 
acadêmico, revalorização dos professores e da insti tuição 
escolar em nossa sociedade. Dados e argumentos de três 
vertentes serão apresentados para uma discussão, que 
para alguns pode ser fi nal (pró-decisão de abrir escolas 
ou de levar seus fi lhos de volta a ela), ou, dependendo do 
ângulo de análise, inicial, respeitando-se a complexidade 
do tema e da tomada de decisão coleti va de uma nação, 
de um estado ou de um município, como individual de 
uma família.
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evidências de saúde física, Mental e de apRendizageM
Vertente 1: os indícios até o momento de estudos 
sobre transmissibilidade e epidemiologia em crianças 
e familiares/professores a elas relacionados alicerçam 
relativa segurança de que haja menos riscos e mais 
benefícios
O fechamento das escolas resultou de uma tentativa 

inicial de tentar conter a propagação de um vírus pouco 
conhecido até aquele momento. Com os avanços nas 
pesquisas acerca da transmissão e medidas de prevenção, 
constatou-se que o ambiente escolar não é um super 
disseminador (super spreader) e que, mantidas as medidas 
de biossegurança necessárias, pode-se defender a sua 
reabertura. Embora as evidências sejam ainda limitadas, a 
maioria dos estudos sugere que crianças não são potenciais 
transmissoras do vírus, indicando que tenham uma 
menor probabilidade de serem infectadas4-6. Além disso, 
as taxas de contaminação em ambientes educacionais 
são relativamente baixas1. Sabe-se, portanto, que 
crianças parecem ter menor suscetibilidade à infecção 
quando comparadas a adultos e que, quando infectadas, 
geralmente são oligossintomáticas (apresentam sintomas 
leves) ou assintomáticas5,7,8. Isso pode ser explicado 
pela estimativa de que crianças têm uma expressão 
menor de ACE2, que são enzimas receptoras do vírus 
nas células humanas. Portanto, possuem risco menor de 
infecção e que, por algum mecanismo ainda não bem 
compreendido, estão mais bem protegidas de possível 
agravo da doença, caso a contraiam9.

Discute-se, também, sobre o grau de letalidade em 
crianças com comorbidades que, apesar dos poucos 
dados disponíveis, sabe-se que podem se tornar 
agravantes do quadro clínico em caso de contaminação 
e, neste caso, orienta-se que continuem em isolamento 
social10. Em um estudo que investigou o grau de risco de 
contágio em crianças na escola e em casa, foi identificada 
uma diferença insignificante em comparação ao efeito 
geral do fechamento das escolas, visto que o contato 
reduzido na escola leva a um maior contato com os 
familiares11. Não está claramente documentado por que 
a transmissão de criança-criança e criança-adulto é tão 
infrequente.

Em outros países, os achados também sugerem a 
possibilidade de volta às aulas. Na Inglaterra, as taxas 
de infecção e transmissão foram baixas tanto na pré-

escola como nas escolas primárias, assim como entre 
funcionários. Nessa pesquisa, foram monitoradas 131 
escolas, em que 12.047 participantes foram testados. Os 
achados mostraram que a taxa de infecção entre os alunos 
foi de 3,9 a cada 100.000 por semana; enquanto que, para 
funcionários, de 11,3 para 100.000 por semana12. Na 
França, outro estudo também mostrou que existe baixa 
probabilidade de infecção secundária entre crianças13. Na 
Suíça, um estudo envolvendo 39 famílias constatou que 
em apenas três (8%) havia um caso suspeito, com início 
dos sintomas após ou concomitantemente aos adultos, 
o que sugere a maior frequência de contaminação por 
adultos. A China, por sua vez, apresentou resultados de 
investigações de transmissão doméstica, em que, das 68 
crianças com COVID-19 internadas no hospital e que 
fizeram parte dos estudos, 65 (ou seja, 95,59%) eram 
pacientes provenientes de contatos domésticos adultos 
previamente infectados5,14. Esses achados permitem 
refletir sobre a extensão da real responsabilidade das 
crianças na transmissão do coronavírus.

Entretanto, há a necessidade de cautela ao analisar 
outros achados de associação mais forte, como no 
estudo de Auger et al.15, visto que outras estratégias de 
distanciamento foram tomadas, como o fechamento de 
serviços não essenciais e pedido de permanência em casa. 
Ainda nesse sentido, este estudo não discute e analisa os 
mecanismos pelos quais o fechamento das escolas pode 
afetar na transmissão viral do SARS-CoV-2. A análise 
não diferencia a duração, combinação e sequência ideal 
de intervenção de distanciamento, como o fechamento 
das escolas. Deve-se ponderar outros aspectos que 
impactam na vida dos estudantes, como as possíveis 
consequências acadêmicas, de saúde e econômicas, 
pois essas variáveis apresentam um continuum mais 
horizontal em longo prazo, sendo capaz de apresentar 
consequências que podem perdurar décadas, além da 
difícil mensuração atual16.

Dados mais recentes sugerem que o fechamento das 
escolas não contribuiu e não contribui para o controle 
da pandemia17, visto que a medida parece não se aplicar 
à SARS-CoV-2 pela dinâmica de transmissão do vírus18. 
Ademais, o fechamento emergencial foi precoce, na 
medida em que se baseou em estimativas a partir de 
epidemias anteriores, especialmente causadas pelo 
vírus influenza, em que as crianças eram os principais 
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transmissores4. Uma pesquisa que estudou os efeitos 
do fechamento das escolas alerta para o fato de que as 
estratégias para redução da mortalidade por COVID-19 
são diferentes das que visam reduzir a ocupação de UTI 
pelo mesmo moti vo e das que reduzem o número de casos. 
O estudo, portanto, declara ser impossível oti mizar uma 
estratégia de combate ao vírus, a menos que se priorize 
cada um dos resultados desejáveis11. Dessa forma, a 
retomada das ati vidades escolares presenciais parece 
um dos principais recursos para minimizar sequelas até o 
desenvolvimento e a distribuição de uma vacina ou até 
que se ati nja melhores taxas de imunidade coleti va.

Vertente 2: os prejuízos para o desenvolvimento 
cogniti vo, socioemocional e de aprendizagem escolar 
propriamente dita para estudantes já estão sendo 
fortemente evidenciados, além das esti mati vas de 
impactos geracionais de longo prazo a serem observados 
por pelo menos quatro décadas
A saúde mental é surpreendentemente ainda 

negligenciada na ciência e nas políti cas públicas, o que 
se evidenciou no expressivo número de publicações 
desde março, após o começo da maior pandemia de 
COVID-19, que abordaram critérios, objeti vos e fatores 
de ponderação para diretrizes predominantemente 
representati vos da saúde fí sica19,20. Além da importância 
da saúde mental em si, é crucial a retomada da 
conscienti zação da relação entre saúde mental e fí sica, 
até mesmo no que tange aos aspectos imunológicos. 
Há inúmeras evidências indicando que quanto melhor a 
saúde mental, melhor a imunidade21-24.

O momento atual suscita cuidados especiais em relação 
à saúde mental das crianças e adolescentes, tendo em 
vista que se encontram em um período importante 
do desenvolvimento. No que se refere à qualidade da 
aprendizagem, é preciso atenção, já que alguns estudos 
sugerem menor efi cácia do ensino à distância com essas 
faixas etárias. De tal forma, o acompanhamento dos pais 
na roti na da criança é imprescindível20,25. Além disso, pelo 
fato de o estudante passar a maior parte do tempo em 
casa, os pesquisadores alertam para o possível ganho de 
peso, maior uso de tempo de tela e alterações no padrão 
de sono20,25.

Primeiramente, o impacto da educação remota ou 
online em caráter emergencial não deve ser interpretado 

de modo linear nas diferentes faixas etárias, havendo 
clusters de desenvolvimento cogniti vo e socioemocional 
infanti l versus fase escolar. Crianças de 0 a 3 anos 
de idade (subgrupo pré-escolar 1) e de 4 até 6 anos 
(subgrupo pré-escolar 2) encontram-se na etapa de 
educação infanti l, em que estão desenvolvendo, 
pelo essencial papel do brincar e da gradati va maior 
exposição a tarefas sistemati zadas pré-leitura, pré-
escrita e pré-matemáti ca, sua pronti dão escolar, em 
inglês conhecida como school readiness e muito estudada. 
Entre as principais condições a serem desenvolvidas 
para que a criança ingresse no ensino fundamental 
e se alfabeti ze para uma aprendizagem acadêmica 
e um desenvolvimento socioemocional sufi ciente e 
saudável preparatório para a vida futura, destacam-se 
motricidade ampla e fi na (para escrita), autorregulação 
emocional e funções executi vas (sustentação atencional, 
automonitoramento de moti vação intrínseca, postergação 
de ganhos ou adiamento de recompensas), linguagem 
oral sufi cientemente desenvolvida quanto à consciência 
fonológica, ao vocabulário e ao processamento de 
narrati vas, conhecimento básico de diferenciação de 
letras e números com noções de quanti fi cação, entre 
outras25. Nesse período pré-escolar, o desenvolvimento 
ocorre de modo muito acelerado e interação-
dependente. Assim, 7 meses de afastamento da pré-
escola, para uma criança de 0 a 3 anos de idade, pode 
signifi car um sexto ou mais da sua vida com privação 
de esti mulação da convivência com pares. Adiciona-se 
a essa esti mati va o conhecido papel da assistência à 
pré-escola para o desenvolvimento global do indivíduo, 
como o comprovado para o desenvolvimento de 
numeracia e habilidades matemáti cas descrito no 
estudo de Aunio et al.26.

O segundo cluster compõe-se pelas crianças no 
primeiro e segundo anos do ensino fundamental, em fase 
de aquisição e consolidação preliminar, mas essencial, 
de leitura, escrita e matemáti ca. O ensino sistemáti co e 
dirigido, mediado por moti vação, ludicidade e modelagem 
do grupo, é o alicerce principal. Posteriormente, 
poderiam-se agrupar as crianças do ensino fundamental 
I (do terceiro ao quinto ano), do ensino fundamental II 
e os adolescentes do ensino médio. Quanto mais velha 
a criança, melhor tende a ser o desenvolvimento da 
autonomia, da independência e da funcionalidade para 
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estudar mediante hábitos e estratégias automonitorados. 
No entanto, mesmo na adolescência, sabe-se que há 
um período muito crítico e crucial de desenvolvimento 
neurobiológico de habilidades cognitivas mais complexas 
que dependem da interação ambiental27.

Estudos demonstram que períodos longe da escola 
podem impactar em aspectos de saúde mental e 
processo de aprendizagem das crianças, como os 
achados que afirmam que o período de férias também 
está associado a um prejuízo na saúde emocional e 
cognitiva, além de bem-estar na vida de crianças e 
adolescentes28. Entretanto, apesar de a pandemia de 
COVID-19 exigir novas adaptações, isto é, apesar do 
distanciamento social, o processo de aprendizagem 
continuou digitalmente. O questionamento focaliza-se, 
nesse âmbito, sobre as limitações de atenção, motivação 
e memorização da aprendizagem na ausência de uma 
mediação docente presencial e da modelagem dos 
pares em um grupo com sensação de universalidade.

Mais especificamente, no contexto da vulnerabilidade 
socioeconômica e cultural, sabe-se que o fechamento 
das escolas pode aumentar a lacuna de aprendizagem 
entre as crianças de menor a maior poder aquisitivo, 
principalmente pelo fato de que o ensino digital exige 
condições mínimas de conexão de internet e materiais 
eletrônicos que deem acesso aos sistemas escolares. 
Um estudo na Europa encontrou que 5% de crianças 
não vivem em uma casa adequada para poder estudar, 
e 6,9% não possuem acesso à internet29. No Brasil, essa 
discrepância é ainda mais gritante e limitante.

Em estudos pré-pandêmicos, a disparidade de 
desenvolvimento cognitivo e de desempenho escolar já 
era evidenciada em países em desenvolvimento como 
o Brasil30,31. O que tende a acontecer no retorno às 
aulas em 2021, quando o conteúdo do próximo ano 
deveria se alicerçar em uma mínima, mas suficiente 
consolidação da aprendizagem do conteúdo de 2020, 
que foi ministrado à distância, por atividades remotas 
em sua maioria? A integração de conhecimentos 
tende a ficar comprometida face às limitações dos 
recursos virtuais. De tal forma, o gap já pré-existente 
provavelmente aumentará, o que conduzirá a um efeito 
“bola de neve” muito danoso ao desenvolvimento 
multidimensional desses indivíduos aprendizes, pelo 
fenômeno de economia cognitiva. Esse último acarreta 

uma espécie de desligamento da pró-atividade mental 
para aprender estímulos e episódios inalcançáveis, por 
seu nível de complexidade e pela falta de conexões 
prévias, que oportunizem uma aprendizagem integrada, 
significativa e duradoura.

Em suma, mais de 90% de crianças e adolescentes 
no mundo inteiro ficaram ou ainda estão afastados da 
escola por um período até maior em distanciamento 
social. O confinamento em si levou ao cancelamento 
temporário de quaisquer outras atividades de lazer, de 
convivência e esportivas fora de casa32. Questiona-
se: as crianças e os adolescentes se recuperarão 
facilmente? Hipotetiza-se que somente aqueles que 
tiverem maior resiliência socioemocional e cognitiva, 
menores índices ou níveis de gravidade de doença 
mental e de quadros neurodesenvolvimentais, com 
mais fatores de risco para os estudantes do contexto 
público. Assim, em todos os clusters de diferentes faixas 
etárias e de ciclos educacionais, são evidenciadas 
consequências que podem ilusoriamente ser julgadas 
em curto prazo como ausentes, caso tenham elevada 
resiliência e neuroplasticidade infantil; no entanto, há 
estimativas de sequelas em médio e longo prazos que 
poderão ser observadas em até uma década futura.

O período de isolamento social, necessário em um 
primeiro momento, caracterizou-se por vários fatores 
estressores para as crianças, tais como manejo do tédio 
ou da monotonia, desapontamento, falta de contato 
face a face com colegas, amigos e professores, espaço 
eventualmente mais reduzido em casa, com diminuição 
do gasto energético físico-motor, além da maior demanda 
de gerenciamento e de autorregulação de novos 
sentimentos delas mesmas e de seus pais, com perdas 
financeiras e laborais durante o lockdown19.

Em cidades norte-americanas, cujas pessoas presenciam 
tempestades de neve intensas, o fechamento das escolas 
já demonstrou afetar o aprendizado das crianças, assim 
como sua rotina diária, dos pais, professores e demais 
funcionários da instituição. Estas intempéries podem 
durar alguns dias ou semanas e, mesmo que por um 
curto período de tempo, as crianças têm apresentado 
pior desempenho nos testes relacionados ao processo 
de aprendizagem33, o que serve de embasamento para 
pensarmos nos prejuízos atrelados às restrições vividas 
pelas crianças na pandemia.
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Vertente 3: a saúde mental e o custo de trabalho 
posterior para pais, professores e insti tuições escolares 
encontram-se em zona de risco
Os pais, desde o início da pandemia, foram obrigados, 

em sua maioria, a tentar enfrentar do melhor modo 
possível, contando com suas estratégias de resiliência e 
de coping, as adaptações do trabalho em home offi  ce com 
crianças e adolescentes em casa, necessidade de suporte 
a pais idosos ou outros familiares, pressão econômica, 
redução de espaço, entre outros ajustes emergenciais. 
Com isso, o risco de vulnerabilidade de sua saúde mental 
aumentou consideravelmente, com dados de mais 
violência domésti ca, por exemplo32,33. Em um estudo 
com 183 pais de crianças nos EUA, fatores estressores 
relacionados ao COVID-19, como os elevados índices 
de ansiedade e de sintomas depressivos, mostraram-se 
associados à autopercepção parental de estresse, assim 
como a um maior potencial de abuso infanti l34.

A parti r de uma breve revisão promovida por Brooks 
et al.35, publicada também na The Lancet, incluindo 24 
estudos sobre efeitos de diferentes quarentenas desde 
2003, os achados mais prevalentes foram de efeitos 
psicológicos negati vos, como de sintomas de estresse 
pós-traumáti co (um quadro descoberto em períodos 
peri e pós-guerras), desorientação ou confusão, 
episódios de raiva, com esti mati va de consequências 
duradouras, persistentes. Há, ainda, relatos de aumento 
da dependência parental e de habilidades reduzidas de 
autonomia e de independência36.

o Que fazeR e coMo voltaR caso a decisão coletiva e/
ou individual seJa pRÓ-RetoRno Às aulas?
Cabe ressaltar que a reabertura das insti tuições 

escolares depende, também, do controle local da COVID-
19, para que se possa desenvolver estratégias seguras e 
de menor risco possível à comunidade escolar. Reabrir 
as escolas não signifi ca voltar ao normal, mas considerar 
a necessidade do convívio social e da reinserção em um 
ambiente de aprendizagem em prol do desenvolvimento 
cogniti vo e da saúde mental das crianças, avaliando-
se os benefí cios e efeitos adversos das medidas aqui 
discuti das.

Muitos países passaram a adotar medidas parciais, que 
incluem a restrição do tamanho das turmas; aulas com 
horários escalonados; divisão e alternância de grupos 

de alunos entre aulas presenciais e remotas; e retorno 
à escola apenas para grupos de idade específi cos2. 
Ademais, é recomendado: isolar estudantes, professores 
e demais funcionários doentes ou com suspeita de 
contaminação; reforçar a higiene através da aplicação 
da lavagem regular das mãos e uso de álcool em gel, 
disponibilizado nas entradas/saídas; limpar diariamente 
superfí cies; venti lar adequadamente os ambientes; e 
promover sempre que possível distanciamento social37,38. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância37 aconselham o uso de 
máscara como método de intervenção de saúde pública 
que pode ajudar a prevenir e controlar a transmissão de 
vírus respiratórios, como o SARS-COV-2, principalmente 
a parti r de 6 anos de idade38.

Em suma, na Tabela 1, apresentam-se as descrições 
sinteti zadas dos quatro principais documentos que 
podem ser acessados e consultados por pais, gestores 
escolares e membros da sociedade geral e cientí fi ca.

consideRaçÕes finais
As notí cias nos primeiros meses foram muito 

aterrorizantes e ainda embasadas na premissa temporária 
de que não se sabia nada acerca do vírus. Atualmente, 
evidências já estão disponíveis mostrando uma menor 
transmissibilidade entre crianças e destas para adultos. 
Considerando-se a educação como um pilar básico da 
sociedade, assim como a saúde mental e fí sica, justamente 
pelo fato de a primeira ser promotora das últi mas e fator 
de prevenção de doenças, os professores e gestores 
educacionais devem ser valorizados pela sociedade geral 
e, consequentemente, por políti cas públicas, pois são 
também profi ssionais de linha de frente.

Além de evidências, refl exões fi nais que respeitam que 
o cerne desta análise está sob um campo de decisão 
individual são consideradas. Deve-se considerar os 
valores familiares e as condições de maior medo de cada 
indivíduo, família ou grupo social, assim como os índices 
de contaminação de cada cidade. Em complementaridade, 
não se pode negligenciar a relevância de se considerar o 
impacto coleti vo para o desenvolvimento de uma geração 
e de uma sociedade com 1 ano ou mais de vivência 
escolar interrompida, principalmente no contexto da 
vulnerabilidade sociocultural, econômica, emocional e 
cogniti va. Consequências socioemocionais, cogniti vas e 
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Tabela 1 - Descrição de quatro documentos-chave acerca das consequências para a saúde mental e desenvolvimento 
infantil no fechamento das escolas
Documento Data de publicação Objetivo Principal conteúdo
The future is here 
(United Nations)39

Agosto/2020 Apresentar a 
campanha “Salve 
nosso futuro” 
e alertar para a 
importância da 
reabertura das 
escolas.

António Guterres, atual Secretário Geral da ONU, chama a 
atenção para os principais motivos que o levam a defender a 
reabertura das escolas. Entre eles, ressalta a importância da 
educação como chave para um desenvolvimento saudável do 
indivíduo e da sociedade; atenta para grupos marginalizados 
que dependem das escolas; defende o retorno seguro das 
crianças às escolas quando a transmissão local estiver sob 
controle; e o aumento dos orçamentos destinados à educação, 
alfabetização e infraestrutura digital.

Key Messages and 
Actions for COVID-
19 Prevention and 
Control in Schools 
(UNICEF)37

Março/2020 Documento que 
aborda as principais 
ações preventivas 
e de controle do 
COVID-19 nas 
escolas.

No documento, constam orientações claras e específicas 
para o retorno à escola, como: manter indivíduos doentes 
ou com suspeita de contaminação isolados; reforçar hábitos 
de higiene pessoal e do local, desinfetando superfícies e 
incentivando a lavagem regular das mãos; promover e garantir 
o distanciamento social; manter a comunidade escolar 
informada sobre a doença do novo coronavírus; não promover 
aglomeração de pessoas; usar estratégias de ensino online; e 
apoiar populações vulneráveis que dependem da escola.

COVID-19 in 
children and the 
role of school 
settings in COVID-
19 (ECDC)2

Agosto/2020 Abordar o papel 
da escola na 
transmissão 
de COVID-19, 
apresentando 
dados sobre o 
comportamento do 
vírus em crianças.

O documento ressalta que a proporção de crianças 
infectadas por COVID-19 é pequena (menor que 5%); 
quando diagnosticadas, têm menor probabilidade de serem 
hospitalizadas ou apresentar quadro grave, podendo apenas 
ter sintomas leves ou não apresentarem sintomas. Quanto 
ao ambiente escolar, trata da dificuldade em detectar casos 
em crianças pela falta de sintomas, mas reforça que houve 
poucos surtos significativos. Defende que, tomadas as devidas 
medidas de higiene e distanciamento apropriadas, as escolas 
provavelmente não se tornarão ambientes de propagação. 
Apesar das evidências conflitantes, a reabertura de escolas 
não foi associada a aumentos significativos na transmissão 
comunitária. Adicionalmente, o impacto socioemocional é um 
dos pontos fortes de justificativa para o retorno.

Suspensão das 
aulas e respostas 
à COVID-19 
(UNESCO)36

Outubro/2020 Apresentar dados 
do impacto do 
COVID-19 na 
educação através 
do monitoramento 
mundial do 
fechamento de 
escolas.

Como consequência da medida, mais de 70% da população 
estudantil mundial foi afetada, representando mais de 900 
milhões de estudantes. Só no Brasil, são mais de 50 milhões 
de afetados.
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de aprendizagem podem deixar marcas difí ceis de apagar, 
com gaps de desenvolvimento social e acadêmico, com 
prejuízos ainda desconhecidos.

Outras manifestações de cunho cientí fi co a favor ou 
contrárias ao presente posicionamento baseado nas 
principais e mais recentes publicações acerca do tema são 
encorajadas. Tais manifestações, entretanto, precisam ser 
alicerçadas em evidências de pesquisas, não meramente 
em notí cias cujas manchetes tendem a esti mular condições 
emocionais dominadas por medo e estresse. Deve-se, 
ainda, salientar que a escola vai além do ambiente que 
provém conhecimento formal; é um espaço para se 
relacionar, desenvolver habilidades socioemocionais 
e, para os mais vulneráveis, as escolas também servem 
como garanti a de uma alimentação saudável1,3.

Estudos demonstram como as desigualdades entre 
diferentes níveis socioeconômicos podem impactar na 
aprendizagem, com pesquisas que constatam as lacunas 
em habilidades matemáti cas e de alfabeti zação entre 
crianças dos extremos níveis socioeconômicos (alto 
e baixo) em períodos de férias, isto é, crianças mais 
socioeconomicamente desprovidas acabam sofrendo 
mais impacto pela falta de esti mulação que a escola prevê 
do que as crianças de lares de maior poder aquisiti vo3, 
possivelmente pelas oportunidades de esti mulação em 
casa.

Considerando-se que a pandemia vem abrindo 
cada vez mais as lacunas entre os diferentes níveis 
socioeconômicos, há necessidade de intervenções 
políti cas e de legislação, a fi m de fornecer apoio e de 
prevenir o aprofundamento e ampliação da desigualdade 
social, que, por consequência, corresponde a uma 
desigualdade maior do que a anteriormente caracterizada 
no processo de aprendizagem. Sem essas estratégias, a 
atual crise de saúde pode se transformar em uma crise 
de consequências duradouras para as crianças de famílias 
de baixa renda3.

Por fi m, destaca-se que há relatos em grupos menores 
de ausência de difi culdades cogniti vas, socioemocionais 
ou de aprendizagem, com a principal associação do fator 
de maior convivência familiar na ausência de confl itos ou 
de vulnerabilidades. Mais estudos devem ser conduzidos 
para que diferentes evoluções possam ser mapeadas e 
a relação entre fatores negati vos e positi vos possa ser 
aprofundada, com aplicabilidades para o desenvolvimento 

de programas de intervenção clínica e educacional nas 
escolas com professores, pais e alunos. 
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FOR STUTTERING: ADVANCES, CONTROVERSIES AND 
CHALLENGES

Resumo
No presente trabalho, discutimos como o uso associado 

de tecnologias, como a realidade virtual, com abordagens 
de tratamentos modernas, como a terapia cognitivo-
comportamental (TCC) associada ao mindfulness, pode 
contribuir para resultados mais eficazes no tratamento 
da gagueira. Os antigos tratamentos focados unicamente 
em terapia comportamental, com uso prioritário da 
terapia de exposição, foram sendo substituídos e/
ou associados a novas abordagens, utilizando a TCC 
como base do processo de tratamento. Atualmente, 
protocolos que visam difundir o uso de tecnologias de 
realidade virtual, videogames e estimulação transcraniana 
com esse novo foco terapêutico expandido, tendo 
por objetivo a diminuição da ansiedade antecipatória/
social, juntamente com o ganho de atenção plena e de 
percepção de gatilhos internos e externos de ansiedade, 
estão mudando de maneira bastante consistente o 
panorama do tratamento da gagueira. Neste artigo, 
vamos considerar diversos trabalhos seminais e novos 
que demonstram que tecnologias de simulação de 
situações de vida real são as práticas que têm obtido os 
melhores resultados no tratamento da gagueira.

Palavras-chave: Gagueira, tratamentos, tecnologia.

Abstract
In this paper we discuss how the use of technologies 

(such as virtual reality) associated with modern 
treatment approaches (such as cognitive behavioral 
therapy [CBT] with mindfulness) can contribute to more 

effective results in the treatment of stuttering. Old 
treatments, which focused solely on behavioral therapy, 
with priority use of exposure therapy, have been 
replaced and/or associated with new approaches using 
CBT as the basis of the treatment process. Currently, 
protocols that aim to spread the use of virtual reality 
technologies, video games and transcranial stimulation 
with this new expanded therapeutic focus, aiming to 
decrease anticipatory/social anxiety together while 
at the same time gain full attention and perception of 
internal and external anxiety triggers, are consistently 
changing the scenario of stuttering treatment. In this 
article, we will consider several seminal and new works 
that demonstrate that simulation technologies of real life 
situations are the practices that have shown the best 
results in the treatment of stuttering.

Keywords: Stuttering, treatment, technology.

intRodução
É inegável que as intervenções cognitivas baseadas 

em jogos de videogame para o tratamento terapêutico 
da gagueira são ainda incipientes. Tratamos desse 
assunto em um trabalho anterior1, em que discutimos o 
estudo de Lavender & Gromala2, que construíram um 
videogame com o propósito de incrementar a fluidez 
verbal, utilizando como aporte as abordagens da terapia 
cognitivo-comportamental (TCC).

No trabalho em questão2, os autores avaliaram o 
uso de videogames para o tratamento da gagueira, 
utilizando um jogo protótipo chamado Audition, The 

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-10-4-3
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Game (algo como uma audição para uma peça de 
teatro). Nesse protóti po, a dinâmica de jogo consisti a 
em controlar um personagem que deveria parar em 
uma audição ou abandonar o seu sonho de tornar-se 
um ator. O personagem, que é controlado pelo jogador 
através do mouse, antes de chegar à dita audição, 
deve resolver uma série de objeti vos, passando por 
uma enorme quanti dade de obstáculos durante o 
seu percurso, com a fi nalidade de aumentar o seu 
estresse e a sua ansiedade (por exemplo, andar em 
um skate, enfrentando o tráfego de automóveis, para 
chegar à audição). Depois dessa fase inicial, o jogador 
fi nalmente é apresentado a uma sala, na qual deve ler 
em voz alta, durante 30 segundos, um trava-línguas, 
preservando o ritmo e a harmonia. Se esse desafi o 
é completado com êxito, um novo ciclo de leitura é 
iniciado, aumentando a difi culdade e ajustando o 
tempo de exposição, até alcançar o nível máximo de 
atuação e, assim, ser nomeado como ator dentro do 
jogo. Depois de 10 minutos de experiência de jogo, 
os jogadores foram reavaliados através de diversos 
questi onários a respeito da difi culdade do jogo, o prazer 
de jogar e a ansiedade causada durante o processo. O 
estudo piloto demonstrou que esse jogo em parti cular 
era agradável, atrati vo e desafi ante, como também 
apresentou uma possível relação entre a antecipação 
da fala e o estresse. Uma das medidas avaliadas foi a 
resposta galvânica da pele, que durante os desafi os 
vocais aumentava substancialmente, sugerindo, assim, 
que a antecipação do desafi o vocal pode, na realidade, 
causar maior estresse do que o desafi o real2.

Dessa maneira, o presente trabalho tem por objeti vo 
apontar a perti nência das intervenções baseadas em 
videogames, analisando o contato da gagueira.

Com o intuito de desenhar intervenções efeti vas para 
o transtorno, é fundamental realizar primeiramente uma 
aproximação conceitual. A gagueira, também conhecida 
como disfemia ou disfl uência, é um transtorno da fl uidez, 
caracterizado pela aparição de paradas repenti nas da 
fala, prolongações, distorções, adição de interlocuções, 
repeti ções de sílabas ou circunlocuções verbais, que se 
produzem ao substi tuir palavras complexas por outras 
mais simplifi cadas3,4. Esses sintomas geralmente estão 
acompanhados de diversos componentes fi siológicos e 
psicológicos, que se associam a reações involuntárias, 

como a contração dos músculos faciais, a transpiração 
corporal, as palpitações, o rubor e o desvio do olhar, 
entre outros5.

A prevalência da gagueira afeta cerca de 3 milhões 
de pessoas nos EUA6, e o seu aparecimento acontece 
relati vamente cedo no desenvolvimento ontogenéti co: 
entre os 2 e os 5 anos de idade7. Pelo panorama das 
contribuições provenientes da epidemiologia, a primeira 
aparição da gagueira se dá por volta dos 3 ou 4 anos 
de idade8. As difi culdades de associação podem se 
prolongar até a adolescência e inclusive conti nuarem 
de forma pervasiva pela vida adulta, convertendo-
se, por consequência, em prejuízos crônicos9. É 
importante ressaltar que os dados indicam que esse 
transtorno é mais frequente em homens10 do que em 
mulheres. A gagueira cobre um amplo espectro de 
comportamentos estereoti pados, tanto ansiogênicos 
quanto patológicos. Portanto, esse quadro complexo 
da gagueira associa diversas manifestações cogniti vas 
e comportamentais que são próprias de um transtorno 
emocional, como a fobia ou a ansiedade social (ver 
Craig & Tran11 para uma metanálise do tema). A nossa 
percepção é de que a dimensão social da gagueira 
não é menor, e por isso é necessário um enfoque que 
lide com componentes fí sicos (do aparelho fonador), 
emocionais (relacionados à ansiedade), comportamentais 
(expressão da fala) e cogniti vos (da organização do 
discurso).

O tratamento tradicional da gagueira se apoia em dois 
principais eixos, fonoaudiologia ou terapia da expressão 
da fala e TCC12. À luz dos recentes avanços (para uma 
revisão exausti va sobre tratamentos, ver Brignell et 
al.13) do uso de videogames para a saúde, é perti nente 
repensar o uso desses dispositi vos para avaliação e 
tratamento de diversas variáveis clínicas. Nesse senti do, 
circulam há alguns anos diversos dispositi vos que geram 
sons ou ruídos enquanto o indivíduo fala. O objeti vo 
dessa abordagem é desconectar o ato de falar do ato de 
escutar, evitando que o feedback auditi vo da expressão 
da fala, de alguma forma, possa gerar ansiedade por 
conta de pequenas falhas e, consequentemente, 
aumentar a ansiedade social, prejudicando ainda mais a 
fl uência do paciente com gagueira. Entretanto, a efi cácia 
desses dispositi vos para uma abordagem específi ca para 
a gagueira ainda é limitada6.
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Abordagens recentes sugerem que a TCC, 
complementada com técnicas de atenção plena, como 
o mindfulness, poderia ser eficaz para o tratamento da 
disfluência que acomete o paciente com gagueira. Nesse 
sentido, Mongia et al.14 sugerem que o mindfulness, além 
de ajudar os pacientes disfluentes a ganhar consciência e 
identificar o que fazem enquanto gaguejam, pode auxiliar 
de maneira simultânea a gerar consciência das respostas 
dos ouvintes. O mindfulness intervém em uma melhor 
gestão do controle atencional e concomitantemente 
induz a mudanças significativas na percepção dos 
pensamentos disfuncionais associados15.

No âmbito dessa técnica, também foi relatado que 
a exposição imaginativa influencia na aceitação dos 
pensamentos intrusivos ansiosos, possibilitando, desse 
modo, uma regulação emocional mais eficiente16. Em 
seu trabalho, Rodríguez-Carvajal et al.16 fizeram um 
acompanhamento de um paciente e evidenciaram 
melhoras significativas no aumento da sua fluidez da 
fala através do uso da exposição imaginativa, que foi 
essencial para evitar as recaídas e manter os ganhos 
efetivos da intervenção em outros contextos.

Geralmente, o protocolo de intervenção combinando 
TCC com mindfulness, dependendo da gravidade 
dos sintomas, pode oscilar entre 3 meses e 3 
anos de tratamento, com variação do número de 
sessões. Adicionalmente ao tratamento, sessões de 
acompanhamento são necessárias para evitar recaídas. 
Associadas, essa abordagem de TCC e abordagens 
baseadas em mindfulness poderiam ser estratégias 
factíveis para o tratamento.

Por exemplo, está bem estabelecido que as terapias 
da terceira onda, como a terapia de aceitação e 
compromisso (ACT), induzem uma maior flexibilidade 
psicológica em diversos transtornos, ampliando esses 
benefícios à disfluência, como sugere uma série de 
estudos sobre o tema (Harley17 oferece uma revisão 
detalhada sobre mindfulness e gagueira). De forma similar, 
Beilby et al.18 aplicaram um programa de treinamento em 
mindfulness em adultos que gaguejavam. Os resultados 
mostraram que os efeitos da intervenção melhoraram 
diversos aspectos vinculados com o gerenciamento 
do corpo, das emoções, dos pensamentos e em 
relacionamentos interpessoais em situações sociais, com 
resultados consistentes depois de 3 meses do término 

da intervenção. De forma complementar, De Veer et 
al.19 avaliaram os efeitos de implementar um programa 
de treinamento de mindfulness para a redução do 
estresse em 37 pessoas com gagueira. Os resultados 
desse estudo destacaram uma diminuição nos níveis 
de estresse e ansiedade durante eventos de exposição 
social, aumentando a capacidade dos participantes de 
gerenciar eficientemente o locus de controle interno.

A robustez dessa técnica, assim como a facilidade 
da sua implementação, tanto em um nível individual 
como grupal, possibilitam importantes implicações 
na qualidade de vida do paciente, complementando 
enfoques tradicionalmente instaurados (TCC, terapia 
da fala/fonoaudiologia, dispositivos de realidade virtual, 
entre outros).

Recentemente, e considerando a heterogeneidade 
das abordagens vigentes, surgiram dispositivos de 
biofeedback que demonstraram resultados promissores 
para o tratamento de pessoas com disfluência. 
Especificamente, Modifying Phonation Intervals 2 (MPI-
2)20 é uma abordagem inovativa de biorretroalimentação. 
A terapia baseada na evidência permite que as pessoas 
que gaguejam possam utilizar essa biorretroalimentação 
adaptada para modificar a forma como utilizam suas 
pregas vocais para reduzir a própria gagueira. Esse 
novo padrão de fala acaba promovendo uma maior 
fluidez e aumenta a confiança em situações de fala 
exigentes. Os participantes mostraram uma maior 
autoidentificação como falantes normais (isto é, uma 
menor autoidentificação como gagos), uma redução dos 
intervalos de fonação curtos e um aumento do uso de 
intervalos de fonação de maior duração.

Da mesma forma, é pertinente realizar uma menção 
especial a uma recente abordagem que poderia facilitar 
a abertura de novas linhas de investigação em torno 
do tratamento dessa patologia da fala. É o caso da 
estimulação transcraniana por corrente direta (ETCD) 
– do inglês transcranial direct-current stimulation (tDCS) 
– como coadjuvante da terapia da fala. A abordagem 
consiste em utilizar uma corrente elétrica fraca, aplicada 
às regiões do cérebro associadas à gagueira, através 
de eletrodos, que modulam o potencial de membrana 
em repouso dos neurônios no córtex. Foi levantada a 
hipótese de que, ao aplicar o ETCD enquanto o paciente 
estivesse falando fluentemente (durante um processo 
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de TCC), os circuitos cerebrais poderiam ser ati vados 
para facilitar a fl uência na fala e, consequentemente, 
um aumento da fl uência poderia ser melhor manti do em 
adultos que gaguejam21.

Em relação às intervenções baseadas em videogames, 
Stamurai é um videogame de livre acesso (htt ps://
stamurai.com/) que permite que as pessoas com 
disfl uência treinem a sua fala com uma série de exercícios, 
como práti ca de leituras (ler em voz alta o conteúdo, 
gravar a voz e reproduzi-la em sequência), assim como 
para as vogais e as consoantes (prati car os sons em lugar 
das palavras) e fl uidez da fala (identi fi cação consciente 
do fl uxo da fala, respondendo a perguntas).

Diversos grupos de investi gação têm contribuído 
para a construção de metodologias e diretrizes para 
a criação de jogos terapêuti cos e/ou intervenções 
comportamentais com objeti vos de tratamento em 
áreas da saúde e da clínica psicológica (ver, por exemplo, 
Rivero22). Por exemplo, Baranowski et al.23 apresentam 
uma série de critérios técnicos que se podem uti lizar 
para construir um jogo que crie generalização de 
aprendizados terapêuti cos do jogo para a vida real. 
Nosso próprio grupo desenvolveu um método para a 
criação de videogames terapêuti cos com enfoque na 
reabilitação neuropsicológica do TDAH24.

No âmbito dos videogames usados com fi nalidades 
terapêuti cas, estes podem ser classifi cados em dois 
grandes grupos: os jogos de treino repeti ti vo de 
habilidades específi cas (isto é, falar vogais ou consoantes); 
e os jogos que têm a intenção de se aproximar o máximo 
possível a simulações de situações coti dianas reais, como 
o jogo de Lavender & Gromala2 (para uma discussão 
sobre esse tema, ver Rivero et al.24). Fundamentalmente, 
esses videogames que usam simulações de vida coti diana 
se uti lizam de intervenções respaldadas empiricamente 
pelas terapias de exposição, que consistem no controle e 
na repeti ção de estí mulos aversivos para o paciente (isto 
é, falar em público, em voz alta)25.

Para além das terapias comportamentais clássicas, como a 
terapia de exposição, é essencial avançar em direção às TCC 
associadas a videogames. Klinger et al.26 buscam se aproximar 
dessa necessidade metodológica. Eles compararam a 
efi cácia clínica de um dispositi vo de realidade virtual com 
o da TCC (enfoque terapêuti co tradicional). Os resultados 
indicaram não haver diferenças de efeito signifi cati vas entre 

a TCC tradicional e a baseada em realidade virtual. Parece-
nos que o próximo passo natural é a associação de TCC e 
mindfulness com jogos de simulação de situações coti dianas 
e de vida real de pacientes com gagueira. Esse passo, por 
mais natural que seja, envolve uma série de difi culdades 
relacionadas a barreiras e restrições metodológicas da 
própria pesquisa cientí fi ca, econômicas, estatí sti cas e de 
engajamento terapêuti co24.

Por fi m, a exposição repeti da e sistemáti ca a diversos 
cenários sociais em um dispositi vo de realidade virtual 
é uma aposta importante para o futuro do tratamento 
da gagueira, já que aumenta a sensação de segurança e 
miti ga a tí pica ati vação ansiogênica e as consequentes 
respostas evasivas.
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