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Resumo 

Objetivo: Relatar a associação entre intensidade de acesso à informação acerca do atual 
cenário de pandemia pelo SARS-CoV-2 e sintomatologia de TEPT, depressão e ansiedade numa 
amostra de brasileiros, durante a pandemia de COVID-19.  

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-5) e escores de ansiedade, estresse e depressão através da 
Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21). Foram realizadas perguntas sobre a 
intensidade de acesso à informação sobre o COVID19 e sobre o grau de sofrimento/angústia 
acerca destas informações. Foram realizados testes estatísticos paramétricos e não-
paramétricos, com &#945; = 0,1%.  

Resultados: A amostra foi composta de 3633 sujeitos. Quanto à questão Como você considera 
a sua intensidade de acesso a informações sobre o COVID19?, o aumento na intensidade de 
acesso à informação esteve associado com aumento nos escores 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 em relação à questão Por favor, assinale o grau de sofrimento (ansiedade, desconforto, 
medo, raiva) que você sente/sentiu em relação às informações nesse período, o grau de 
sofrimento referido ao acesso às informações apresentou correlação com sintomas de TEPT 
pela PCL-5 (r = 0,431 [0,391; 0,468]; p < 0,001) e com sintomas de ansiedade (r = 0,436 [0,400; 
0,472]; p < 0,001), estresse (r = 0,479 [0,440; 0,517]; p < 0,001) e depressão (r = 0,395 [0,354; 
0,435]; p < 0,001) pela DASS-21.  

Conclusão: Maior intensidade de acesso às informações e maior grau de sofrimento em relação 
às informações sobre o COVID19 se relacionaram com aumento sintomas de depressão, 
estresse, ansiedade e transtorno do estresse pós-traumático. 


