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Resumo 

Objetivo: Documentar e relatar a associação entre existência de transtornos prévios e o 
acesso a tratamentos psiquiátricos durante a quarentena causada pela pandemia de 
covid19 e sintomatologia de TEPT, depressão e ansiedade numa amostra de brasileiros.  

Métodos: Estudo transversal derivado da primeira fase de coleta da coorte COVIDPsiq, 
com seguimento de 6 meses e realizada através de questionários online. Os desfechos 
analisados foram sintomas de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) através da 
Posttraumatic Stress Disorder Checklist C (PCL-C) e escores de ansiedade, estresse e 
depressão através da Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21). Foram realizadas 
perguntas sobre a existência de diagnósticos psiquiátricos prévios e sobre o acesso ao 
tratamento durante a quarentena. Foram realizados testes estatísticos não-paramétricos, 
com &#945; = 1%.  

Resultados: O diagnóstico prévio de Depressão, Transtorno Bipolar, Esquizofrenia, 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), TEPT, Transtorno de 
Personalidade Borderline, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) estiveram associado 
com aumento nos sintomas de de TEPT pela PCL-5 (p < 0,001), e nos escores de ansiedade 
(p < 0,001), depressão (p < 0,001) e estresse (p < 0,001) pela DASS-21. Já o diagnóstico 
atual de Depressão, Transtorno Bipolar, Transtornos de Ansiedade, TDAH, TEPT, 
Transtorno de Personalidade Borderline e TOC estiveram associados com aumento nos 
sintomas de de TEPT pela PCL-5 (p < 0,001), e nos escores de ansiedade (p < 0,001), 
depressão (p < 0,001) e estresse (p < 0,001) pela DASS-21.  

Conclusão: Ter ou ter tido Depressão, Transtorno Bipolar,TDAH, TEPT, Transtorno de 
Personalidade Borderline e TOC esteve relacionado ao aumento de sintomas de TEPT, 
depressão, ansiedade e estresse. 


