
 

 

Os impactos do COVID-19 no psiquismo individual e coletivo 

Sabemos que, dentre todos os  mamíferos, o ser humano diante de sua precariedade nos 

seus primeiros anos de vida,  é o que mais tempo apresenta uma condição de absoluta 

dependência, de  cuidados físicos e emocionais para se manter vivo, e se desenvolver. Essa 

condição do inicio de vida, deixa como legado o sentimento de desamparo que nos 

acompanhará ao longo de nossas vidas. Sendo assim, criou-se um acervo de ideias culturais e religiosas, 

surgidas da necessidade que o homem tem de tornar tolerável o desamparo. Contudo, diante de situações 

de ameaça a nossa integridade física e emocional, seremos imediatamente remetidos a esta condição 

desse desamparo inicial. 

A pandemia do COVID-19, com todas suas incertezas e falta de previsibilidade de absolutamente tudo, nos 

lançou neste temeroso lugar, onde impera quadros de angustia de morte e medos sem fim.  O estado de 

desamparo se manifesta através do despreparo para lidar com as incertezas, falta de controle e, em última 

instância, com o temor da morte – a nossa única certeza na vida.  

Em tempos de COVID-19, nosso imaginário é retroalimentado diariamente pelas reais ameaças de escassez 

de alimentos e remédios, por imagens e noticias terríveis do que vem acontecendo no mundo, 

especialmente na Itália, onde a situação é caótica. Vemos nos noticiários, cenas da população carente 

ameaçada literalmente de passar fome, tememos pelos  idosos contraírem o vírus, não resistirem e virem a 

óbito. Nesse cenário alarmante, emerge o sentimento de desamparo e impotência, inclusive nos 

profissionais de saúde. Eles se encontram diante de um quadro dramático, pela ausência de conhecimento 

da doença e pragmaticamente pela falta de espaço e condições materiais para cuidar de um enorme 

contingente de pessoas. Sendo assim, descortina-se nossa maior ferida narcísica: a nossa impotência 

diante da morte. 

Nesse difícil momento, nós psicanalistas, dentro do que for possível, podemos acolher e servir como 

continente das angústias de nossos pacientes e contribuir com atendimentos voluntários para os menos 

favorecidos, como alguns grupos vêm fazendo. Para isto, tivemos que alargar nosso setting atendendo 

virtualmente. Como um aspecto positivo, ressalto, contarmos com o avanço da tecnologia nos 

possibilitando dispor deste recurso.  

Acreditamos que, apesar de todo o sofrimento, teremos um aprendizado pessoal profissional, 

especialmente no que tange ao manejo técnico em situações de crise. 
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