


1. Utilize fones de ouvido ou procure 
um local silencioso para ter uma 
experiência sem interferências;

2. O seu microfone permanecerá 
mutado durante todo o evento;

3. Caso se sinta confortável, fique à 
vontade para abrir sua câmera! 
Será um prazer vê-los! :)

4. O chat estará habilitado, durante 
todo evento.

Veja algumas dicas para 
aproveitar nossa WebAula: 

Olá!
Começaremos em breve.

 Bom evento!



Olá, tudo bem?

Meu nome é  Carlos Guilherme 
Schlottfeldt 

Sou Psicólogo, Msc.

Professor Ensino Superior

Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento na 
MAPA.



Olá, tudo bem?

Meu nome é Camila Vieira

Sou acadêmica de  Psicologia.

Experiência na área de R&S.

Atualmente sou estagiária de Pesquisa e 
Desenvolvimento na MAPA.



Quais são os pontos principais a serem abordados?

● O que foi publicado nos últimos dois anos acerca do tema?

● Quais os efeitos da pandemia na saúde mental da população mundial?

● Como a personalidade se relaciona com o bem-estar durante o período de pandemia?

● Como as diferentes faixas etárias da população responderam em relação à pandemia?

● Os impactos da pandemia foram os mesmos para todos?



Qual é a magnitude das informações disponíveis?

Busca atualizada em 15/02/2022

Inicial: 7227 resultados

Refinando: 134 resultados



Saúde Mental de estudantes no início da pandemia

Objetivo:
● Avaliar características sociodemográficas, personalidade, ideação 

suicida e percepção covid associadas à saúde mental.

Período:
● Início da pandemia

Amostra: 
● 1957 universitários
● Idades entre 18 e 40 anos
● 72,30% ♀

Teodoro et al.(2021)



Características sociodemográficas

 adaptado de Teodoro et al. (2021, pg. 376)



Características sociodemográficas

 adaptado de Teodoro et al. (2021, pg. 376)



Informações relacionadas ao Covid-19

 adaptado de Teodoro et al. (2021, pg. 376)



Saúde Mental (depressão, ansiedade e estresse) de 
acordo com características sociodemográficas

 adaptado de Teodoro et al. (2021, pg. 376)



Relação entre Saúde Mental e Covid-19

 adaptado de Teodoro et al. (2021, pg. 376)



Impacto da pandemia na saúde mental da 
população em geral 

Taxas relativamente mais altas de: 

adaptado de Xiong et al.(2020)

Ansiedade

Depressão

Transtorno de estresse pós-traumático
 
Sofrimento psicológico

Estresse



Impacto da pandemia na saúde mental da 
população em geral 

Fatores de risco que estão associados ao sofrimento psíquico no período 
pandêmico:

● Sexo feminino;
● Faixa etária mais jovem  (≤40 anos);
● Presença de doenças crônicas/psiquiátricas;
● Desemprego;
● Status de estudante e,
● Exposição frequente a mídias sociais/notícias sobre COVID-19.

adaptado de Xiong et al.(2020)



Relações entre personalidade, saúde mental e outras 
variáveis frente ao Covid-19 em profissionais de saúde 
no Brasil

Objetivo: 
● Associação e influência entre variáveis sociodemográficas, laborais, 

impactos da pandemia, personalidade e saúde mental. 

Períodos/Amostras: 
● t1  - abril de 2020

○ 560 profissionais de saúde 
● t2 - outubro a dezembro de 2020

○ 151 foram reavaliados 
● Média de idade de 39,87 (DP=10,51) 
●  90,7% ♀

adaptado de Ribeiro et al.(2021)



Associações entre variáveis no tempo 1

Ribeiro et al. (2021, pg. 8)



Associações entre variáveis no tempo 1

Ribeiro et al. (2021, pg. 8)



Associações entre variáveis no tempo 1

Ribeiro et al. (2021, pg. 8)

Saúde mental se 
relaciona com a 
satisfação com 
a vida



Associações entre variáveis no tempo 1

Ribeiro et al. (2021, pg. 8)

Saúde mental se 
relaciona com a 
percepção sobre o 
manejo de 
estresse



Associações entre variáveis no tempo 1

Ribeiro et al. (2021, pg. 8)

Saúde mental se 
relaciona com 
desesperança e 
estigma



Associações entre variáveis no tempo 1

Ribeiro et al. (2021, pg. 8)

Saúde mental se 
relaciona com 
traços de 
personalidade



Associação entre variáveis no tempo 2

Ribeiro et al. (2021)

Com o avanço da pandemia os pesquisadores fizeram perguntas adicionais:

● Contraíram COVID?
● Houveram óbitos na família?
● Apresentam ideação suicida?



Associação entre variáveis no tempo 2

Ribeiro et al. (2021, pg. 9)



Associação entre variáveis no tempo 2

Ribeiro et al. (2021, pg. 9)

Saúde mental se 
relaciona com 
percepção sobre o 
manejo de estresse



Associação entre variáveis no tempo 2

Ribeiro et al. (2021, pg. 9)

Ideação suicida se 
relaciona com 
desesperança, 
óbitos de familiares   
e saúde mental



Personalidade, variáveis sociodemográficas e suas 
influências no isolamento social e saúde mental

Objetivo: 
● Avaliar características sociodemográficas e personalidade 

associadas ao isolamento social e efeitos na saúde mental.

Período:
● 4 a 17 de abril de 2020

Amostra:
● 1914 pessoas
● Idades entre 14 e 86 anos
● 77,7% ♀
● Maioria aderiu ao isolamento.

Zanini et al.(2021)



Perfil sociodemográfico na adesão do 
isolamento social

adaptado de Zanini et al. (2021, pg. 27)



Perfil sociodemográfico na adesão do 
isolamento social

adaptado de Zanini et al. (2021, pg. 27)



Adesão ao isolamento social de acordo com a 
personalidade e outras variáveis

adaptado de Zanini et al. (2021, pg. 27)



A vivência da pandemia por enfermeiros na linha 
de frente

Experiências subjetivas de 11 enfermeiros portugueses:
● trabalho emocional
● estratégias de suporte e 
● oportunidades de desenvolvimento.

Período: maio de 2020

Resultados:
● Foi um processo de adaptação progressivo;

● Encontraram recursos para lidar com as adversidades, gerindo as 
emoções de forma eficaz e adaptativa.

 Diogo et al.(2021)



Dados em larga escala referentes ao impacto na saúde 
mental de acordo com variáveis sociodemográficas

Objetivos: 
● Identificar variáveis populacionais associadas ao humor e saúde 

mental, 
● investigar impacto auto percebido em relação às variáveis 

populacionais. 

Dois períodos:
● Pré-pandemia -> 25 de dezembro/2019 a 31 de janeiro/2020
● Meados da pandemia -> 2 de maio a 30 de junho

Amostra: 
● 379.875 pessoas em dois períodos:
● >16 anos, 90% do Reino Unido, o restante, residentes de todo o 

mundo.
 adaptado de  Hampshire et al.(2021)



Impacto auto percebido ao longo da pandemia 

Principais consequências positivas:

 adaptado de Hampshire et al.(2021)

Gastando menos e economizando mais

Mais tempo com menos deslocamento 

Mais relaxados do que antes

Mais tempo para ler por prazer
 
Maior senso de comunidade

Mais em contato com entes queridos via apps

Aproveitando mais as coisas simples da vida



Impacto autopercebido ao longo da pandemia 
Principais consequências negativas:

 adaptado de Hampshire et al.(2021)

Preocupação com saúde de entes queridos

Preocupação com a própria saúde

Perda de lazer e atividades relacionadas

Sentimento de desconexão
 
Perda de estrutura diária

Menos propósito para trabalhar

Aumento do consumo de álcool



Variáveis de saúde mental dia-a-dia em dois períodos de 
tempo

  adaptado de Hampshire et al.(2021)



Variáveis de saúde mental dia-a-dia em dois períodos de 
tempo

  adaptado de Hampshire et al.(2021)



Variáveis de saúde mental dia-a-dia em dois períodos de 
tempo

  adaptado de Hampshire et al.(2021)



A idade está associada aos impactos na 
saúde mental provocados pela pandemia?

 adaptado de Hampshire et al.(2021)



A idade está associada aos impactos na 
saúde mental provocados pela pandemia?

 adaptado de Hampshire et al.(2021)



A idade está associada aos impactos na 
saúde mental provocados pela pandemia?

 adaptado de Hampshire et al.(2021)



Outra variável demográfica está 
associada aos impactos na saúde mental?

 adaptado de Hampshire et al.(2021)



Personalidade e 
comportamento 
nos impactos da 
pandemia

O comportamento e a 
personalidade estão 
associados aos impactos 
percebidos da pandemia?

adaptado de Hampshire et al.(2021)

Telefone - social

Computador, trabalho/estudo

Computador, jogos

Email, notícias e informações

Estresse de tecnologia

Vício em tecnologia

Perfeccionismo

Busca de recompensas

Rigidez cognitiva

Auto-segurança

Abertura

Introvertido

Artista

Compaixão

Consciencioso

Mais tempo 
menos 
estresse/can
saço

Estilo de vida 
interrompido

Preocupaçõe
s de saúde

Perspectiva 
positiva

Conflito em 
casa

Ambiente 
melhorado

Mais tempo 
para pessoas

Treino

Média

Teste

co
rr

el
aç

ão
(r

)



Personalidade e bem-estar frente ao Covid-19

● Avaliar o efeito da pandemia no bem-estar subjetivo e no 
bem-estar psicológico e ainda, se a pandemia moderou o efeito da 
personalidade no bem-estar. 

○ Dados de duas amostras de jovens universitários de Melbourne.

- Pré-Covid (n=547) obtida no ano de 2017

- Covid (n=1.470) obtida em julho de 2020  

 adaptado de Anglim & Horwood (2021)



Bem-estar em amostras Pré-COVID e COVID

adaptado de Anglim & Horwood (2021)

Diferenças em bem-estar em amostras Pré-COVID e COVID

Variável

Satisfação com a vida

Afeto positivo

Afeto negativo

Relações positivas

Autonomia

Controle ambiental

Crescimento pessoal

Propósito na vida

Auto-aceitação



Bem-estar em amostras Pré-COVID e COVID

adaptado de Anglim & Horwood (2021)



Bem-estar em amostras Pré-COVID e COVID

adaptado de Anglim & Horwood (2021)

Diferenças em bem-estar em amostras Pré-COVID e COVID



A pandemia e 
seus efeitos na 
experiência 
afetiva

A variação nos afetos 
positivos e negativos 
estão associados aos 
impactos da pandemia?

adaptado de Anglim & Horwood (2021)

Emoção

Afeto positivo
Excitado
Interessado
Entusiástico
Ativo
Determinado
Orgulhoso
Atencioso
Forte
Inspirado
Alerta

Afeto negativo
Envergonhado
Culpado
Hostil
Assustado
Ansioso/agitado
Deprimido
Nervoso
Amedrontado
Irritável
Incomodado

Diferenças nas variáveis de humor do PANAS em 
amostras Pré-Covid e COVID



Personalidade e bem-estar em amostras pré e covid

A pandemia e os traços 
de personalidade 
possuem influências no 
bem-estar?

adaptado de Anglim & Horwood (2021)

Correlações entre escalas de personalidade e bem-estar em amostras COVID e Pré-Covid

Variável

Pré-COVID (n = 547)
Neuroticismo
Extroversão
Abertura
Amabilidade
Conscienciosidade
Média abs r

COVID (n = 1132)
Neuroticismo
Extroversão
Abertura
Amabilidade
Conscienciosidade
Média abs r

Diferença
Neuroticismo
Extroversão
Abertura
Amabilidade
Conscienciosidade
Média abs r

ScV        AP          AN            RP           AU         CA      CP         PV         AA        Média abs r



Personalidade e bem-estar em amostras pré e covid

A pandemia e os traços 
de personalidade 
possuem influências no 
bem-estar?

adaptado de Anglim & Horwood (2021)

Correlações entre escalas de personalidade e bem-estar em amostras COVID e Pré-Covid
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Personalidade e bem-estar em amostras pré e covid

A pandemia e os traços 
de personalidade 
possuem influências no 
bem-estar?

adaptado de Anglim & Horwood (2021)

Correlações entre escalas de personalidade e bem-estar em amostras COVID e Pré-Covid
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Impacto da pandemia a partir da personalidade e 
variáveis sociodemográficas 

● Investigar como as diferenças individuais nas consequências 
psicológicas da pandemia foram associadas aos traços de 
personalidade.

○ Dados de 1320 alemães obtidos em abril de 2020

○ Idade entre 18 a 88 anos, 58,64% ♀;

 Modersitzki et al. (2021)



Personalidade, idade, sexo e desfechos psicológicos  
As consequências psicológicas da pandemia depende das 
variáveis pessoais?

adaptado de Modersitzki et al. (2021)

Extroversão Amabilidade Conscienciosidade Neuroticismo Abertura
Resultados de variáveis psicológicas

Medidas protetoras
Distanciar

Não há reuniões de dois ou mais
Reduzir o contato

Evitar tocar nos outros
Sem festas

Ficar em casa sempre que possível
Mantendo uma distância de 1,5m

Regredir
Lazer/Reuniões

Proibido eventos de aglomeração em massa
Estabelecimentos de diversão noturna fechados

Instituições culturais fechadas
Lazer fechado

Instituições desportivas encerradas
Proibido reuniões em sociedade, etc

Bem-estar subjetivo (Global)
Satisfação com a vida

Equilíbrio de afeto



Personalidade, idade, sexo e desfechos psicológicos  
As consequências psicológicas da pandemia depende das 
variáveis pessoais?

adaptado de Modersitzki et al. (2021)
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Personalidade, idade, sexo e desfechos psicológicos  
As consequências psicológicas da pandemia depende das 
variáveis pessoais?

adaptado de Modersitzki et al. (2021)
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Personalidade e sua relação com afeto negativo, 
atenção e preocupação com a Pandemia

● Investigar relação entre neuroticismo e variabilidade de afeto 
negativo frente ao Covid-19 e ainda, preocupação com crises e 
reatividade durante as fases iniciais da pandemia na Alemanha.

○ Dados de amostragem de experiência em larga escala

- 1.609 indivíduos, 38.120 relatos momentâneos

- 18 de março a 3 de abril de 2020

 Kroencke et al. (2020)



Correlação entre neuroticismo, idade e ameaças à saúde 
pessoalmente experimentadas com outras variáveis

adaptado de Kroencke et al. (2020)

Afeto negativo

Atenção à COVID-19

Preocupações com a própria saúde

Preocupações com a própria vida social

Preocupações com o próprio 

trabalho/estudos

Preocupações com a saúde dos outros

Preocupações com a sociedade

Idade
Neuroticismo 
Ameaças à saúde pessoalmente 
experimentadas



Controle 
emocional e 
suas 
correlações

adaptado de Kroencke et al. (2020)

Baixo neuroticismo Alto neuroticismo
Afeto negativo

Preocupações com a própria saúde

Atenção à COVID-19



Conclusões - take home message

● A saúde mental, personalidade e demais variáveis envolvidas nos contextos de 
pandemia são complexas e não completamente compreendidas

● A saúde mental pode estar relacionada à interação de fatores anteriores e 
subsequentes a pandemia

● Os impactos foram diferentes para diferentes grupos demográficos
● Personalidade e comportamento estão associados à percepção de 

consequências da pandemia
● Neuroticismo / controle emocional foi uma das principais variáveis de 

personalidade envolvida
● Políticas públicas para mitigação de prejuízos da saúde mental da população 

podem considerar dados de personalidade e comportamento



A MAPA Avaliações 
Na MAPA Avaliações somos especialistas em entender pessoas por meio de
ciência e dados e, por isso, temos soluções completas quando o assunto é saúde
emocional no trabalho, liderança, cultura ou mesmo segurança e prevenção de
acidentes.

Como ferramentas, temos o Teste de Personalidade MAPA e o Inventário Psicossocial, que 
oferecem informações valiosas sobre o indivíduo e seu contexto. Questões centrais para 
promoção de ações voltadas a satisfação e manutenção da qualidade de vida dentro do 
contexto das organizações.



Alguns recados importantes
Fique atento a disponibilização desse conteúdo em outros formatos.

Para mais conteúdos acesse nosso  blog mapaavaliacoes.com.br

Nos acompanhe nas redes  sociais
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