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Resumo 

Objetivo: Documentar e relatar a associação entre nível socioeconômico e sintomatologia de 
depressão, ansiedade e TEPT, numa amostra de brasileiros durante a pandemia do novo 
coronavírus.  

Método: Estudo transversal derivado da primeira fase de coleta da coorte COVIDPsiq, com 
seguimento de 6 meses e realizada através de questionário online autorrespondido. Os 
desfechos analisados foram sintomas de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) através 
da Posttraumatic Stress Disorder Checklist 5 (PCL-5), sintomas de ansiedade, estresse e 
depressão através da Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21). Foram realizadas 
perguntas em relação ao nível econômico, como grau de escolaridade, renda e ocupação. A 
primeira coleta de dados compôs uma amostra de 3633 respondentes, sendo a maioria do sexo 
feminino (n = 2773; 73,6%), brancos (n = 3109; 85,6%) com ensino superior completo ou pós 
graduação (n = 1977; 54,4%). Foram realizados testes estatísticos não paramétricos, com nível 
de significância de 0,1%.  

Resultados: Da amostra analisada a maioria dos sujeitos declarou renda entre R$2005 a R$8640 
reais ( n = 1682; 46,3%), sendo encontrada tendência de redução dos escores avaliados com o 
aumento da renda familiar, nos escores de TEPT pela PCL-5 (p < 0,001), e nos escores de 
ansiedade , depressão e estresse (p < 0,001) pela DASS-21. Foram encontrados maiores escores 
de ansiedade, depressão e estresse (p < 0,001) pela DASS-21 e de TEPT pela PCL-5 (p < 0,001), 
em indivíduos com ensino médio e superior incompleto (n = 1208; 33,3%) , se observando uma 
tendência de redução dos sintomas conforme o aumento da escolaridade. Também tiveram 
maior tendência aos sintomas indivíduos trabalhando em serviços essenciais e estudantes (n = 
1642; 45,2%), com maiores escores de ansiedade, depressão e estresse (p < 0,001) pela DASS-
21 e de TEPT pela PCL-5 (p < 0,001). 

Conclusão: Menores graus de escolaridade e renda se relacionam a maiores escores de 
ansiedade, depressão e TEPT. 


