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SAÚDE MENTAL E SISTEMA IMUNOLÓGICO NA INCIDÊNCIA DO CORONAVÍRUS 
Em tempos de maior cuidado com a saúde física, falar em saúde mental é fundamental, 

uma vez que as informações se embaraçam pelas mídias e meios de comunicação virtual, é 
importante ponderar o que a mente absorve e cuidar ainda mais do bem mais precioso que 
temos, a vida. Neste sentido a abrangência é ampla, somos um sistema em que corpo e mente 
interagem em rede no cuidado conosco e com o próximo. 

Cuidar da saúde mental no âmbito do Coronavírus (chamado de SARS-CoV-2 / COVID-
19), perpassa pela atenção com as emoções, que em momentos de tensão podem colaborar 
ou dificultar situações de estresse ou ansiedade, aproximar ou distanciar relações. Após a 
melhora, a vida segue! Por isso, também precisamos refletir sobre preconceito e ter empatia. 

Com essa amplitude, podemos observar algumas situações além do isolamento e das 
questões emocionais e que também são passiveis de alerta, desde o cuidado inicial na 
prevenção, em que é preciso verificar a imunidade, minimizando os riscos de contágio, 
prevenindo que a infecção se transforme em uma doença grave com potencial de letalidade. 
De acordo com o Médico imunologista Dr. Eduardo Tosta, professor Emérito da Universidade 
de Brasília, se o sistema imunológico estiver funcionando adequadamente, a infecção evoluirá 
sem doença ou com doença leve, como acontece com a grande maioria dos casos; se estiver 
com seu funcionamento comprometido, a tendência é que a infecção evolua para doença 
moderada ou grave. 

Neste sentido, a saúde mental, sob este aspecto está diretamente ligada ao 
fortalecimento da saúde imunitária. Segundo Dr. Tosta, é preciso: 

 
1. Evitar o medo e o pânico: Eles causam ansiedade, que aumenta a produção de cortisol e 
outras substâncias depressoras da imunidade.  
 
2. Reduzir a ansiedade: A maneira mais prática, rápida, eficaz e sem efeitos colaterais para se 

reduzir a ansiedade é a respiração controlada. Pratique-a muitas vezes por dia: sente-se com 
as costas retas, feche olhos e boca, respire lentamente e o mais profundamente possível por 
alguns minutos, com total atenção na entrada e na saída do ar. Além de que a ação respiratória 
minimiza agentes ansiolíticos, é instantânea e poderosa, a respiração controlada aumenta 
substancialmente a oxigenação do organismo e, em consequência, melhora o funcionamento 
de todas as células, inclusive as do sistema imunitário. 
 
3. Manter um regime de sono regular: Basta uma noite mal dormida (quantidade ou 

qualidade) para prejudicar a imunidade. 
Com esses cuidados agregados a uma alimentação equilibrada e saudável, as chances 

de prevenção e afastamento do quadro podem ser minimizados, sem esquecer de todas as 
orientações repassadas de forma expressiva pelo Ministério da Saúde, no caso de nossos 
filhos, manter também a rotina e hábito de estudo em casa. 

É um momento em que, para o autocuidado e cuidado com o próximo, precisamos de 
distanciamento, lembrando sempre que os afetos familiares são muito presentes nesse 
processo, no qual se pode resgatar as brincadeiras da sua infância em casa ou utilizar as 
ferramentas tecnológicas, que, se usadas de forma adequada, podem proporcionar momentos 
de boa interação e convívio.  
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