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Resumo 

Objetivos: Identificar a ocorrência de situações de violência física, sexual ou emocional 
durante o isolamento decorrente da pandemia de COVID-19 no Brasil, a sua associação 
com traços mal adaptativos de personalidade e com o desenvolvimento de 
sintomatologias psíquicas.  

Métodos: Estudo não probabilístico, composto por uma amostra de 3.041 participantes 
que foram avaliados através do PCL-5, DASS-21, PID-5-BF e AUDIT-C. Instrumentos 
aplicados on-line no período entre 22 de abril de 2020 a 08 de maio de 2020.  

Resultados: 379 (13%) dos respondedores sofreu algum tipo de violência durante o 
distanciamento social. Sendo que 371 (12,7%) deles relatou ter sofrido abuso emocional, 
4 (0,1%) foram vítimas de abuso sexual e 28 (0,9%) de violência física. Pessoas que 
sofreram alguma das situações de violência descritas apresentaram mais sintomas de 
estresse (&#1008;2 = 129,939; gl = 2; p = 0,001), ansiedade (&#1008;2 = 105,029; gl = 4; p 
<0,001), depressão (&#1008;2 = 164,483; gl = 3 ; p <0,001), transtorno de estresse pós-
traumático (&#1008;2 = 168,046; gl = 1; p <0,001) e alcoolismo (&#1008;2 = 8,176; gl = 3; 
p <0,05), em relação aos que não sofreram. Demonstraram ainda possuir, de acordo com 
o PID-5, escores mais elevados de traços mal adaptativos de personalidade, como 
afetividade negativa (p<0.001), distanciamento (p<0.001), antagonismo ( p <0.001), 
desinibição (p < 0.001) e psicoticismo (p<0.001).  

Conclusões: O isolamento devido a pandemia está causando grande impacto na saúde 
mental das pessoas, especialmente naquelas que sofreram algum tipo de violência. É 
necessário, junto aos órgãos públicos e privados, criar estratégias visando uma escalada 
de intervenções relacionadas ao impacto da pandemia, sobretudo ampliando espaços de 
escuta no setor de saúde e na assistência social. 


