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RESUMO 
 

A pandemia causada pela COVID-19 determinou longos períodos de 

isolamento e distanciamento social, assim como incertezas quanto ao futuro, gerando 

grande abalo emocional nas pessoas e contribuindo para transtornos mentais. Poucos 

são os levantamentos realizados no mundo sobre os efeitos da pandemia no médico 

veterinário, não se conhecendo pesquisas nessa área no Brasil. Portanto, o objetivo 

do presente trabalho foi avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 em aspectos 

profissionais e pessoais de médicos veterinários. Foi disponibilizado, em diferentes 

mídias sociais, um link para que os médicos veterinários respondessem on-line a um 

questionário contendo questões que visavam entender aspectos demográficos, da 

prática da medicina veterinária e questões relativas à COVID-19. Aspectos 

psicológicos foram avaliados pelos Inventários de Ansiedade e Depressão Beck. 

Participaram do estudo 103 pessoas, sendo 77,7% (80/103) mulheres e 22,3% 

(23/103) homens, com predomínio de idades entre 30 e 49 anos (71/103 – 68,9%). Os 

filhos/enteados(as) se encontravam junto com 39,8% (41/103) dos participantes 

durante a pandemia e a sua presença impactou mais as atividades profissionais das 

mulheres (13/31 – 41,9%), em relação aos homens (1/9 – 11,1%). Profissionais de 

ambos os sexos notaram alteração no número de casos clínicos e cirúrgicos 

atendidos, ocorrendo tanto aumento de 36,3% (37/102), como diminuição de 36,3% 

(37/102) dos casos clínicos atendidos e 30,1% (31/103) de diminuição das cirurgias. 

Número significativo de médicos veterinários (78/102 – 76,5%) teve dificuldades em 

adquirir insumos durante a pandemia e 52,4% (54/103) relataram que a pandemia 

produziu impacto econômico em sua vida. Em relação à presença da doença, 19,4% 

(20/103) dos participantes tiveram COVID- 19 e mais da metade (55/103 – 53,4%) teve 

alguém de seu relacionamento que veio a óbito devido à doença. Não obstante o sexo, 

76,7% (79/103) dos participantes perceberam influência da pandemia em seu estado 

emocional geral. Verificou-se que 27,2% (28/103) dos participantes apresentaram 

ansiedade moderada/alta e 72,8% (75/103) ansiedade baixa, sem diferença entre os 

gêneros. Os resultados indicaram que 48,5% (50/103) apresentaram quadro saudável 

e 51,5% (53/103) apresentaram quadro depressivo, que variou de leve a severo, 

sendo mais prevalente na população feminina (44/80 – 55,0%). A pandemia de 

COVID-19 impactou negativamente a vida dos médicos veterinários, tanto suas 

atividades profissionais, como aspectos pessoais e psicológicos. Verificaram-se 

sintomas de ansiedade e depressão nos participantes do estudo, mais frequentes e 

intensos nas mulheres. 
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ABSTRACT 

 

The COVID-19 pandemic led to prolonged social isolation periods as well as 

various future uncertainties, thereby causing great emotional stress and clinically 

significant psychological disorders in the general population. Although few surveys 

have been carried out globally on the adverse pandemic effects on veterinarians, there 

is scarce information regarding the pandemic consequences in Brazil. Therefore, this 

study aimed to evaluate the professional and personal aspects of the impact of the 

COVID-19 pandemic on veterinary professionals. A survey was carried out on different 

social media using an online questionnaire platform containing questions for 

understanding the demographic and psychological aspects while practicing veterinary 

medicine in the COVID-19 pandemic outbreak, along with the assessment of 

psychological aspects by the Beck Anxiety and Depression Inventory. A total of 103 

people participated in the study comprising of 77.7% (80/103) women and 22.3% 

(23/103) men with an age predominance between 30-49 years (71/103 – 68.9%). The 

results reported that as 39.8% (41/103) participants stayed with their 

children/stepchildren during the pandemic, their presence had a greater impact on the 

professional activities of women (13/31 – 41.9%) as compared to men (1/9 – 11.1%). 

Both male and female professionals noticed a substantial change in the number of 

clinical and surgical cases, with an increase of 36.3% (37/102) in the clinical cases and 

a simultaneous decrease of 36.3% (37/102) and 30.1% (31/103) in the clinical as well 

as surgical cases, respectively. While a significant number of veterinarians (78/102 – 

76.5%) had difficulties in acquiring supplies during the pandemic, 52.4% (54/103) 

professionals reported that the pandemic had a considerable economic impact on their 

lives. The disease impact estimation resulted in the finding that 19.4% (20/103) of the 

participants suffered from COVID-19, whereas more than half of them (55/103 – 

53.4%) had a deceased relative who succumbed to pandemic complications. 

Simultaneously, an emotional health evaluation reflected that 76.7% (79/103) 

participants perceived the pandemic’s influence on their general well-being, out of 

which 27.2% (28/103) and 72.8% (75/103) participants reported moderate/high and 

low anxiety levels, respectively with no associated gender difference along with 48.5% 

(50/103) participants observing good health while 51.5% (53/103) of them suffered 

from depression, which although ranging from mild to severe, was more prevalent in 

(44/80 – 55.0%) female population. Thus, it was revealed that the COVID-19 pandemic 

adversely impacted the veterinarians’ lives, both in their professional activities as well 

as their personal and psychological well-being, along with the occurrence of anxiety 

and depression symptoms in a majority of the study participants, that were more 

frequent and intense in females. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

COVID-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 da família 

Coronaviridae, ordem Nidovirales subfamília Orthocoronavirinae (GORBALENYA et 

al., 2020) de origem zoonótica (MAHALMANI et al., 2020; OIE, 2021; WHO, 2021a), 

identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China em dezembro de 2019 

(LI et al., 2020; WHO, 2021a). 

Considerava-se que os Coronavírus fossem transmitidos apenas entre animais 

até a ocorrência do surto de Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS - Síndrome 

Respiratória Aguda Grave) no ano de 2003 em Guandong na China (MAHALMANI et 

al., 2020; OIE, 2021; WHO, 2021b), no qual se aventou o morcego como reservatório 

do vírus (OIE, 2021). Posteriormente, em 2012 na Arábia Saudita, foi isolado um novo 

Coronavírus, o qual provocou um surto de síndrome respiratória em países do meio 

leste (MERS - Middle East Respiratory Syndrome) (MAHALMANI et al., 2020; OIE, 

2021; WHO, 2021b;). Além disso, a doença foi transmitida por camelos e dromedários, 

reforçando o caráter zoonótico dos novos betacoronavírus (MAHALMANI et al., 2020; 

OIE, 2021; WHO, 2021b). 

O primeiro caso de COVID-19 no Brasil foi reportado em 26 de fevereiro de 

2020 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) e a primeira morte em 12 de março do 

mesmo ano (ABC - Agência Brasileira de Comunicação, 2020). Em 11 de março de 

2020 a Organização Mundial de Saúde decretou a COVID-19 como pandemia, após 

a doença se propagar rapidamente e atingir quase todos os países (WHO, 2021a). O 

aumento exponencial de casos comprovou que a transmissão era homem-a-homem, 

não envolvendo mais os animais na cadeia de transmissão (MAHALMANI et al., 2020). 

Em 19 de abril de 2021 o número de casos acumulados e mortes devido à 

doença no mundo estavam ao redor de 141.000.000 e 3.000.000, respectivamente 

e, no Brasil, esses números atingiam 13.900.000 e 370.000, respectivamente (WHO, 

2021c), sendo o país, naquele momento, considerado o centro da pandemia mundial. 

A transmissão do SARS-CoV-2 ocorre por contato direto, principalmente por 

aerossóis produzidos por pacientes sintomáticos ou portadores sãos, por espirros e 

tosse e, por contato indireto com fômites contaminados, posteriormente, tocando 

boca, nariz, olhos (BAY et al., 2020; LAI et al., 2020; MAHALMANI et al., 2020). Uma 
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vez que os vírus também podem ser detectados nas fezes, aventa-se a possibilidade 

de transmissão oral-fecal (MAHALMANI et al., 2020). 

As espículas do SARS-CoV-2 se ligam aos receptores ACE2 expressos na 

superfície de células epiteliais dos pulmões, intestinos, rins e vasos sanguíneos, desta 

forma, permitindo a penetração dos vírus nas células do hospedeiro (HUSSAIN et al., 

2020; MAHALMANI et al., 2020). Variações nas proteínas das espículas ou nos 

receptores ACE2 podem contribuir para a sensibilidade ou resistência à infecção pelos 

Coronavírus (HUSSAIN et al., 2020). 

Pacientes com COVID-19 apresentam grande variedade de sintomas, desde 

casos assintomáticos, síndrome respiratória aguda, choque séptico e falha multiórgãos 

(LAI et al., 2020; MAHALMANI et al., 2020; ZHU et al., 2020). Os sintomas clínicos 

verificados em maior frequência consistem em febre, dispneia, tosse, expectoração, 

fadiga, dor muscular, dor de cabeça; entretanto, distúrbios gastrointestinais, como 

diarreia e vômitos, também são relatados (LAI et al., 2020; ZHU, et al.; 2020). Os 

casos mais graves são observados em pacientes idosos e/ou com comorbidades (LAI 

et al., 2020; MAHALMANI et al., 2020). 

O diagnóstico da doença é realizado pela pesquisa do vírus no esputo, aspirado 

endotraqueal, lavado brônquico e mucosa nasal, empregando-se a reação em cadeia 

da polimerase em tempo real (Real Time PCR) (MAHALMANI et al., 2020). 

Até o momento, nenhum tratamento foi efetivo contra a COVID-19, sendo os 

pacientes medicados de acordo com a sintomatologia e os órgãos acometidos (LAI 

et al., 2020; MAHALMANI et al., 2020). 

Em fevereiro de 2020, medidas preventivas contra a COVID-19 foram 

consideradas a única forma de conter a pandemia pela Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 2020d), devido à alta infectividade e transmissibilidade da doença, alta 

letalidade para determinados grupos de risco, inexistência de medicamentos efetivos 

contra o vírus, ausência de vacinas e com o objetivo de interromper a transmissão e 

o avanço da doença no mundo. 

Considerando-se essencial limitar a transmissão homem-a-homem, foram 

recomendadas várias medidas para a comunidade, incluindo evitar o cumprimento 

com as mãos, abraços e beijos; higienizar correta e frequentemente as mãos; utilizar 

máscaras; evitar viagens; manter o distanciamento social (LAI et al., 2020; 

MAHALMANI et al., 2020; WHO, 2020d). Em várias cidades e países do mundo 
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medidas rígidas como toque de recolher, quarentena, lockdown e proibição de aulas 

presenciais foram adotadas (BROOKS et al., 2020; CANET-JURIC et al., 2020; 

MAHDY, 2020; TAN et al., 2020; ZHANG et al., 2020). 

A pandemia determinou longos períodos de isolamento e distanciamento social, 

inseguridade de empregos e incertezas quanto ao futuro, observado principalmente 

entre os jovens; situações que podem gerar grande impacto emocional, física ou 

mental nas pessoas, com consequências a curto e médio prazo, sendo determinantes 

para a geração de estresse (GIORGI et al., 2020; KAWOHL; NORDT, 2020; LIMA et 

al., 2020; ORNELL et al., 2020; SHER, 2020; ZHANG et al., 2020; SAVOLAINEN et 

al., 2021; THOMPSON-HUGHES, 2019). 

Neste cenário pandêmico, a duração da quarentena, a falta de suporte social, 

as informações inadequadas (fake news), o excesso de práticas envolvendo a 

tecnologia (tecnoestresse), o medo de adquirir a doença e morrer podem ser 

considerados fatores preditores para transtornos ansiosos e depressivos (BROOKS 

et al., 2020; GIORGI et al., 2020; ORNELL et al., 2020; SAVOLAINEN et al., 2021). 

A ansiedade é um transtorno em resposta a eventos estressantes inesperados, 

relacionados a uma baixa estabilidade emocional. A depressão está associada ao 

sentimento de intensa tristeza ou luto. A recorrência, persistência e a intensidade 

dessas respostas afetam as funções fisiológicas e psicossociais (CANET-JURIC et 

al., 2020). Na atual pandemia o medo do desconhecido, associado à falta de uma 

rápida solução do problema, aumentaram a ansiedade e o estresse dos indivíduos 

(ORNELL et al., 2020). 

Verificou-se que os fatores relacionados ao trabalho exerceram papel 

preponderante em exacerbar ou moderar os efeitos da pandemia na saúde mental das 

pessoas (GIORGI et al., 2020; PAFFENHOLZ et al., 2020). Ansiedade, depressão e 

distúrbios do sono afetaram não só os profissionais da linha de frente no combate à 

doença, mas também aqueles que em seu trabalho mantinham contato com o público 

(KAWOHL; NORDT, 2020; LIMA et al., 2020; ORNELL et al., 2020; SHER, 2020; 

ZHANG et al., 2020). 

O exercício da profissão do médico veterinário requer cuidados com animais e 

em sua grande maioria reflete empatia e necessidade de serem atenciosos e 

cuidadosos. A rotina diária pode acarretar nestes profissionais a presença de 

exaustão emocional (LLOYD; CAMPION, 2017); como consequência, pode-se ter 
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diminuição da qualidade no atendimento, ocasionando riscos para o paciente e 

impactando outros membros da equipe veterinária (THOMPSON-HUGHES, 2019). 

Doenças mentais como depressão e síndrome de Burnout, definida como um 

distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento 

físico, resultante de situações de trabalho desgastante, são mais comuns nos médicos 

veterinários (LOVELL; LEE, 2013; NETT et al., 2015; WITTE et al., 2019; MAIR et al., 

2021; OPAS, 2019). Estresse crônico no local de trabalho (estresse ocupacional) e 

elevada taxa de suicídio são mais comuns entre estes profissionais em comparação 

com outras profissões (LOVELL; LEE, 2013; NETT et al., 2015; WITTE et al., 2019; 

MAIR et al., 2021; OPAS, 2019). 

Além disso, acredita-se que no Brasil tenha ocorrido o verificado em outros 

países, como Portugal e Estados Unidos, nos quais os médicos veterinários 

apresentaram dificuldades financeiras, com diminuição no número de casos 

atendidos, gastos com aquisição de novos equipamentos de segurança, como 

barreiras acrílicas, dispensadores com soluções antissépticas para tutores e equipe, 

dentre outros (American Veterinary Medical Association - AVMA, 2020; 

CANAVILHAS, 2020). Diferentemente do ocorrido no Brasil, em diversos países 

houve autorização para a prática da telemedicina na área de veterinária, para 

diminuir o contato pessoal (AVMA, 2020; CANAVILHAS, 2020; MADAN et al., 2020). 

Em 2021, levantamento realizado no Brasil indicou que a pandemia teve 

impacto negativo na saúde mental da população brasileira, observando-se altas 

taxas de indivíduos com ansiedade e depressão (GOULARTE et al., 2021). A 

pesquisa citada foi dirigida à população brasileira como um todo, não se avaliando o 

comportamento de extratos, como os profissionais das áreas de saúde, que foram 

considerados os mais afetados (ORNELL et al., 2020). 

Poucos são os levantamentos realizados no mundo sobre o impacto da 

pandemia no médico veterinário e os estudos existentes abordam exclusivamente 

aspectos relativos à prática veterinária, com alguns dados demográficos, sem abordar 

aspectos psicossociais, demonstrando a carência e a necessidade de se realizar 

pesquisas nessas áreas no Brasil. 



13  

 

2 OBJETIVOS 

 
 

 Avaliar mudanças pessoais e/ou profissionais ocorridas em médicos 

veterinários devido à pandemia de COVID-19; 

 Avaliar a condição de ansiedade e/ou depressão em médicos 

veterinários. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

3.1 Critério de inclusão 

 
 

Foram incluídos neste estudo transversal somente médico(a)s veterinário(a)s 

atuantes na profissão. 

 
3.2 Critério de exclusão 

 
 

Não foram considerados médico(a)s veterinário(a)s residentes em outros 

países. 

 
3.3 Colheita das amostras 

 
 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 

4.875.777 em 29/06/2021 (Apêndice a). 

Um link para se responder on-line a um questionário, sediado na plataforma 

Google Forms, foi disponibilizado e enviado aos médicos veterinários em diferentes 

mídias sociais de 01 de julho a 31 de agosto de 2021, durante a pandemia 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlMY7rS- 

s0KS8VG9v6B5UnnxEfpQtb253inaMesVIkMkhXmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0) 

(Apêndice b). As mídias sociais utilizadas foram Instagram, Facebook e Whatsapp. 

A página inicial foi o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, 

após aceitá-lo, o participante era então dirigido ao questionário propriamente dito. 

A primeira etapa consistia de 12 questões que visavam entender aspectos 

demográficos, a segunda de 16 questões referentes à prática da medicina veterinária 

e a terceira 12 questões relativas à COVID-19 (Apêndice b). Na quarta etapa a pessoa 

era convidada a categorizar 21 sintomas comuns de ansiedade e na quinta e última, 

a escolher uma afirmação que melhor descrevesse como estava se sentido, num 

grupo de 21 afirmações (Apêndice b). 

Os aspectos psicológicos de ansiedade e depressão foram avaliados pelo 

Inventário de Depressão Beck (BDI) (adaptação e padronização brasileira) e o 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlMY7rS-s0KS8VG9v6B5UnnxEfpQtb253inaMesVIkMkhXmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlMY7rS-s0KS8VG9v6B5UnnxEfpQtb253inaMesVIkMkhXmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


15  

Inventário de Ansiedade Beck (BAI) (adaptação e padronização brasileira) (BECK; 

BEAMESDERFER, 1974; BECK; STEER, 1993; CUNHA, 2001). 

No final do questionário constava o telefone e o e-mail do pesquisador principal, 

se a pessoa sentisse necessidade de algum esclarecimento ou ajuda e se ofereceu 

acesso a uma cartilha de informações com “Recomendações Individuais para 

Manutenção do Bem-estar na Pandemia” (Apêndice c). 

Os questionários foram acessados pelos pesquisadores do projeto para análise 

dos resultados e os participantes mantidos em sigilo. 

 
3.4 Análise dos testes de ansiedade e depressão 

O Inventário de Ansiedade Beck é composto por 21 itens que avaliam os 

sintomas de ansiedade em uma escala Likert de quatro pontos variando de 0 = "nem 

um pouco" a 3 = "gravemente". O nível de ansiedade foi pontuado usando categorias 

ordinais: mínimo (1-5 pontos), leve (6-15), moderado (16-30) e grave (31–63) (BECK; 

STEER, 1993). O Inventário de Depressão Beck consiste em 21 itens para mensurar 

sintomas de depressão. Os participantes também responderam usando uma escala 

de avaliação de quatro pontos (0 a 3). Pontuações mais altas indicam maior 

sintomatologia de depressão. O Inventário de Depressão Beck é composto por dois 

fatores correlacionados: sintomas somático-afetivos (12 itens: questões 4, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21) e sintomas cognitivos (nove itens: questões 1, 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 14) (HAMILTON, 1959; MORAL, 2019). 

 
 

3.5 Análise estatística 

A eventual associação entre variáveis categóricas, como parâmetros 

demográficos (como sexo e idade) ou aspectos pessoais/profissionais foi avaliada por 

meio de teste de qui-quadrado de independência. 

Em relação aos testes de ansiedade e depressão, uma ANOVA de duas vias 

foi realizada para se verificar diferenças quanto ao gênero dos participantes. Os 

fatores intensidade dos quadros e idade dos participantes, dentro de cada gênero, 

também foram avaliados com uma ANOVA de duas vias. Todos os testes foram 

empregados com significância de 95% (p<0,05). 
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4 RESULTADOS 

 

 
Após o período de 60 dias de disponibilidade do questionário on-line, obteve- 

se o total de 103 participantes no estudo, sendo 77,7% (80/103) mulheres e 22,3% 

(23/103) homens (Figura 1), com predomínio de idades entre 30 e 49 anos (71/103 – 

68,9%) (Tabela 1) 

 

 

 

 
22% 

Sexo  
 

78% 

 
 
 

Mulheres 

Homens 
 
 

 

Figura 1. Caracterização de médicos(as) veterinários(as) participantes do estudo 

segundo o sexo. 

A maioria dos participantes residia em lares com 2 a 4 pessoas, 

correspondendo a 72,8% (75/103) das residências e em relação ao estado civil se 

dividiram igualmente em solteiros(as) (46/102 - 45,1%) e casados(as) (43/102 – 

42,2%) (Tabela1). Independentemente de sexo e estado civil, 80,6% verificaram 

alteração em sua rotina diária (Tabela 1). 

Os filhos/enteados(as) se encontravam junto com 39,8% (41/103) dos 

participantes durante a pandemia (Tabela 1). Verificou-se que a presença de 

filhos/enteados(as) impactou as atribuições profissionais de 35,0% (14/40) dos 

participantes (Tabela 2); entretanto, se constatou maior impacto nas mulheres (13/31 

– 41,9%) em relação aos homens (1/9 – 11,1%) (Figura 2). 

 
Cerca de 50,0% (51/103) dos participantes, de ambos os sexos, trabalhavam 

mais que 40 horas por semana (Figura 3) e parcelas similares da população estudada 

referiram aumento (35/103 – 34,0%), diminuição (34/103 – 33,0%) ou manutenção 

(31/103 – 30,1%) nas horas trabalhadas no período de pandemia (Tabela 3). 
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TABELA 1. Características demográficas de médicos(as) veterinários(as) participantes do estudo. 
 

   Mulheres   Homens   Total   

 N° absoluto % N° Absoluto % N° Absoluto % 

Idade       

20-29 16 20,0 4 17,4 20 19,4 

30-39 32 40,0 8 34,8 40 38,8 

40-49 26 32,5 5 21,7 31 30,1 

50-59 6 7,5 3 13,0 9 8,7 

+60 0 0,0 3 13,0 3 2,9 

Estado Civil       

Casado(a)/união estável 32 40,5 11 47,8 43 42,2 

Divorciado/separado(a) 9 11,4 4 17,4 13 12,7 

Solteiro(a) 38 48,1 8 37,8 46 45,1 

Número de pessoas que moram na residência 

1 11 13,8 6 26,1 17 16,5 

2 26 32,5 2 8,7 28 27,2 

3 23 28,8 2 8,7 25 24,3 

4 11 13,8 11 47,8 22 21,4 

5 5 6,3 1 4,3 6 5,8 

Mais de 5 4 5,0 1 4,3 5 4,9 

Os filhos/enteados estavam com você na pandemia? 

Não 1 1,3 2 8,7 3 2,9 

Não se aplica 47 58,8 12 52,2 59 57,3 

Sim 32 40,0 9 39,1 41 39,8 

Você teve alteração em sua rotina diária durante a 
pandemia? 

Não 15 18,8 5 21,7 20 19,4 

Sim 65 81,3 18 78,3 83 80,6 
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TABELA 2. Impacto da presença de filhos/enteados(as) nas atribuições 

profissionais de médicos(as) veterinários(as) durante a pandemia. 
 

Presença de filhos/ 
enteados(as) impactou suas 
atribuições profissionais? 

 

Mulheres 
  

Homens 
  

Total 
 

 N° absoluto % N° Absoluto % N° Absoluto % 

Sim 13 41,9 1 11,1 14 35,0 

Não 18 58,1 8 88,9 26 65,0 

Total 31 100,0 9 100,0 40 100,0 

 
 
 
 
 

Médicas veterinárias Médicos veterinários 

 
Sim 
Não 

89% 11%  
Sim 
Não 

 
 

 

Figura 2. Impacto da presença de filhos/enteados(as) nas atribuições 

profissionais de médicos(as) veterinários(as) durante a pandemia segundo o 

sexo. 
 
 
 

 

Número de horas semanais trabalhadas 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Até 20 h 21 a 30 h 31 a 40 h Mais de 40 h Quarentena 
 

Figura 3. Número de horas semanais trabalhadas por médicos(as) 

veterinários(as) participantes do estudo. 

 

 
Profissionais de ambos os sexos notaram igualmente alteração no 

número de casos clínicos e cirúrgicos atendidos, ocorrendo tanto aumento de 

36,3% (37/102), como diminuição de 36,3% (37/102) dos casos clínicos e 30,1% 

58% 42% 
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(31/103) de diminuição das cirurgias (Figura 4). 
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TABELA 3. Impacto da pandemia de COVID-19 em aspectos profissionais de médicos(as) veterinários(as) participantes do estudo. 
 

   Mulheres   Homens   Total   

 N° absoluto % N° Absoluto % N° Absoluto % 

Houve alteração no número de horas trabalhadas em 
relação ao período pré-pandemia? 

Aumento 28 35,0 7 30,4 35 34,0 

Diminuição 28 35,0 6 26,1 34 33,0 

Não se aplica 3 3,8 0 0,0 3 2,9 

Sem alteração 21 26,3 10 43,5 31 30,1 

Houve alteração no número de vacinações rotineiras? 

Aumento 23 28,8 5 22,7 28 27,5 

Diminuição 19 23,8 8 36,4 27 26,5 

Não se aplica 25 31,3 6 27,3 31 30,4 

Sem alteração 13 16,3 3 13,6 16 15,7 

Houve alteração no número de atendimentos 
domiciliares? 

Aumento 23 28,8 3 13,0 26 25,2 

Diminuição 18 22,5 7 30,4 25 24,3 

Não se aplica 37 46,3 12 52,2 49 47,6 

Sem alteração 2 2,5 1 4,3 3 2,9 

A(s) instituição(ões) onde você trabalha tomou as 
medidas sanitárias recomendadas? 

Não 2 2.5 0 0,0 2 2,0 

Parcialmente 12 15,2 2 9,1 14 13,9 

Sim 65 82,3 20 90,9 85 84,2 
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Você se sentiu seguro(a) em realizar os atendimentos 
veterinários durante a pandemia? 

Não 32 40,5 8 36,4 40 39,6 

Sim 47 59,5 14 63,6 61 60,4 

Você aumentou o valor da sua consulta/serviços 
durante a pandemia? 

Não 48 60,0 10 43,5 58 56,3 

Não se aplica 12 15,0 8 34,8 20 19,4 

Sim 20 25,0 5 21,7 25 24,3 

Você foi questionado(a) pelos tutores sobre a 
possibilidade de COVID-19 ser zoonose? 

Não 15 18,8 5 21,7 20 19,4 

Sim 65 81,3 18 78,3 83 80,6 

Se sim, você se encontrava cientificamente 
informado(a) para responder a este questionamento? 

Não 15 19,0 2 8,7 17 16,7 

Não se aplica 12 15,2 3 13,0 15 14,7 

Sim 52 65,8 18 78,3 70 68,6 

Os tutores atenderam às normas sanitárias solicitadas 
pelo médico veterinário(a)/clínica? 

Não 8 10,1 1 4,3 9 8,8 

Parcialmente 37 46,8 11 47,8 48 47,1 

Sim 34 43,0 11 47,8 45 44,1 



 

12 
16 

 

Casos clínicos atendidos 

40 37 37 

30 

20 

10 

0 

Casos cirúrgicos atendidos 

40 

30 

20 

10 

0 

Aumento Diminuição Sem 
alteração 

Não se 
aplica 

Aumento Diminuição Sem 
alteração 

Não se 
aplica 

 

Figura 4. Alteração no número de casos clínicos e cirúrgicos atendidos por 

médicos(as) veterinários(as) durante a pandemia. 

 

 
Assim como nos casos clínicos, ocorreram aumento (28/103 – 27,5%) 

e diminuição (27/102 - 26,5%) similares, tanto no número de aplicações de 

vacinas rotineiras, como nos atendimentos domiciliares (aumento de 25,2% e 

diminuição de 24,3%) (Tabela 3). 

Mais de 80% das instituições adotaram as medidas sanitárias 

recomendadas e mais de 60% dos profissionais sentiram-se seguros para 

realizar seus atendimentos durante este período (Tabela 3). 

Número significativo de médicos(as) veterinários(as) (78/102 – 76,5%) 

ou as instituições onde trabalhavam tiveram dificuldades em adquirir insumos 

durante a pandemia (Figura 5), sendo os mais citados as máscaras, luvas, 

anestésicos e seringas, e a maioria (58/103 - 56,3%) optou por não aumentar o 

valor dos seus serviços no transcorrer do período (Tabela 3). 

 

Dificuldade na aquisição de 
insumos 

 

 

Não 
Sim 

 
 
 

Figura 5. Dificuldade na aquisição de insumos por médicos(as) veterinários(as) 

durante a pandemia. 

76% 24% 
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Os tutores questionaram 80,6% (83/103) dos médicos(as) 

veterinários(as) sobre a possibilidade de COVID-19 ser zoonose e 68,6% 

(70/103) se encontravam aptos a responder sobre o questionamento naquele 

momento (Tabela 3) 

Grande parte dos tutores (93/102 – 91,2%) atendeu às normas sanitárias 

solicitadas, em sua totalidade ou parcialmente (Tabela 3). 

A maioria dos integrantes deste estudo (98/103 – 95,1%) se encontrava 

vacinada, com uma ou duas doses, na altura do levantamento (Tabela 4). 

Em relação à presença da doença, 19,4% (20/103) dos participantes 

tiveram COVID-19, observada mais nos homens (7/23 – 30,4%) do que nas 

mulheres (13/80 – 16,3%); contudo, não se verificou diferenças estatísticas no 

acometimento entre os sexos (Figura 6). Para ambos os sexos, as faixas etárias 

mais acometidas foram de 30 a 39 anos, correspondendo a 45,0% (9/20) 

dos casos, seguida de 40 a 49 anos com 30,0% (6/20), 50 a 59 anos com 

15,0% (3/20) e entre 20 a 29 anos foram verificados 10,0% (2/20) dos casos 

(Figura 7). 

 

 

 
84% 

Mulheres 

16% 

Homens 

 
Sim 
Não 

Sim 
Não 

 
 
 
 

Figura 6. Acometimento de COVID-19 entre os médicos(as) veterinários(as) 

participantes do estudo segundo o sexo. 

 

 
Pouco mais da metade dos participantes (55/103 – 53,4%) teve alguém 

de seu relacionamento que veio a óbito devido a COVID-19 e 82,5% (85/103) 

conheciam pessoa que adquiriu a doença (Tabela 4). 

70% 30% 
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TABELA 4. Impacto da pandemia de COVID-19 em aspectos pessoais de médicos(as) veterinários(as) participantes do estudo. 
 
 
 

 
   Mulheres   Homens   Total   

 N° absoluto % N° Absoluto % N° Absoluto % 

Você foi vacinado(a)?       

Não 5 6,3 0 0,0 5 4,9 

Sim 75 93,8 23 100,0 98 95,1 

Você teve COVID-19?       

Não 67 83,8 16 65,6 83 80,6 

Sim 13 16,3 7 30,4 20 19,4 

Alguém de seu relacionamento teve COVID-19? 

Não 16 20,0 2 8,7 18 17,5 

Sim 64 80,0 21 91,3 85 82,5 

Alguém de seu relacionamento morreu de COVID-19? 

Não 37 46,3 11 47,8 48 46,6 

Sim 43 53,8 12 52,2 55 53,4 

Como você define seu estado de saúde física atual? 

Excelente 9 11,3 3 13,0 12 11,7 

Muito bom 24 30,0 8 34,8 32 31,1 

Bom 28 35,0 9 39,1 37 35,9 

Regular 14 17,5 3 13,0 17 16,5 

Ruim 5 6,3 0 0,0 5 4,9 
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Faz tratamento médico para alguma doença crônica? 

Não 56 70,0 16 69,6 72 69,9 

Sim 24 30,0 7 30,4 31 30,1 

A pandemia produziu impacto econômico em sua 
vida? 

Não 37 46,3 12 52,2 49 47,6 

Sim 43 53,8 11 47,8 54 52,4 

Houve influência da pandemia em seu estado 
emocional geral? 

Não 19 23,8 5 21,7 24 23,3 

Sim 61 76,3 18 78,3 79 76,7 
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Faixas etárias dos acometidos 
por COVID-19 

10 
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Figura 7. Faixas etárias dos médicos(as) veterinários(as) acometidos por COVID- 

19. 

 

 
Independentemente de sexo, 67,0% (69/103) das pessoas consideravam 

sua saúde física boa e muito boa, apenas cinco mulheres manifestaram saúde ruim 

(5/80 – 6,3%) e 30,1% (31/103) referiram realizar tratamento para doença crônica 

(Tabela 4). Contudo, 76,7% (79/103) dos participantes perceberam influência da 

pandemia em seu estado emocional geral (Tabela 4 e Figura 8), não obstante o 

sexo. Embora não se observando diferenças estatísticas, os mais jovens e os mais 

velhos relataram maior influência da pandemia em seu estado emocional geral 

(Tabela 5). 

 
 

 

Influência da pandemia no 
estado emocional 

 

23% 77%  

Sim 
Não 

 
 
 

Figura 8. Percepção da influência da pandemia no estado emocional de 

médicos(as) veterinários(as) participantes do estudo. 
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TABELA 5. Impacto da pandemia de COVID-19 no estado emocional de 

médicos(as) veterinários(as) participantes do estudo, segundo a faixa etária. 
 

TOTAL 

 NÃO  SIM 

 Nº Absoluto % Nº Absoluto % 

Influência da pandemia em 
seu estado emocional 

    

20-29 anos 2 10,0 18 90,0 

30-39 anos 9 22,5 31 77,5 

40-49 anos 9 29,0 22 71,0 

50-59 anos 4 44,5 5 55,5 

> 60 anos 0 0,0 3 100,0 

Total 24 23,3 79 76,7 

 
Mais da metade dos médicos(as) veterinários(as), igualmente entre os 

sexos, relatou que a pandemia produziu impacto econômico em sua vida (54/103 

- 52,4%) (Tabela 4 e Figura 9). 
 
 

Impacto econômico da 
pandemia 

 

48% 52% 
 

Sim 
Não 

 
 

 

Figura 9. Impacto econômico da pandemia em médicos(as) veterinários(as) 

participantes do estudo. 

 

 
Em relação ao desempenho dos participantes nas escalas de ansiedade de 

Beck, os resultados indicaram presença de ansiedade baixa, moderada e alta, 

respectivamente, em 72,8% (75/103), 21,4% (22/103) e 5,8% (6/103) dentre os 103 

participantes (Tabela 6). Os testes mostraram não haver diferenças entre os 

gêneros (Figura 10A) [F (1, 2) = 4,181; P=0,1775], conquanto maior porcentagem 

de homens apresentasse baixa ansiedade (Tabela 6 e Figura 11). Considerando a 

intensidade dos quadros e a idade dos participantes, observaram-se diferenças 

na intensidade das mulheres [F (2, 8) = 6,510; P=0,0210], não havendo diferenças 
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quanto à idade [F (4, 8) = 2,834; P=0,0980] (Figuras 10B e 11). Em relação aos 

homens, verificaram-se diferenças quanto à intensidade dos casos [F (2, 8) = 41,52; 

P<0,0001], sem haver diferenças quanto à idade [F (4, 8) = 2,966; P=0,0892] 

(Figuras 10C e 11). 

 
Tabela 6. Escalas de ansiedade de Beck segundo a intensidade e o sexo em 
médicos(as) veterinários(as) participantes do estudo 

 

Escalas de ansiedade Beck 

 Baixa Moderada Alta  

Nº 
Absoluto 

% 
Nº 

Absoluto 
% 

Nº 
Absoluto 

% 

Mulheres 56 70,0 18 22,5 6 7,5 

Homens 19 82,6 4 17,4 0 0,0 

Total 75 72,8 22 21,4 6 5,8 

 
 
 
 

 

 

Figura 10. Casos de ansiedade em médicos(as) veterinários(as) participantes do 

estudo, de acordo com o inventário de ansiedade de Beck, por sexo e idade. Os 

resultados expressam as médias através de uma anova de duas vias. 
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Ansiedade em mulheres Ansiedade em homens 
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Figura 11. Intensidade de casos de ansiedade em médicos(as) veterinários(as) 
participantes do estudo, de acordo com o inventário de ansiedade de Beck. 

Quanto ao desempenho dos 103 participantes nas escalas de depressão 

de Beck, os resultados indicaram que 48,5% (50/103) apresentaram quadro 

saudável, 26,2% (27/103) quadro leve a moderado, 20,4% (21/103) quadro 

moderado a grave e 4,9% (5/103) apresentaram quadro severo de depressão 

(Tabela 7). 

Os resultados revelaram que o quadro depressivo foi mais marcante na 

população feminina (44/80 – 55%) (Figura 12A) [F (1, 3) = 11,14; P=0,0445], 

verificando-se maior porcentagem de indivíduos saudáveis do sexo masculino 

(14/23 – 60,9%) e sem apresentação de casos severos nos homens (Tabela 7 e 

Figura 13). Os testes evidenciaram diferenças significantes na população feminina, 

tanto na intensidade do quadro [F (3, 9) = 6,580; P=0,0120], quanto no quesito idade 

[F (3, 9) = 4,941; P=0,0269] (Figura 12B). Diferente da população feminina, os 

homens apresentaram diferenças significantes somente na intensidade dos 

quadros [F (3, 12) = 10,24; P=0,0013] (Figuras 12C e 13). 

 

 
Tabela 7. Escalas de depressão de Beck segundo a intensidade e o sexo em 
médicos(as) veterinários(as) participantes do estudo 

 

Escalas de depressão de Beck 

 
Saudável 

Leve/ 
Moderada 

Moderada/ 
Grave 

Severa 

Nº 
Absoluto 

% 
Nº 

Absoluto 
% 

Nº 
Absoluto 

% 
Nº 

Absoluto 
% 

Mulheres 36 45,0 24 30,0 15 18,8 5 6,3 

Homens 14 60,9 3 13,0 6 26,1 0 0,0 

Total 50 48,5 27 26,2 21 20,4 5 4,9 
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Figura 12. Casos de depressão em médicos(as) veterinários(as) participantes do 

estudo, de acordo com o inventário de depressão de Beck, por sexo e a idade. Os 

resultados expressam as médias através de uma anova de duas vias. 
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Figura 13. Intensidade de casos de depressão em médicos(as) veterinários(as) 

participantes do estudo, de acordo com o inventário de depressão de Beck. 
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5 DISCUSSÃO 

 
 

Na impossibilidade de encontros presenciais, diversos pesquisadores 

optaram por disponibilizar levantamentos on-line, que pudessem ser preenchidos 

remotamente, para avaliar o impacto da pandemia na vida das pessoas (AVMA, 

2020; DEMARTINI et al., 2020; PAFFENHOLZ et al., 2020; TAN et al., 2020; 

ZHANG et al., 2020), instrumento também utilizado neste projeto. Nesta pesquisa, 

o número de respondentes do sexo feminino (77,7%) foi superior ao masculino 

(22,3%) e, segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária, em 2019 as 

mulheres representavam 59,9% dos médicos veterinários(as) do Estado São Paulo 

(CRMVSP, 2019a). Embora o instrumento on-line esteja sendo amplamente 

utilizado, uma das consequências deste tipo de abordagem é que a amostragem 

não se caracteriza de forma a contemplar as variáveis sexo e idade exatamente 

como se encontram na população como um todo. 

Estudos realizados, tanto no Brasil (GOULARTE et al., 2021), como no 

exterior (DELMASTRO; ZAMARIOLA, 2020), têm mostrado impacto negativo maior 

na saúde mental de indivíduos solteiros que moram sozinhos. Na pesquisa aqui 

realizada, embora cerca de metade dos participantes fosse composta de pessoas 

solteiras (45,1%), apenas 16,5% (Tabela 1) delas morava sozinha, portanto, a 

maioria contava com suporte social. 

A presença de filhos/enteados durante a pandemia impactou nas 

atribuições profissionais, particularmente para as mulheres (Figura 2). Durante o 

período de quarentena, a maioria das mulheres se encontrou frente ao desafio de 

gerir ambas, responsabilidades profissionais e os afazeres domésticos; além da 

preocupação e cuidados com a saúde da família, suas tarefas envolviam o suporte 

educacional das crianças e adolescentes, que estavam afastados da escola. Como 

consequência, algumas das mulheres, nesta pesquisa, relataram que tiveram de 

diminuir a carga horária, perceberam diminuição no rendimento e ainda, levaram 

os filhos/enteados junto ou não compareceram ao trabalho. Constatou-se, tanto no 

Brasil (LEMOS et al., 2020; PINHEIRO et al., 2020), como em outros países, que a 

mulher foi submetida a uma sobrecarga maior do que os homens (The Economic 

Times, 2021; BBC News, 2021). 
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Cerca de 50% (51/103) dos participantes de ambos os sexos trabalhavam 

mais de 40 horas por semana e um terço teve redução (34/103 – 33,0%), aumento 

(35/103 – 34,0%) ou manutenção das horas (31/103 – 30,1%) (Tabela 3). 

Comparando com outros países, percebe-se grande variação nesse tópico. Em 

levantamento sobre o impacto de COVID-19 em médicos veterinários dos Estados 

Unidos, realizado pela American Veterinary Medical Association, verificou-se que 

73% mantiveram suas horas de trabalho, com redução para 23% deles (AVMA, 

2020). Já estudo efetuado em oito diferentes estados na Índia apontou redução das 

horas de trabalho para 83% dos médicos veterinários, justificando-se o lockdown 

ocorrido naquele país como a causa desta redução (MADAN et al., 2020). 

Com relação aos casos clínicos atendidos e à rotina de vacinação, houve 

porcentagem similar de aumentos e diminuições (Tabela 3 e Figura 4), nesta 

pesquisa. Acredita-se que a diminuição aconteceu porque muitas pessoas se 

encontravam em quarentena em suas residências, trabalhando em home office; na 

Índia, a quarentena e o lockdown promoveram diminuição no atendimento de casos 

clínicos e vacinações de 60% e 67%, respectivamente (MADAN et al., 2020). Outro 

aspecto que justificaria a diminuição nos casos atendidos seriam as restrições 

financeiras que várias pessoas sofreram durante a pandemia. Ao passo que os 

aumentos observados no levantamento aqui relatado, podem ser decorrentes do 

maior período que os tutores passaram a conviver e a cuidar de seus animais; nos 

Estados Unidos ocorreu aumento no número de clientes nas clínicas em maio e 

junho de 2020, se comparado com os mesmos meses de 2019 (AVMA, 2020). 

Verificou-se que as adoções de animais também aumentaram durante a pandemia, 

tanto no Brasil, como em outros países, em busca de companhia e convívio afetivo 

(CORTES, 2020). Algumas das cirurgias eletivas foram adiadas, justificando a 

diminuição dos casos cirúrgicos (MADAN et al., 2020). 

Em relação aos atendimentos domiciliares, percebeu-se aumento e 

diminuição proporcionalmente similares (Tabela 3). Além de aumento nos 

atendimentos domiciliares, em outros países ocorreu aumento de até 60%, na 

telemedicina veterinária (AVMA, 2020; MADAN et al., 2020; BISHOP et al., 2021), 

e na telemedicina humana (PAFFENHOLZ et al., 2020); entretanto, este recurso 
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não pode ser adotado pelos médicos veterinários no Brasil, pois foi proibido pelo 

Conselho Federal de Medicina Veterinária durante a pandemia (CRMVSP, 2020b). 

Mais de 60% dos profissionais sentiram-se seguros para realizar seus 

atendimentos durante a pandemia, provavelmente refletindo a atitude de 84,2% das 

instituições, que adotaram as medidas sanitárias recomendadas; número similar ao 

verificado em levantamento feito nos Estados Unidos, em que 80% de hospitais e 

clínicas acataram as recomendações dos órgãos de saúde (AVMA, 2020). Também 

colaborou com o sentimento de segurança nos atendimentos dos médicos 

veterinários o fato de 91,2% dos tutores aceitarem as normas sanitárias das 

instituições (Tabela 3). 

A maioria dos tutores (80,6%) demostrou preocupação sobre a 

possibilidade de COVID-19 ser zoonose e mostrou interesse em receber 

esclarecimentos do médico veterinário sobre o tema, conquanto 16,7% deles não 

se sentissem suficientemente esclarecidos sobre o assunto (Tabela 3). A mesma 

preocupação foi relatada por tutores na Índia, que inquiriram 56,7% dos clínicos 

sobre possível aspecto zoonótico da doença (MADAN et al., 2020). 

Assim como verificado em outros países (AVMA, 2020; MADAN et al., 

2020), os médicos veterinários brasileiros referiram dificuldades na aquisição de 

insumos (76,5%), em especial máscaras, luvas, anestésicos e seringas; em 

consequência, houve prática de preços abusivos destes produtos, impactando em 

seu trabalho diário. O problema em adquirir insumos foi assunto constante na mídia 

em alguns momentos da pandemia, tanto no Brasil, como no exterior 

(PAFFENHOLZ et al., 2020). 

Embora a pandemia tenha produzido impacto econômico em 52,4% 

(Tabela 4) dos respondentes, a maioria (56,3%) optou por não aumentar o valor 

dos seus serviços no transcorrer do período (Tabela 3). A diminuição das atividades 

veterinárias na pandemia, problemas financeiros gerados pela redução de 

atendimentos clínicos, domiciliares ou cirúrgicos, contribuiu no impacto econômico 

(GORTAZAR et al.; 2020). Levantamentos realizados nos Estados Unidos, Índia e 

Portugal também referem como um dos problemas dos médicos veterinários 

durante a pandemia, o impacto econômico em suas vidas (AVMA, 
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2020; CANAVILHAS, 2020; MADAN et al., 2020). Incertezas profissionais e baixo 

status econômico podem ser relacionados ao distresse da saúde mental 

(DELMASTRO; ZAMARIOLA, 2020). 

Observou-se maior acometimento de COVID-19 nos homens (30,4%) do 

que nas mulheres (16,3%). Um estudo brasileiro, realizado de julho de 2020 a julho 

de 2021, concluiu que os homens transmitem mais o vírus do que as mulheres 

(SILVA et al., 2021). O índice do uso de máscaras, o distanciamento social, a rotina 

de lavar as mãos é menor nos homens, quando comparado às mulheres, o que 

pode justificar um índice maior de transmissão e de mortes (GRIFFITH et al., 2020). 

Para ambos os sexos, a faixa etária mais acometida de COVID-19 foi de 30 

a 39 anos (Figura 7); contudo, este resultado não surpreende, pois também é nesta 

faixa que se teve o maior número de respondentes da pesquisa. 

Pesquisas realizadas no Brasil e na China detectaram que é risco para 

ansiedade e depressão ter amigos e parentes doentes ou que vieram a óbito por 

COVID-19 (CAO et al., 2020; ORNELL et al., 2020; ZHANG et al., 2020). No 

estudo aqui relatado 53,4% e 82,5%, respectivamente, conheciam alguém que 

morreu ou teve a doença, o que deixa esses participantes mais expostos aos 

transtornos da saúde mental. 

A tensão gerada pela pandemia, o medo causado pela perspectiva do 

adoecimento próprio ou de um ente próximo e as altas taxas de mortalidade, 

certamente contribuíram para que 76,7% (Tabela 4) respondessem que houve 

influência da pandemia em seu estado emocional geral, também observado em 

outros levantamentos (ORNELL et al., 2020; PAFFENHOLZ et al., 2020; 

GOULARTE et al., 2021). 

Entre 20 e 29 anos 90% referiram terem sido impactados emocionalmente 

pela pandemia (Tabela 5). Diversos estudos apontaram que as pessoas jovens 

foram mais suscetíveis aos efeitos psicológicos negativos da pandemia, estando 

expostos a maior distresse emocional (CANET-JURIC et al., 2020; DELMASTRO; 

ZAMARIOLA, 2020; DEMARTINI et al., 2020; SAVOLAINEN et al., 2021); 

aparentemente, a experiência de vida das pessoas maduras auxilia na manutenção 

de sentimentos positivos (CANET-JURIC et al., 2020). A Finlândia se encontra entre 

os cinco países da União Europeia com os mais altos índices de bem-estar mental; 

mesmo lá se observou que os jovens com menos de 30 anos 
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apresentaram índices de ansiedade mais altos, em relação às outras faixas etárias 

(SAVOLAINEN et al., 2021). Levantamento on-line efetuado no Brasil sobre a 

saúde mental das pessoas em 2021, também apontou as pessoas mais jovens 

associadas com severidade de sintomas de depressão e ansiedade (GOULARTE 

et al., 2021). 

Sintomas psicológicos puderam emergir em indivíduos sem prévias 

desordens mentais, ou piorar naqueles com condições pré-existentes. A pandemia 

elicitou sério distresse entre as pessoas, consequentemente aumentando os níveis 

de ansiedade e depressão (CANET-JURIC et al., 2020). Durante a pandemia foram 

considerados preditores e desencadeantes para estresse, ansiedade e depressão 

a percepção de solidão, a perda da rotina diária, o confinamento com diminuição do 

suporte social, o trabalho remoto e o tecnoestresse, e a exaustão no trabalho 

profissional e doméstico (CANET-JURIC et al., 2020; GOULARTE et al., 2021; 

SAVOLAINEN et al., 2021). 

Em relação aos sintomas de ansiedade, os testes mostraram que 27,2% 

dos participantes apresentaram ansiedade moderada e alta e 72,8% ansiedade 

baixa (Tabela 6). Os resultados obtidos em um levantamento com 1996 pessoas no 

Brasil, avaliando determinantes de sintomas psiquiátricos, indicaram alta 

porcentagem dos indivíduos com sintomas de ansiedade (81,9%) (GOULARTE et 

al., 2021). Na região da Lombardia, na Itália, a mais afetada pela pandemia naquele 

país, verificou-se a presença de ansiedade em 25,5% dos respondentes de um 

questionário on-line (DEMARTINI et al., 2020). Ao contrário do observado nestas 

pesquisas, dois levantamentos on-line ocorridos na China em 2020 mostraram, 

respectivamente, apenas 3,4% e 3,8% das pessoas com ansiedade (TAN et al., 

2020; ZHANG et al., 2020). Os números verificados na literatura consultada sobre 

a prevalência de sintomas de ansiedade variam muito, tornando difícil a 

comparação de resultados, pois os testes psicológicos aplicados utilizaram 

metodologias diversas e as pesquisas foram realizadas em diferentes países, nos 

quais a pandemia se encontrava em fases distintas. 

As análises das escalas de ansiedade de Beck não detectaram haver 

diferenças entre os gêneros, conquanto uma porcentagem maior de homens, em 

relação às mulheres, apresentasse baixa ansiedade (Figura 11). Dentro de cada 

sexo, também não foram verificadas diferenças quanto à idade (Figura 10). 

Contudo, alguns relatos apontam as mulheres e as pessoas mais jovens como 
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mais acometidas de sintomas de ansiedade (CANET-JURIC et al., 2020; 

DEMARTINI et al., 2020; GOULARTE et al., 2021; SAVOLAINEN et al., 2021). 

Ao se avaliar as escalas de Beck quanto aos sintomas depressivos dos 

participantes, verificou-se que 51,5% apresentaram depressão (leve, moderada, 

grave e/ou severa) (Tabela 7). No Brasil, em estudo sobre a saúde mental da 

população, 68% foram diagnosticados com depressão durante a pandemia 

(GOULARTE et al., 2021), o que concorda com a pesquisa aqui descrita. Na Itália, 

em dois trabalhos realizados em 2020, observou-se respectivamente, 35,9% e 

14,4% de casos de depressão entre os indivíduos estudados (DEMARTINI et al., 

2020; DELMASTRO; ZAMARIOLA, 2020). Na China, em estudo com 123.768 

trabalhadores, a prevalência de depressão foi de 22,8% (ZHANG et al., 2020). 

Independentemente da metodologia aplicada, verificou-se altos índices de 

depressão causada pela pandemia em diferentes países do mundo. 

A análise das escalas de depressão de Beck revelou que o quadro foi 

mais marcante na população feminina, com 55,0% apresentando sintomas 

depressivos (Figura 13). Os artigos publicados na área concordam com este 

achado e são unânimes em considerar as mulheres mais afetadas por depressão 

(CANET-JURIC et al., 2020; DELMASTRO; ZAMARIOLA, 2020; DEMARTINI et 

al., 2020; BARBOSA et al., 2021; GOULARTE et al., 2021). 

Os testes mostraram diferenças na intensidade dos quadros, observando- 

se, além de maior prevalência de depressão nas mulheres, quadros mais graves, 

com 6,3% apresentando sintomas de depressão severa, o que não se verificou nos 

homens (Figura 13). Foi notório na pesquisa que uma das participantes com caso 

severo, na faixa etária de 50 a 59 anos, respondeu que já havia tido pensamentos 

suicidas, o que representa 1,3% (1/80) dentro da população feminina amostrada. 

Estudo realizado pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC) analisando 

os suicídios ocorridos em médicos veterinários nos Estados Unidos de 2003 a 

2014, constatou que 36% ocorreram nesta mesma faixa etária (50 a 59 anos) 

(WITTE et al., 2019). 

Mulheres que trabalham na área da saúde sofrem mais sintomas de 

estresse, ansiedade e depressão do que em outras profissões (BARBOSA et al., 

2021). Atualmente, a carga horária exaustiva dos médicos veterinários, o estresse 

e o componente de exaustão emocional do Burnout, incluindo a fadiga da 

compaixão, devido à eutanásia, são fatores afetando toda a comunidade 
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veterinária (LOVELL; LEE, 2013). Acredita-se que a ansiedade e a depressão que 

já eram um flagelo na profissão, atingirão um nível muito maior após a pandemia 

(BISHOP et al., 2021; KENNEDY, 2021), pois os distúrbios do sono, ansiedade e 

depressão podem estar associados ao comportamento suicida (SHER, 2020). 

Os elevados números encontrados no presente levantamento de ansiedade 

e depressão são preocupantes, pois mesmo antes da pandemia, as taxas de 

suicídio na medicina veterinária eram de 10,6 para 1,0 frente à população em geral; 

sendo maior do que as taxas de suicídio de médicos (5,8) e enfermeiros (3,6), de 

acordo com o DataSUS (BARWALDT et al., 2020). Nos Estados Unidos e no Reino 

Unido as taxas de mortalidade proporcional também são maiores para os 

veterinários do que na população ou em outras profissões (MELLANBY, 2005; 

WITTE et al., 2019). 

Além de diferenças na intensidade dos quadros depressivos, também se 

verificou diferenças na idade no grupo das mulheres (Figura 12). As pessoas mais 

jovens foram mais suscetíveis à depressão na pandemia (CANET-JURIC et al., 

2020; DELMASTRO; ZAMARIOLA, 2020; DEMARTINI et al., 2020; GOULARTE et 

al., 2021); é provável que os mais idosos possuam mecanismos adaptativos 

desenvolvidos durante a vida no enfrentamento de crises prévias (GOULARTE et 

al., 2021). 

Este é o primeiro estudo realizado no Brasil para avaliar o impacto de 

COVID-19 em aspectos pessoais e profissionais de médicos veterinários. Esse tipo 

de levantamento é imprescindível para se conhecer e contextualizar o problema 

vivido pela população, no caso, a classe veterinária, pois deste conhecimento 

poderão ser discutidas e implantadas políticas públicas de apoio e suporte, em 

especial aos mais vulneráveis à ansiedade e depressão, as mulheres, os jovens 

e os profissionais da área de saúde. 
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6 CONCLUSÕES 

 
 

A pandemia de COVID-19 impactou negativamente a vida dos médicos 

veterinários, tanto suas atividades profissionais, como aspectos pessoais e 

psicológicos. 

Verificaram-se sintomas de ansiedade e depressão nos participantes do 

estudo, mais frequentes e intensos nas mulheres. 
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APÊNDICE b: Questionário destinado aos participantes 

 
 

Disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlMY7rS- 

s0KS8VG9v6B5UnnxEfpQtb253inaMesVIkMkhXmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr 

=0 
 
 

Esta etapa do questionário consiste em 12 questões que visam entender aspectos 

pessoais/demográficos. Por favor, leia as questões cuidadosamente, uma a uma 

e responda a alternativa que mais se enquadra em sua experiência. 

 

 
1) Gênero 

 Feminino 

 Masculino 

 Prefiro não dizer 

 Outros 
 

2) Idade (anos) 

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 + 60 

 

3) Estado civil 

 Solteiro(a) 

 Casado(a) 

 Divorciado/separado(a) 

 Viúvo(a) 

 Outra resposta    
 

4) Quantas pessoas, incluindo você, moram em sua casa? 

    
 

5) Qual a sua relação com essas pessoas (pais, filhos, amigos, 
companheiro/a)? 

    
 

6) Tem filhos/enteados? 

 Sim 

 Não 
 

7) Se sim, quantos? 

    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlMY7rS-s0KS8VG9v6B5UnnxEfpQtb253inaMesVIkMkhXmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlMY7rS-s0KS8VG9v6B5UnnxEfpQtb253inaMesVIkMkhXmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlMY7rS-s0KS8VG9v6B5UnnxEfpQtb253inaMesVIkMkhXmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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8) Os filhos/enteados estavam com você na pandemia? 

 Sim 

 Não 

 Não se aplica 

 

9) Se sim, isso impactou negativamente em suas atribuições profissionais? 
De que forma? 

    
 

 

10) Você teve alteração em sua rotina diária durante a pandemia? 

 Sim 

 Não 
 

11) Qual seu grau de escolaridade? 

 Superior completo 

 Pós-graduação/Especialidades 

 Mestrado 

 Doutorado 

 Pós-doutorado 
 

12) A pandemia produziu impacto econômico negativo em sua vida? 

 Sim 

 Não 

 
 

Esta etapa do questionário consiste em 16 questões que visam entender aspectos 

de sua prática na medicina veterinária. Por favor, leia as questões 

cuidadosamente, uma a uma e responda a alternativa que mais se enquadra em 

sua experiência. 

 

 
1) Espécies animais predominantes em sua rotina de trabalho. 

 Pequenos animais (cães, gatos) 

 Grandes animais (bovinos, equinos) 

 Silvestres 

 Outros    
 

2) Está trabalhando no momento? 

 Sim. 

 Não. Estou desempregado(a) 

 Não. Estou em isolamento social e parei de trabalhar 
 

3) Quantas horas trabalha por semana? 
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 Até 20 horas 

 21 a 30 horas 

 31 a 40 horas 

 Mais de 41 horas 

 Não estou trabalhando no momento 
 

4) Houve alteração no número de horas trabalhadas em relação ao período 
pré-pandemia? 

 Aumento 

 Diminuição 

 Sem alteração 

 Não se aplica 

 
 

5) Houve alteração no número de casos clínicos atendidos? 

 Aumento 

 Diminuição 

 Sem alteração 

 Não se aplica 
 

6) Houve alteração no número de casos cirúrgicos atendidos? 

 Aumento 

 Diminuição 

 Sem alteração 

 Não se aplica 
 

7) Houve alteração no número de vacinações rotineiras? 

 Aumento 

 Diminuição 

 Sem alteração 

 Não se aplica 
 

8) Houve alteração no número de atendimentos domiciliares? 

 Aumento 

 Diminuição 

 Sem alteração 

 Não se aplica 
 

9) A(s) instituição(ões) onde você trabalha tomou as medidas sanitárias 
recomendadas? 

 Sim 

 Não 

 Parcialmente 

 

10) Você se sente seguro(a) em realizar os atendimentos veterinários durante 
a pandemia? 

 Sim 

 Não 
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11) Você (a instituição) teve dificuldades em adquirir insumos? Máscaras? 
Vacinas? Seringas, etc.? 

 Sim 

 Não 
 

12) Se sim, quais os materiais que você teve dificuldade em adquirir? 

    
 

 

13) Você aumentou o valor da sua consulta/serviços durante a pandemia? 

 Sim 

 Não 

 Não se aplica 

 

14) Você foi questionado(a) pelos tutores sobre a possibilidade de COVID-19 
ser uma zoonose? 

 Sim 

 Não 
 

15) Se sim, você se encontrava cientificamente informado(a) para responder a 
este questionamento? 

 Sim 

 Não 

 Não se aplica 
 

16) Os tutores atenderam às normas sanitárias solicitadas pelo médico 
veterinário/clínica? 

 Sim 

 Não 

 Parcialmente 

 

Esta etapa do questionário consiste, incialmente, em 12 questões a respeito de 

COVID-19, seguido de dois testes que visam entender aspectos psicológicos que 

podem ou não estar sendo afetados durante o período de pandemia. Por favor, 

leia as questões cuidadosamente, uma a uma e responda a alternativa que mais se 

enquadra em sua experiência. 

 

 
1) Você foi vacinado(a)? 

 Sim 

 Não 
 

2) Se sim, quando e quantas doses? 

    
 

3) Você teve COVID-19 (teste PCR positivo)? 
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 Sim 

 Não 
 

4) Alguém de seu relacionamento teve COVID-19? 

 Sim 

 Não 

 

5) Se sim, quem (grau de parentesco, amigos, conhecidos?) 

    
 

6) Alguém de seu relacionamento morreu de COVID-19? 

 Sim 

 Não 

 
 

7) Se sim, quem (grau de parentesco, amigos, conhecidos?) 

    
 

 

8)  Você conhece alguém que perdeu algum parente, amigo, filho, etc.. por 
complicações de COVID-19? 

 Sim 

 Não 

 
 

9)  Como você define seu estado de saúde física atual? (Considere as últimas 
4 semanas) 

 Excelente 

 Muito bom 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 
10) Faz tratamento médico para alguma doença crônica? 

 Sim. 

 Não 

 
11) Se sim, qual? 

    
 

12) Houve influência da pandemia em seu estado emocional geral? 

 Sim. 

 Não. 



60  

Iniciaremos agora os testes psicológicos. Procure um ambiente calmo, tranquilo e 

procure não ser interrompido(a) nos próximos minutos. Abaixo está uma lista de 

sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia atentamente a cada item da lista. 

Identifique o quanto você tem sido incomodado(a) por cada sintoma, assinalando 

o quadrado correspondente: 

 

 Absolutamente 
não 

Levemente 
(não me 
incomodou 
muito) 

Moderadamente 
(foi muito 
desagradável, 
mas pude 
suportar) 

Gravemente 
(dificilmente 
pude 
suportar) 

Dormência ou 
formigamento 

    

Sensação de 
calor 

    

Tremores nas 
pernas 

    

Incapaz de 
relaxar 

    

Medo que 
aconteça o 
pior 

    

Atordoado(a) 
ou tonto(a) 

    

Palpitação ou 
aceleração do 
coração 

    

Sem equilíbrio     

Aterrorizado(a)     

Nervoso(a)     

Sensação de 
sufocação 

    

Tremores nas 
mãos 

    

Trêmulo(a)     

Medo de 
perder o 
controle 

    

Dificuldade de 
respirar 

    

Medo de 
morrer 
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Assustado(a)     

Indigestão ou 
desconforto no 
abdômen 

    

Sensação de 
desmaio 

    

Rosto 
afogueado 

    

Suor (não 
devido ao 
calor) 

    

 

Este questionário constitui em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 

cuidadosamente cada grupo clique na afirmação que melhor descreve como você 

tem se sentido neste período de pandemia. Leia todas as opções antes de clicar 

para responder. 

 
1) 
 Assinale 

Não me sinto triste  

Eu me sinto triste  

Estou sempre triste e não consigo sair disso  

Estou tão triste ou infeliz que mal posso 
suportar 

 

 

2) 
 Assinale 

Não estou especialmente animado(a) com 
relação ao futuro 

 

Eu me sinto desanimado(a) quanto ao futuro  

Acho que nada tenho a esperar  

Acho o futuro sem esperança e tenho a 
impressão de que as coisas não podem 
melhorar 

 

 
 

3) 
 Assinale 

Não me sinto um fracasso  

Acho que fracassei mais que uma pessoa 
comum 

 

Quando olho para trás, na minha vida, tudo 
que posso ver é um monte de fracassos 

 

Acho que como pessoa sou um completo 
fracasso 
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4) 
 Assinale 

Tenho tanto prazer em tudo como antes  

Não sinto mais prazer nas coisas como antes  

Não encontro um prazer real em mais nada  

Estou insatisfeito(a) ou aborrecido(a) com tudo  

 

5) 
 Assinale 

Não me sinto especialmente culpado(a)  

Eu me sinto culpado(a) grande parte do tempo  

Eu me sinto culpado(a) na maior parte do 
tempo 

 

Eu me sinto sempre culpado(a)  

 

6) 
 Assinale 

Não acho que esteja sendo punido(a)  

Acho que posso ser punido(a)  

Creio que vou ser punido(a)  

Acho que estou sendo punido(a)  

 

7) 
 Assinale 

Não me sinto decepcionado(a) comigo mesmo  

Estou decepcionado(a) comigo mesmo  

Estou enojado(a) de mim  

Eu me odeio  

 

8) 
 Assinale 

Não me sinto de qualquer modo pior que os 
outros 

 

Sou crítico(a) em relação a mim por minhas 
fraquezas e erros 

 

Eu me culpo sempre por minhas falhas  

Eu me culpo por tudo de mal que acontece  

 

9) 
 Assinale 

Não tenho quaisquer ideias de me matar  

Tenho ideias de me matar, mas não as 
executaria 

 

Gostaria de me matar  

Eu me mataria se tivesse oportunidade  

 

10) 
 Assinale 

Não choro mais que o habitual  
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Choro mais agora do que costumava  

Agora choro o tempo todo  

Costumava ser capaz de chorar, mas agora não 
consigo, mesmo que o queira 

 

 

11) 
 Assinale 

Não sou mais irritado(a) agora do que já fui  

Fico aborrecido(a) ou irritado(a) mais facilmente 
do que costumava 

 

Agora eu me sinto irritado(a) o tempo todo  

Não me irrito mais com coisas que costumavam 
me irritar 

 

 

12) 
 Assinale 

Não perdi o interesse pelas outras pessoas  

Estou menos interessado(a) pelas outras 
pessoas do que costumava estar 

 

Perdi a maior parte do meu interesse pelas 
outras pessoas 

 

Perdi todo interesse pelas outras pessoas  

 

13)  
 Assinale 

Tomo decisões tão bem quanto antes  

Adio as tomadas de decisões mais do que 
costumava 

 

Tenho mais dificuldades em tomar decisões do 
que antes 

 

Absolutamente não consigo mais tomar 
decisões 

 

 

14)  
 Assinale 

Não acho que de qualquer modo pareço pior do 
que antes 

 

Estou preocupado(a) em estar parecendo velho 
ou sem atrativo 

 

Acho que há mudanças permanentes na minha 
aparência, que me fazem parecer sem atrativo 

 

Acho que pareço feio(a)  

 

15)  
 Assinale 

Posso trabalhar tão bem quanto antes  

É preciso algum esforço extra pra fazer alguma 
coisa 

 

Tenho que me esforçar muito pra fazer alguma  
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coisa  

Não consigo mais fazer nenhum trabalho  

 

16)  
 Assinale 

Consigo dormir tão bem quanto o habitual  

Não durmo tão bem quanto costumava  

Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que o habitual 
e acho difícil voltar a dormir 

 

Acordo várias horas antes do que costumava e 
não consigo voltar a dormir 

 

 

17)  
 Assinale 

Não fico mais cansado(a) do que o habitual  

Fico cansado(a) mais facilmente do que 
costumava 

 

Fico cansado(a) em fazer qualquer coisa  

Estou cansado(a) demais em fazer qualquer 
coisa 

 

 

18)  
 Assinale 

O meu apetite não está pior do que o habitual  

Meu apetite não é tão bom quanto costumava 
ser 

 

Meu apetite é muito pior agora  

Absolutamente não tenho mais apetite  

 

19)  
 Assinale 

Não tenho perdido muito peso, se é que perdi 
algum recentemente 

 

Perdi mais do que 2 quilos e meio  

Perdi mais do que 5 quilos  

Perdi mais do que 7 quilos  

 

20)  
 Assinale 

Não estou mais preocupado(a) com a minha 
saúde do que o habitual 

 

Estou preocupado(a) com problemas físicos, 
tais como dores, indisposição do estômago ou 
constipação 

 

Estou preocupado(a) com problemas físicos e 
é difícil pensar em outras coisas 

 

Estou tão preocupado(a) com meus problemas 
físicos que não consigo pensar em qualquer 
outra coisa 

 



65  

21)  
 Assinale 

Não notei qualquer mudança recente no meu 
interesse por sexo 

 

Estou menos interessado(a) por sexo do que 
costumava 

 

Estou muito menos interessado(a) por sexo do 
que costumava 

 

Perdi completamente o interesse por sexo 
agora 
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APÊNDICE c: Recomendações para manutenção do bem-estar na pandemia 

 
 

ESTRATÉGIAS PARA MANEJAR A ANSIEDADE E O ESTRESSE. SAÚDE 

MENTAL E A PANDEMIA DE COVID-19. Escola de Saúde Pública do Ceará. 

Secretaria de Saúde. Governo do Estado do Ceará. 2020. Disponível em: 

https://coronavirus.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Vol-1-Ansiedade-e- 

estresse-web-04.06.pdf. Acesso em: 15 abr. 2021. 

https://coronavirus.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Vol-1-Ansiedade-e-estresse-web-04.06.pdf
https://coronavirus.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Vol-1-Ansiedade-e-estresse-web-04.06.pdf

