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A saúde mental e o 
“novo normal”

A sociedade precisa se preparar para acolher e cuidar dessa imensidão 
de indivíduos que irão apresentar, pela primeira vez, um transtorno 
mental, em decorrência da pandemia, assim como daqueles que já 

sofriam e terão seus transtornos mentais agravados.

Antonio Egidio Nardi, Ary Gadelha de Alencar Araripe Neto, Carmita 
Abdo, Fábio Gomes de Matos e Souza e Luis Augusto Rohde



The genie is not 
going back into the bottle

(O gênio não vai voltar para a lâmpada, 
em tradução livre para o português).

Kate Lister 
(em matéria no New York Times)1.

Muito se fala sobre o dito “novo normal”, ainda mais agora que os núme-
ros avassaladores de mortes e internações pela Covid-19 tendem a diminuir 
em todo o país. Mas, afinal de contas, como se define esse “novo normal”? 
Começa quando e termina onde? Qual é sua relação com a saúde mental?

Em época de crise, nada melhor do que se valer do bom e velho dicionário, 
para elucidar definições complexas. Pois é, por incrível que pareça, o Dicio-
nário Oxford já apresenta uma definição para o dito: “new normal”: uma 
situação previamente não familiar, ou atípica, que se torna a “standard”, usu-
al ou esperada. Simples assim. O termo parece ter sido usado pela primeira 
vez em 2005 para descrever mudanças de atitude da população, devido à 
epidemia de gripe aviária.

O primeiro desafio é entender se o “novo normal” é uma 
mudança temporária ou algo permanente, ou seja, uma 

mudança necessária de hábitos, atitudes e visão de vida até o 
surgimento de uma vacina.

Será que o “novo normal” reflete algo mais duradouro? Nesse quesito, há 
pensadores como Luiz Felipe Pondé, que acham que o termo nada mais é do 
que uma expressão fajuta de marketing. Ele defende que, a médio prazo, o 
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ser humano e a vida vão mudar muito pouco. Mesmo que temporárias, algu-
mas mudanças estão ocorrendo e estão registradas, visualmente, em diversos 
locais, como na galeria de fotos da CNN2. 

Um grupo de cerca de 100 profissionais seniores de todos os continentes, 
incluindo acadêmicos, representantes de ONGs, investidores, CEOs de em-
presas e outros líderes empresariais, debateram e sugeriram quais os prin-
cipais domínios do “novo normal”. Eles apontaram mudanças na ordem 
global, sociedades e economias, empresas e mercados, no ambiente familiar 
e nos indivíduos3. Neste documento, e em diversos outros, fica claro que o 
impulso enorme ao trabalho remoto é uma realidade inevitável, que está 
sendo adotada pela maioria das empresas, em maior ou menor grau, mas 
certamente continuará em um nível maior do que antes da pandemia.

Em decorrência disso, há um movimento de busca de casas mais confortá-
veis ao redor dos grandes centros urbanos, por trabalhadores de classe média 
e alta. Isso obviamente muda, em cascata, diversos outros aspectos, como as 
formas de mobilidade humana nesses grandes centros. As escolas se prepa-
ram para modelos híbridos de ensino. O incremento das interações sociais, 
através de ferramentas da web, atinge todas as áreas. A explosão dos atendi-
mentos médicos por telemedicina, um dos tópicos abordados neste Guia, é 
de fácil constatação pelos números que emanam das principais operadoras 
de saúde do país. Chama atenção um documento, elaborado basicamente 
por empresários, que já destaca, ao discutir potenciais modificações nos indi-
víduos, o impacto na saúde mental. Assim como mostrou este Guia, a saúde 
mental já está e entrará ainda mais em foco.

Há uma discussão sobre se essas e outras mudanças foram causadas pela 
Covid-19, ou se representam apenas uma aceleração do que já viria de qual-
quer modo, em um mundo que se preparava para entrar na sociedade 5.0, 
um futuro representado pela chegada da realidade virtual, da realidade au-
mentada, da inteligência artificial, da internet das coisas e do uso de big data 
para definir análises de comportamento4.
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Do ponto de vista prático, constata-se que é um momento de 
transição marcado por incertezas5. Quão eficazes e necessárias 

são as medidas de distanciamento social e uso de máscaras 
para enfrentar a epidemia? Quais são seus efeitos adversos? 

Quando se deve reabrir as escolas? E de que forma? Quando a 
vacina chegará? No momento em que alguns países da Europa 
começam a ter novos surtos de Covid-19, é possível pensar que 
teremos uma nova explosão de casos no Brasil em 2021? Qual 
será o tamanho desse novo surto de casos? Quando surgirá e 

de onde virá a próxima epidemia?

Esse vácuo de incertezas e o contexto de todas as perdas associadas à pan-
demia têm o potencial de deixar profundas cicatrizes emocionais, tornando 
o terreno fértil para o que foi discutido nesse Guia: a quarta onda, ou seja, 
o impacto avassalador dos problemas de saúde mental na população, decor-
rentes da pandemia. Como bem descrito nos capítulos anteriores, os dados 
epidemiológicos são claros. Haverá um incremento substancial de casos de 
transtornos de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático6 e abuso de ál-
cool e substâncias, além do luto e reações emocionais pelas aproximadamen-
te 160 mil mortes registradas até agora.

Isso afeta e continuará afetando as características básicas do dia a dia dos 
indivíduos, desde o sono até a vida sexual, e terá interferência nas diver-
sas etapas do ciclo de vida, de forma ainda mais marcada nos idosos, como 
demonstramos. Considerando as características culturais brasileiras, onde o 
contato social mais próximo é definidor das relações, ainda será necessário 
entender melhor as sequelas emocionais das medidas de distanciamento físi-
co implementadas. 

As crianças estão privadas da escola, um local de aprendizagem e de 
encontro com os colegas. Também precisam se abster do contato com os 
avós e de afetos expressos através do toque. Outro ponto importante é o 
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impacto econômico da pandemia, que criou estresses relacionados à falta 
de recursos para garantir a subsistência das famílias, e seguirá deixando 
enormes sequelas.

Vale lembrar, mesmo correndo o risco de cair em clichês, que crise é 
sim uma oportunidade de crescimento. Essa situação que estamos vivendo 
permite examinarmos o que realmente importa, no que concerne ao nosso 
sistema de valores nas relações interpessoais e no trabalho. Nesse sentido, 
volta-se a lembrar, por meio deste Guia, sobre a importância de medidas 
simples na busca do equilíbrio emocional e da saúde mental. Cuidar de si 
passa, mais do que nunca, por abrir espaço na agenda para alimentação 
saudável (evitando doses excessivas de álcool), exercício físico regular, ho-
ras adequadas de sono, e espaço mental no aqui e agora, afastando-se das 
ruminações passadas e preocupações futuras, o que pode ser muito bem 
exercitado via meditação.

Essas iniciativas são importantes do ponto de vista individual, mas a so-
ciedade precisa estar preparada para melhor acolher e cuidar dessa grande 
proporção de indivíduos, que irão apresentar, pela primeira vez, um trans-
torno mental, em decorrência da pandemia, bem como daqueles que já 
sofriam e terão seus transtornos mentais exacerbados. Também necessita-
rão de atenção os profissionais de saúde, que trabalham na linha de frente 
de combate à pandemia, e pagam um preço mais alto em termos de carga 
emocional. 

Políticas governamentais realmente inclusivas, que colocam a saúde men-
tal na agenda dos cuidados primários de saúde, e buscam uma adequada 
articulação com ambulatórios especializados, serão, mais do que nunca, 
necessárias. No fim das contas, sabe-se que é em situações emergenciais 
que o real comprometimento de um Estado com os direitos e o bem-estar 
dos seus cidadãos é conhecido7.
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