
Junho/ 2020



2

Espaço terapêutico gratuito para mulheres e homens CIS & Trans  
Diagnóstico, suporte, tratativas e encaminhamento

Semana 02:
25 a 31/03
148 participantes

Semana 03
01 a 07/04
85 participantes

Semana 01: 18 a 24/03
Última semana antes da 
oficialização da quarentena
352 participantes

A Jornada da Pesquisa Covid-19 – Impactos emocionais, comportamentais e práticos

Semana 04
08 a 14/04
61 participantes

Onda 05 – MAIO
15 a 21/05
167 participantes

Onda 06 – JUNHO
15 a 21/06
151 participantes

Quase 1.000 
participações 

até agora!!

39 pessoas 
atendidas!!
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Onda 07 - JULHO 

A Jornada da Pesquisa Covid-19 – Impactos emocionais, comportamentais e práticos

Onda 08 - SETEMBRO

Onda 09 - NOVEMBRO

Onda 10 - JANEIRO

Espaço terapêutico gratuito para mulheres e homens CIS & Trans  
Diagnóstico, suporte, tratativas e encaminhamento
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Ficha Técnica, período & contexto – Fase 01

• Realização: de 18/03 a 14/04 com 491 respostas válidas

• Periodicidade: semanal (ver períodos abaixo)

• Distribuição: virtual orgânica (email / whatsapp / redes sociais)

• Diferencial: vanguarda do período / agilidade

Semana 01

18 a 24/03
Avaliada de 25 a 29/03

Última semana 

antes da 

oficialização da 

quarentena –

expectativas

(17/03 primeira morte 

no Brasil)

Semana 02

25 a 31/03
Avaliada de 01 a 05/04

Demora no 

pagamento do 

auxílio 

emergencial + 

tensão iniciada 

com Mandetta

(início da quarentena 

em 24/03)

Semana 03

01 a 07/04

Avaliada de 08 a 12/04

Prorrogação da 

quarentena + 

quase-demissão 

do Mandetta

Semana 04

08 a 14/04
Avaliada de 15 a 19/04

Aumento das 

mortes no Brasil

+ Mandetta seria 

demitido 2 dias 

depois (16/04)

01 morte 1.552 mortes
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Mês 01

15/04 a 14/05
Avaliada de 15 a 22/05

* Mandetta demitido

* Pedido demissão Moro

* Curva acentuada de mortes

(10.000+) / (145.000 casos+)

* Segunda prorrogação da 

quarentena

* Discussão commando PF

* Luto official em SP

* Discussão Lockdown

* Rodízio restrito SP

Mês 03

15/05 a 14/06
Avaliada de 15 a 22/06

* Teich deixa o cargo

* Enem adiado

* Briga com STF

* George Floy e Black Lives 

Matter

* Quarentena estendida

* Confusão sobre critérios de 

reabertura

* Morre o menino João Miguel

* Weintraub na berlinda

* Protestos com violência no 

brasil (domingo)

Mês 04

15/06 a 14/07

Avaliada de 15 a 22/07

?

PULSO BIMESTRAL
SETEMBRO,

NOVEMBRO E JANEIRO

?
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Grupos e sub-grupos // como ler esse material

• Por semana

• Grupo geral

• Sub-grupos

• Mulheres / Homens

• Profissionais de saúde

• Pessoas com pré-existência de patologias de saúde mental (diagnosticadas)

• Pessoas que utilizam medicação
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Base total – mês de junho: 151 participantes

125

Todas 

cisgênero

22*
Todos cisgêneros

120 31
Bissexual: 14

Homossexual: 7

Pansexual: 9

Assexual: 1

107
44 funcionária(o) do 

setor privado 

26 autônoma(o) / 

freelancer

25 funcionária(o) do 

setor público

12 empresária(o)

44
37 desempregadas(os)

5 aposentadas(os)

2 nunca trabalharam
13* 94

5170

?

30

Gênero Orientação sexual Pré-existência de transtornos 

relacionados à saúde mental

Sim (estou em 

tratamento + 

não estou em 

tratamento)

Não sei, nunca 

busquei 

diagnóstico

Não

Trabalho Linha de frente no 

combate à Covid-19 / 

serviços essenciais

Faixa etária: média 

de 38 anos de idade

18 a 21 anos:   2*

22 a 28 anos: 26*

29 a 35 anos: 32

36 a 42 anos: 43

43 a 49 anos: 22*

50 a 56 anos: 17*

57+              : 9*

Até 2 salários:    13*

2 a 4 salários:     34

4 a 10 salários:   63

10 a 20 salários:  27*

+ 20 salários:      8*

Renda familiar

* Bases pequenas que permitem apenas inferências em relação aos achados       Margem de erro da amostra total: 8,5% com intervalo de confiança de 95%

Residência

147

SP: 115

RJ: 13

MG: 4

DF: 3

Outros: 12

Brasil Exterior

4

Europa: 2

América do 

Norte: 1

Ásia: 1

Heteros Outras orientações

Trabalhando Não estão 

trabalhando

Na linha de 

frente
Outras 

atividades

4  Pessoas não binárias
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De forma geral, como você avalia o seu estado de saúde emocional/ mental 
na última semana / último mês?

54%

53%

59%

Média das 4 primeiras 
semanas (em relação 
às semanas 
anteriores)

Maio

Somatório: Regular / Ruim / Péssimo

9

Base: 646

Base: 167

Em junho, a 
avaliação do estado 
de saúde mental se 
manteve bem 
próximo da média 
das medições 
anteriores

Base: 151
Junho



59%

Em junho, homossexuais/outras orientações, pessoas com pré-existência de 
enfermidades de saúde mental e os mais jovens, são as que mais expressam estado 
de saúde mental e emocional regular, ruim ou péssimo.

Junho 59%

55%*

* Bases pequenas: menos de 30 casos

Somatório: Regular / Ruim / Péssimo

10

Base: 151

22 a 28 anos: 81%*

29 a 35 anos: 75%

36 a 42 anos: 58%

43 a 49 anos: 41%*

50 a 56 anos: 47%*

57+              : 22%*

Gênero

Faixa etária: Trabalho:

61%

57%

Renda:

Até 2 salários:    53%*

2 a 4 salários:     77%

4 a 10 salários:   53%

10 a 20 salários:  60%*

+ 20 salários:      51%*

73%

45%

Pré-existência de 

transtornos de saúde 

mental

Orientação sexual

54%

83%

Linha de frente / 

serviços essenciais

77%*

59%

Diferença significativa, para mais ou para menos (15pp ou >)



Algumas são negativas e outras positivas:

8%

20%

As consequências são negativas:

As consequências são positivas:

72%

Em relação a maio, aumentou um pouco a quantidade de pessoas considerando que 
as consequências da quarentena são negativas: em maio eram 13% e agora são 20%. 
Principalmente homens e pessoas com pré-existência de enfermidades de saúde 
mental

32%

59%

9% 8%

74%

18%

11% 2%

74% 76%

14% 22%

Base: 151



Em maio, preocupação era a emoção mais presente, e superava os índices das medições 
semanais anteriores. Além disso, desânimo, tristeza e confiança apresentaram índices 
maiores que as medições anteriores....

12

63%

60%

46%

46%

46%

40%

40%

35%

33%

31%

Preocupação

Ansiedade

Desânimo

Angústia

Medo

Dúvida

Tristeza

Insegurança

Confiança

MAIO – Emoções mais presentes no período

Base: 167

Esperança

Crescimento em relação à medição anterior

64%

60%

49%

44%

42%

41%

38%

34%

32%

31%

Preocupação

Ansiedade

Desânimo

Angústia

Medo

Dúvida

Tristeza

Insegurança

JUNHO – Emoções mais presentes no período

Base: 151

Confusão 
mental

Raiva

...Em junho, a situação é um 
pouco pior: 

• Emoções positivas não figuram 
mais entre as mais presentes, 
com pelo menos 30% da 
amostra*.

• Confusão mental e raiva 
aparecem pela primeira vez 
entre as principais emoções.

• Insegurança, que estava mais 
presente nas duas primeiras 
semanas da quarentena, volta a 
ficar mais forte. 

• Tristeza um pouco menos 
presente em junho, mas ainda 
figura entre as principais 
emoções. 
*(Confiança ficou com 28% e    

esperança com 22%)
Base: 151



64%

60%

49%

44%

42%

41%

38%

34%

32%

31%

Quase todas as emoções são mais presentes entre homossexuais/outras orientações, 
e entre pessoas com pré-existência de enfermidades de saúde mental. Nessa onda de 
junho, mulheres e homens mais semelhantes entre si.

Diferença significativa, para mais ou para menos (15pp ou >)

73

41

36

32

27

23

41

32

18

23

62

62

50

46

44

42

38

34

32

30

63

54

42

39

38

35

35

31

28

23

71

84

77

65

55

65

52

48

48

61

Preocupação

Ansiedade

Desânimo

Angústia

Medo

Dúvida

Tristeza

Insegurança

Confusão 
mental

Raiva

67

75

59

59

49

65

41

51

47

37

57

47

37

29

33

23

33

23

21

29

Confiança: 36%

Tédio 32%

Base: 151



Você tem algum acompanhamento terapêutico em andamento? Pode ser qualquer linha terapêutica (psicanálise, 
psicoterapia, terapia ayurveda, barras de access, tethahealing, abordagem sistêmica, etc).

14

Sim, 

iniciei 

antes da 

quarentena

38%

Não

60%
Sim, 

comecei 

depois da 

quarentena

2%

Gostaria de ter 
mas não tenho 

condições 
financeiras

46%

Não preciso / 
não tenho 
vontade

54%

Junho

Sim, 

iniciei 

antes da 

quarentena

41%

Não

56%
Sim, 

comecei 

depois da 

quarentena

3%

Gostaria de ter 
mas não tenho 

condições 
financeiras

44%

Não preciso / 
não tenho 
vontade

56%

Maio

Desde o início do estudo, em março, a maior parte da amostra (entre 55% e 65%) não 
tem acompanhamento terapêutico, mas praticamente metade, dos que não tem 
acompanhamento, gostaria de ter, e no entanto não tem condições financeiras para 
isso

Base: 151
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Com qual ou quais dos grupos abaixo você pessoalmente se sente mais preocupada(o) / mobilizada(o), em função das consequências do isolamento 
social imposto pela Covid-19? 

Mulheres que sofrem violência doméstica
51%

Pessoas em situação de rua / moradores de rua
46%

Pessoas que vivem em favelas / cortiços 
/ ocupações

35%

Idosos / idosas que vivem em asilos / casas de repouso
22%

Autônomos / profissionais liberais
20%

Pessoas hospitalizadas
16%

Pessoas com doenças 
crônicas

16%

População indígena
14%

Base: 151

• Mulheres que sofrem 
violência doméstica continua 
sendo o grupo que mais gera 
preocupação, com o mesmo 
% da onda anterior, seguido 
novamente por pessoas em 
situação de rua e pessoas 
que vivem em condições 
precárias de moradia

• Os índices são bem 
semelhantes aos da onda 
anterior, com exceção de 
população indígena, que 
agora apresenta quase o 
dobro do percentual da onda 
anterior

Como “preocupação” continua em primeiro lugar, entre as emoções mais presentes, cabe trazer a 
informação sobre grupos específicos, com os quais as(os) participantes se preocupam... 

Crescimento em relação à medição anterior

41%
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Aprender é sempre um caminho bem escolhido

Grupo de whatsapp com conteúdo
A partir de 06/07

Aulas-lives diárias
De 13/07 a 19/07 às 20h

Lançamento dia 19/07
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19Base: 51 (pessoas que responderam que tem 
pré-existência de problemas de saúde mental)

Perfil das pessoas que apresentam pré-existência de transtornos relacionados à 
saúde mental na medição de junho: 

7 em cada 10 sofrem de 
ansiedade

6 em cada 10 
sofrem de 
depressão

1 em cada 
10 sofrem 

de 
síndrome 
do pânico

• 2 pessoas receberam o 
diagnóstico durante a 
quarentena

• e 3 pessoas iniciaram 
acompanhamento terapêutico 
durante a quarentena

• 43% acreditam que os sintomas 
pioraram durante a quarentena 
(pouco ou muito) (muito 

semelhante à medição de maio, quando 
45% achavam que tinha piorado)

• 28% acreditam que melhorou (pouco ou 
muito), e 

• 29% acreditam que os sintomas 
permanecem os mesmos.

39% usam medicamentos 
(menor índice desde a 1ª medição 

em março)

• Antidepressivos: 75%
• Ansiolíticos: 30%
• Estabilizadores de humor: 20%
• Outras medicações: 15%

37% não tem nenhum tipo de 
acompanhamento 
terapêutico...
...porém 58% gostariam de ter, 
mas não tem condições 
financeiras para isso.
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Para           :

18%

13%

13%

11%

Dificuldade de 
concentração

Dor nas costas

Cansaço

Insônia

Cansaço e dificuldade de concentração continuam sendo as principais manifestações físicas. 
Dificuldade de concentração passou a ser a mais persistente, deixando dor nas costas em 
segundo lugar

4,4 manifestações físicas 
diferentes por pessoa...

dificuldade de 
concentração

dor de cabeça

cansaço

dor nas costas

E entre todas as manifestações, as 
mais presentes, que apareceram mais 
vezes e/ou foram mais fortes e/ou 
mais persistentes, foram:

Base: 151
21

Insônia

41%

Muita vontade de 
fazer sexo:

Antes de cansaço e 
dor nas costas.

E dificuldade de 
concentração e 
insônia são menos 
relatadas entre eles: 
3 em cada 10, bem 
como dor de cabeça: 
2 em cada 10

Para os homens:Cansaço e Dificuldade 
de concentração 
sentidas mais 
presentes em 
homo/outras 
orientações em 
comparação com 
heteros: 7 em cada 10

Para           :

Todas essas principais 
manifestações mais 
presentes em pessoas 
com enfermidades de 
saúde mental 
(diferença significativa 
em relação a pessoas 
sem pré-existência).



Crescimento  / diminuição em relação à medição anterior

Sim

48%

Não

52%

Analgésicos

Relaxantes musculares

Vitaminas

Antiinflamatórios

Antialérgicos

44%

33%

25%

24%

22%

Em junho, por conta das manifestações físicas, 48% fizeram uso de medicação (maior % 
registrado até agora*), e entre as mais utilizadas, ficaram novamente analgésicos e relaxantes 
musculares. 

*(média de 27% nas quatro primeiras semanas e 44% em maio)

Você faz uso de alguma medicação?

22

Base: 151

Antidepressivos / 
ansiolíticos

Calmantes

Antiácidos / remédios 
para o estômago

14%

22%

19%

Medicação para 
dormir 17%

51%

68%

29 a 35 anos: 63%

59%

Perfis que mais fizeram uso:

27%



Junho: assim como registrado em maio, a maioria dos participantes perceberam mudanças no corpo. 
Perda de peso aparece pela primeira vez entre as principais mudanças.

66% 
notaram 
alguma 

mudança 
no corpo

Ganho de 
peso:
60%

Diminuição 
da 

disposição: 
54%

Aumento 
de dores: 

40%

Vontade de 
consumir 

mais álcool: 
20%

2,5 menções por respondente

53%

50%

43%

19%

71%

29%

21%

57%

23

57%

60%

57%

47%

49%

28%

22%

14%

Perda de 
peso:
27%

28%

29% 24%

28%

Em “outras mudanças”, 
2 mulheres relataram 

alterações no ciclo 
menstrual...

Base: 151
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“Em uma situação de 

estresse global como a que 

o mundo vive hoje, com 

milhões de pessoas em 

casa e com medo da 

pandemia causada pelo 

novo coronavírus, é 

comum que muitas 

mulheres tenham 

alterações no ciclo 

menstrual, sendo o atraso 

a mais comum. Elas 

contam, inclusive, que têm 

ouvido essa queixa de 

diversas pacientes.”

Segundo ginecologistas...:

Momentos de 

estresse, 

episódios de 

perda, de tristeza, 

medo, tensão 

afetam a produção 

hormonal, que 

afetam 

diretamente a 

ovulação e 

consequentement

e o ciclo...

Fonte: http://www.dreduardorosa.com.br/noticia.php?id=315

mais energia

uma das funções não essenciais que é 

interrompida ou adiada é a reprodução, 

Ou seja, pode ser que a ovulação atrase 

ou mesmo nem ocorra, abalando todo o 

calendário menstrual

Cortisol Adrenalina

menos funções 

não essenciais

“Se a causa for estresse, o ideal é não forçar o sangramento, mas, sim, entender o que a

tensão do momento tem feito no seu corpo e tentar manter a calma. ... tente perceber seu

estado de saúde mental. ...meditações curtas, de cinco minutos, três vezes ao dia, e uso de óleos

essenciais. ....

Fazer uma mulher voltar a menstruar pode ser muito fácil, com pílula. "Mas a questão é descobrir

por que ela não está menstruando e descartar qualquer tipo de doença. Se estiver tudo normal,

quando parar de se incomodar, provavelmente vai menstruar em um dia que nem espera."

http://www.dreduardorosa.com.br/noticia.php?id=315
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Espaço terapêutico gratuito para mulheres e homens CIS & Trans
Diagnóstico, suporte, tratativas e encaminhamento
+55 [11] 95556-0065

Três horários disponíveis por mês, com vagas limitadas:
Quartas, das 19h30 às 21h30 – começando em 24/06
Sextas, das 15h às 17h30 – começando em 03/07
Terças, das 20h30 às 22h – começando em 04/08

Raphael Mello

Psicólogo com mais 

de 10 anos de 

experiência, com 

especialização em 

Psicanálise.

Formação Freudiana e 

especialização em 

Psicologia Analítica 

Junguiana.

Ana Tomazelli

Consteladora e Renascedora 

especializada em terapêutica 

e diálogos femininos.

Formação em Constelações 

Originais Hellinger Schule 

(Brasil-Alemanha) e Instituto 

de Renascimento de São 

Paulo.

Anita Gomes

Terapeuta de 

abordagem Transpessoal 

e Coach.

Facilita Círculos de 

Mulheres e trabalhos em 

grupo. Especialização 

em Psicologia 

Transpessoal pelo CLASI.
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O que você acha que tem sido fundamental para tentar manter a saúde mental / 
emocional ? 

Orações

Conversa / encontros online com parentes / amigos

Companhia de familiares que residem com você

Atitude mental positiva / otimismo

TV / Filmes

Música 

Leitura / Estudos 

Companhia de Animais de estimação 

Trabalho

27

Manter distância das notícias

Boa alimentação

59

45

18

32

41

54

14

64

41

36

41

48

45

47

44

42

38

44

36

32

31

29

Diferença significativa, para mais ou para menos (15pp ou >)

• Cada participante citou, 
em média, 6 alternativas 
diferentes para tentar 
manter a saúde mental / 
emocional

• Homens continuam 
contando com o trabalho, 
bem mais que as 
mulheres,  mas pela 
primeira vez aparecem 
contando mais com 
conversas online

• Meditação e exercícios 
físicos continuam 
figurando como 
alternativas para menos 
de 30% da amostra, e por 
isso não aparecem nesse 
gráfico...

50

46

43

42

42

42

40

40

34

32

31

53

47

47

45

47

45

41

45

29

39

31

44

34

46

46

40

37

44

39

41

26

27

Crescimento  / diminuição em relação à medição anterior
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De forma geral, os movimentos motores 
realizados durante as atividades liberam 
endorfinas no cérebro. Popularmente 
conhecida como o hormônio da felicidade, a 
endorfina traz muitos benefícios, como:

• Melhora da memória
• Elevação do humor
• Aumento da disposição física e mental
• Melhora da concentração
• Fortalecimento o sistema imunológico
• Alívio de dores e tensões musculares
• Melhor qualidade do sono

Exercícios físicos

...E para pessoas com transtornos de saúde 
metal, o exercício físico é especialmente 
importante:
• Com a mente ocupada com o exercício, 

temos uma folga de nossas preocupações e 
emoções negativas.

• Com a prática contínua, a pessoa começa a 
construir mais segurança e ter controle 
sobre si mesma. 

• A depressão, a ansiedade, o pânico, o 
transtorno de estresse pós-traumático e o 
estresse crônico são paralisantes, e ao 
praticar uma atividade física, é possível 
quebrar esse ciclo de estagnação. 
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Meditação

Precisa ser assim?

INTENÇÃO

ATITUDE ATENÇÃO

Atenção plena
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10

17

13

6

5

54

19

24

19

17

25

21

21

28

17

9

30

26

32

22

2

5

3

9

9

9

13

7

30

Compras de itens básicos (alimentos/higiene/limpeza) presencialmente

Compras online e/ou por aplicativos de livros, vestuário, artigos para a
casa/ etc..

 Compras de comida pronta pelo telefone, internet e/ou aplicativos

Compras de micro-empreendedores / comércio local

Compras de itens básicos (alimentos/ higiene/limpeza) pela internet
e/ou aplicativos

Parei totalmente de fazer isso

Faço isso com menos frequência do que antes da quarentena

Continuo fazendo isso normalmente, na mesma frequência de antes da quarentena

Faço isso com mais frequência do que antes da quarentena

Não fazia isso antes, e comecei a fazer por conta da quarentena

Nunca fiz isso, continuo não fazendo

Muito alinhado com a medição de maio: Em relação às compras na quarentena, as compras de itens 
básicos, presencialmente, foram as que mais pararam / diminuíram. Por outro lado, as compras de 
micro empreendedores e comércio local estão sendo realizadas com mais frequência, seguidas por 
compras online de artigos diversos, que em maio não apresentavam ainda relevância

Base: 151
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74

74

62

8

1

7

3

26

2

4

5

7

4

10

1

0

1

2

41

8

17

0

1

1

16

50

15

50

0

3

1

15

0

11

0

21

32

56

0

55

1

Frequentar a casa de parentes e/ou amigos

Aulas presenciais

 Ir à Igreja / templo religioso

Estudo / aulas à distância / online

Uso de redes sociais (facebook, instagram, twitter, etc)

Acompanhar missas / cultos / pregações pela TV ou online

Encontros / conversas online com parentes e/ou amigos

Parei totalmente de fazer isso

Faço isso com menos frequência do que antes da quarentena

Continuo fazendo isso normalmente, na mesma frequência de antes da quarentena

Faço isso com mais frequência do que antes da quarentena

Não fazia isso antes, e comecei a fazer por conta da quarentena

Nunca fiz isso, continuo não fazendo

Em relação às à rotina social, frequentar a casa de amigos e parentes, e aulas presenciais e igrejas / 
templos religiosos foram as atividades que mais deixaram de ser realizadas. Encontros e conversas 
online e uso de redes sociais foram as atividades cujas frequências mais aumentaram. A diferença em 
relação a maio é que mais pessoas respondem que visitam parentes / amigos, mas com menor frequência, sendo 
que em maio, o contingente de quem tinha parado de fazer isso era maior, além do fato de que menos pessoas em 
junho já tinham feito aulas online alguma vez.

Base: 151
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59

46

53

20

15

12

22

17

3

11

7

3

6

3

3

7

2

11

3

5

0

17

7

7

2

2

1

19

13

19

8

40

27

58

49

Consultas presenciais com médicos / profissionais de saúde

Exercícios físicos nas ruas (caminhada/corrida/bicicleta)

Terapia presencial (qualquer tipo de atendimento terapêutico)

Exercícios físicos / ginástica em casa

Consultas online com médicos / profissionais de saúde

Terapia online (qualquer tipo de atendimento terapêutico)

Parei totalmente de fazer isso

Faço isso com menos frequência do que antes da quarentena

Continuo fazendo isso normalmente, na mesma frequência de antes da quarentena

Faço isso com mais frequência do que antes da quarentena

Não fazia isso antes, e comecei a fazer por conta da quarentena

Nunca fiz isso, continuo não fazendo

Em relação às à rotina de saúde, consultas médicas e terapias presenciais foram as mais afetadas. Em 
junho, aumentou a frequência de exercícios físicos na rua. Assim como em maio, exercícios em casa e 
terapia online foram as atividades mais iniciadas na quarentena, mas ainda assim por um 
contingente pequeno de pessoas.

Base: 151
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55%

53%

47%

40%

39%

31%

25%

45%

47%

53%

60%

61%

69%

75%

Abertura de bares/restaurantes

Abertura de locais de entreterimento ( shows,
teatros, cinemas, etc)

Abertura de igrejas e templos religiosos

Voltar para o local de trabalho

Academias e centros esportivos

Abertura das escolas

Abertura do comércio

Sinto muita vontade Não sinto vontade

Considerando a flexibilização da quarentena, a vontade mais intensa é a de voltar a frequentar 
bares, restaurantes, cinemas, teatros e shows. Já a abertura do comércio é a opção pela qual há 
menor demonstração de vontade...

Base:  todos os respondentes 

desconsiderando opção N/A
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35%

28%

20%

18%

17%

13%

12%

65%

72%

80%

82%

83%

87%

88%

Voltar para o local de trabalho

Abertura do comércio

Abertura de bares/restaurantes

Abertura de igrejas e templos religiosos

Academias e centros esportivos

Abertura de locais de entreterimento (shows, teatros,
cinemas, etc)

Abertura das escolas

Estou preparada(o) Não estou preparada(o)

...a vontade é maior que a sensação de estar preparada(o): a maioria não se sente preparada para o 
retorno às atividades normais fora de casa. Voltar ao local de trabalho é a opção onda há mais pessoas 
se sentindo preparadas, e mesmo assim, a minoria: 35%. A abertura da escolas, e a de espaços de 
shows, cinemas e teatro são as opções onde há menos pessoas preparadas para a reabertura...

Base:  todos os respondentes 

desconsiderando opção N/A
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15%

14%

8%

6%

4%

4%

4%

85%

86%

92%

94%

96%

96%

96%

Voltar para o local de trabalho

Abertura do comércio

Abertura de igrejas e templos religiosos

Abertura das escolas

Abertura de locais de entreterimento (shows, teatros,
cinemas, etc)

Abertura de bares/restaurantes

Academias e centros esportivos

Sinto-me segura(o) Não me sinto segura(o)

E a sensação de segurança para retornar é muito baixa para todas as opções, principalmente bares, 
restaurantes, centros esportivos, locais de entretenimento, escolas, igrejas/templos

Base:  todos os respondentes 

desconsiderando opção N/A



Muito semelhante às ondas anteriores, um pouco mais da metade das(os) participantes afirmou ter se 
sentido sobrecarregada(0), e esse contingente é impulsionado, como nas ondas anteriores, pelas 
mulheres. Nesta onda, diferentemente das demais pessoas com pré-existência de enfermidades de 
saúde mental não apresentaram diferença significativa em relação às pessoas que não apresentam.

Muito 
sobrecarregada(o)

26%

Um pouco 
sobrecarregada(o)

25%

Sem sobrecarga

45%

37

51%

28%

56%

67%

48%

58%

50%

Base: 151
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8%

6%

4%

23%

7%

23%

56%

67%

57%

9%

12%

12%

4%

7%

4%

a relação piorou muito a relação piorou um pouco a relação permanece igual

a relação melhorou um pouco a relação melhorou muito

A maioria dos entrevistados afirma que a relação de trabalho, seja com chefes / superiores, pares, 
subordinados, clientes e fornecedores - permaneceu igual. 

Em relação á onda anterior, a principal mudança é o maior contingente de pessoas relatando piora na 
relação com chefes/superiores (impulsionado por funcionários do setor privado), e menos pessoas 
relatando piora nas relações com pares/subordinados (impulsionado por funcionários do setor público)

Chefes / superiores

Pares / subordinados

Clientes / fornecedores

Base: 122
Crescimento  / diminuição em relação à medição anterior
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36%

30%

24%

3%4%3%

A relação está mais tranquila / próxima que antes (mais diálogo, entendimento, afeto, etc)

A relação não sofreu nenhuma alteração

A relação está mais tensa que antes (mais brigas / discordâncias / discussões / etc)

Estou considerando me separar /divorciar

Sofri / venho sofrendo violência psicológica

Já me decidi / já me separei / divorciei durante esse período

Resultados muito semelhantes à onda de maio: a maioria relata que as relações em casa melhoraram ou 
que não sofreram alterações com a quarentena, e para 1 em cada 4 pessoas, as relações em casa 
pioraram...

Obs.: resposta múltipla, ou seja, o total pode somar mais de 100%

• Mais uma vez, as mulheres 
são as que mais afirmam 
que as relações 
melhoraram: 37% vs. 23% 
dos homens (para a maior 
parte dos homens, a relação 
continua igual: 36%)

• Não há diferenças entre 
heteros e homossexuais, 
como havia na onda de 
maio, em que mais 
homossexuais reclamavam 
da piora das relações

Pensando nas relações em casa, com os familiares, companheira(o) / cônjuge, desde que a 

quarentena começou você diria que:
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Base: 151

O comportamento sexual mudou bem pouco durante a quarentena...

...A maioria nunca tinha realizado e continua não realizando as seguintes práticas:

• Envio / recebimento de nudes / fotos sensuais 

• Sexting (sexo por mensagens de texto)

• Consumo de livros / contos eróticos

• Uso de aplicativos e sites de relacionamento

• Uso de vibradores e brinquedos eróticos

• Sexo virtual

Entre 7 e 8 em cada 10 
pessoas nunca tinham feito 

isso e continuam não 
fazendo
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Base: 151

O comportamento sexual mudou bem pouco durante a quarentena...

E entre as práticas mais comuns, algumas continuam sendo realizadas com a mesma 
frequência de antes ou menos que antes...:

Masturbação
• 31% continua fazendo isso com a 

mesma frequência de antes
• 30% está fazendo com menos 

frequência
• 12% está fazendo com mais frequência

Filmes e sites 
pornográficos

• 18% continua fazendo isso com a 
mesma frequência de antes

• 13% está fazendo com menos 
frequência

• 7% está fazendo com mais frequência

Prática 
sexual com 
parceiro (a) 

fixo

• 33% parou totalmente 

• 25% continua fazendo isso com a 
mesma frequência de antes

• 23% está fazendo com mais 
frequência

• 10% está fazendo com menos 
frequência

A prática sexual com parceiros fixos, e principalmente eventuais, foram as mais afetadas:

Prática 
sexual com 
parceiros 

(as) casuais

• 45% parou totalmente

• 5% continua fazendo isso com a 
mesma frequência de antes

• 5% está fazendo com menos 
frequência

• 5% está fazendo com mais 
frequência
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Diferenças entre homens e mulheres:

• Mais homens afirmam já ter praticado:

• Consumo de filmes e sites pornográficos (73% versus 44% das mulheres) e isso é o 
que eles mais continuam fazendo normalmente (41%), depois da masturbação 
(45%)

• Envio / recebimento de nudes / fotos sensuais (59% versus 32% das mulheres)

• Uso de aplicativos e sites de relacionamento (59% versus 33% das mulheres)

• Sexting (41% versus 22% das mulheres)

• Sexo virtual (32% versus 19% das mulheres)

• Mais mulheres afirmam já ter praticado:

Uso de vibradores / brinquedos eróticos (33% versus 18% dos homens)

• E as mulheres estão fazendo quase tudo menos frequência, mas a 
maior diferença, em relação aos homens, é que estão se masturbando 
menos agora do que antes (33% das mulheres versus 18% dos homens)



50%

47%

45%

45%

45%

43%

38%

33%

Junho: comportamentos com ocorrências muito semelhantes ao mês de maio, mas irritabilidade 
assume a 1ª posição. (em maio, preguiça e impaciência ficaram em 1º e 2º lugares, respectivamente, e 
preguiça foi atingia 54% da amostra

Cuidado com a família

Irritabilidade

Impaciência

Cuidado com a casa

Preguiça

Apreensão com o futuro

Cuidado consigo

44

Alternativas 
que atingiram 
30% ou +

Redução do consumo / 
compras

27

36

27

27

36

54

54

27

54

50

46

47

46

41

37

35

Crescimento ou queda em relação à medição anterior Diferença significativa, para mais ou para menos (15pp ou >)Base: 151



Sim

79%

Não

21%

78%

86%

45

As discordâncias com ideias e comportamentos apresentados por outras pessoas se 
mantém: 8 em cada 10 pessoas afirmam ter vivido essas situações

Indiferença / desrespeito às regras de isolamento continua no topo, principalmente para as mulheres, 
seguida por Questões políticas, que é o primeiro motivo entre os homens

77%

83%

75%

74%

77%

64%

40%

27%

19%

17%

13%

Indiferença / desrespeito 
às regras de isolamento

Questões políticas 

Notícia 
alarmante / 
pessimista

Compartilha
mento de 
fake news

Compra / estocagem de 
suprimentos

Compartilham
ento de piadas

Falta de interesse em 
compartilhar tarefas 
domésticas

74%

68%

62%

80%

Base: 151
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Na onda de maio, menos participantes manifestaram ter reserva financeira para o mês 
seguinte (60% em junho contra 73% em maio). Mulheres e pessoas com renda familiar acima 
de 10 salários são as que mais tem reserva, e a situação para quem ganha até 2 salários se 
tornou mais crítica, em relação à onda anterior.

Maio

Sim

60%

Não

40%

47

Gênero Trabalho

Até 2 salários:    38%

2 a 4 salários:     53%

4 a 10 salários:   52%

10 a 20 salários:  89%

+ 20 salários:      88%

Renda familiar

62% 45% 58% 64%

Orientação sexual

60% 58%

Diferença significativa, para mais ou para menos (15pp ou >)
Base: 151
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3%

4%

6%

14%

19%

54%

Fui demitida(o) / encerrei atividades, mas
já estou atuando novamente / consegui

novo emprego / trabalho / projeto /…

Estou em férias / licença

Nada mudou, já trabalhava em casa
(home office) e continuo

Já retornei parcialmente, estou
trabalhando parte em home office

(trabalhando em casa) e parte fora de…

Não houve nenhuma alteração em
relação ao período anterior ao da

pandemia, ou seja, estou trabalhando…

Ainda não voltei ao local de trabalho,
estou trabalhando 100% em home office

(trabalhando de casa)

Entre os que estão trabalhando, a maioria ainda não voltou ao local de trabalho: 68% estão fazendo home 
office total ou parcialmente. Entre os que estão sem trabalho, a maior parte, 44%, pararam de trabalhar antes 
mesmo da quarentena. 31% estão afastados / suspensos e 26% foram demitidos durante a quarentena: nessas 
duas situações, temos apenas mulheres

26%

31%

44%

Fui demitida(o) / encerrei as
atividades por completo

Ainda estou afastada(o) / suspensa(o)
por tempo determinado ou

indeterminado / suspendi minhas
atividades total ou parcialmente, por

tempo determinado ou indeterminado

Não estou exercendo atividade
profissional remunerada (parei de
exercer antes da quarentena / fui

demitido antes)

Base: 122
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Recebendo 
salário / 

remuneração 
normalmente / 
integralmente

42%

Recebendo 
apenas parte do 

meu salário / 
remuneração

28%

Sem 
recebimento de 

salário / 
remuneração

21%

Recebendo 
auxílio 

emergencial
9%

Não conseguiu 
receber auxílio 

emergencial
4%

Neste mês, menos pessoas declararam que estão com os ganhos / remuneração pelo trabalho estáveis: 
42% neste mês contra 58% em maio. As mulheres são as que mais relatam perdas (estão recebendo 
parte ou estão sem remuneração), e também para as mulheres, o registro de diminuição do volume de 
trabalho foi maior. (Obs.: diferenças não são significativas, apenas indicativas, em função do tamanho 
da amostra)

O volume de 
trabalho ou o 

tempo dedicado 
ao trabalho 
aumentou

42%

O volume de 
trabalho ou o 

tempo dedicado 
ao trabalho 
diminuiu

37%

O volume de 
trabalho ou o 

tempo dedicado 
ao trabalho 
continua o 

mesmo
21%

50% 40%
20% 41%

14% 26%

Desempregadas(os):

Base: 107
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A pandemia acentuou as desigualdades que já existiam e colocou lente de 
aumento em outras...

...E uma delas é a desigualdade relacionada a gênero: mulheres 
são ainda mais impactadas pela pandemia, e não só no Brasil...

Escolas de 
educação infantil 
fechadas: 

• a imensa maioria da força de trabalho nesta área é de mulheres, 
que estão sendo demitidas

• mulheres sobrecarregadas em casa, trabalhando em home office e 
cuidando dos filhos ao mesmo tempo, e muitas vezes são elas que 
abandonam as atividades profissionais para ficar com os filhos

Setores onde 
predominam as 
mulheres são 
muito impactados

• Saúde, assistência social, restaurantes, lojas, hotéis, 
trabalho doméstico, ONGs, cuidados com crianças, 
idosos e deficientes (Enquanto alguns setores 
predominantemente masculinos não pararam as 
atividades, como construção civil)
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Quais atitudes as mulheres podem tomar para 
prevenir ou solucionar o Burnout?

• Círculos de Mulheres: trocar ideias, se apoiar e buscar 

soluções que melhorem suas qualidades de vidas e podem ocorrer 

semanalmente ou como retiros. Eles promovem a oportunidade da 

mulher se conhecer profundamente e viver com mais 

autenticidade.

• Além de atividade física, alimentação saudável, meditação, 

pausas/intervalos de desconexão (atividades que lhe tragam 

uma satisfação não relacionada ao seu trabalho.), e mudança de 

mindset: consciência acerca do que seja real produtividade, 

sucesso e bem-estar e sobre o que importa realmente na vida.

Copyright © 2019 Estadão. Todos os direitos reservados.

http://patrocinados.estadao.com.br/medialab/projeto-navas/release-geral-

como-as-mulheres-podem-aprender-a-lidar-com-esgotamento-e-burnout/

De acordo com a Dra. Siglia Diniz, algumas ações simples podem ajudar a 
amenizar (ou até evitar) os sintomas de Burnout: 

http://patrocinados.estadao.com.br/medialab/projeto-navas/release-geral-como-as-mulheres-podem-aprender-a-lidar-com-esgotamento-e-burnout/
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Espaço terapêutico gratuito para mulheres e homens CIS & Trans
Diagnóstico, suporte, tratativas e encaminhamento
+55 [11] 95556-0065

Três horários disponíveis por mês, com vagas limitadas:
Quartas, das 19h30 às 21h30 – começando em 24/06
Sextas, das 15h às 17h30 – começando em 03/07
Terças, das 20h30 às 22h – começando em 04/08

Raphael Mello

Psicólogo com mais 

de 10 anos de 

experiência, com 

especialização em 

Psicanálise.

Formação Freudiana e 

especialização em 

Psicologia Analítica 

Junguiana.

Ana Tomazelli

Terapeuta Sistêmica e 

Renascedora especializada 

em dinâmicas do feminino.

Formação em Constelações 

Originais Hellinger Schule 

(Brasil-Alemanha) e Instituto 

de Renascimento de São 

Paulo.

Anita Gomes

Terapeuta de 

abordagem Transpessoal 

e Coach.

Facilita Círculos de 

Mulheres e trabalhos em 

grupo. Especialização 

em Psicologia 

Transpessoal pelo CLASI.
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Vem aí:

Sexualidade na quarentena 
e no pós-pandemia
Uma iniciativa IPEFEM & Dra. Carmita Abdo 
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Vem aí:

Mulheres, trabalho e 
emprego no pós-pandemia
Uma iniciativa IPEFEM
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http://www.generonumero.media/perspectiva-economia-mulheres-desemprego-pib/

https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/A-vida-das-mulheres-em-tempos-de-

pandemia

https://www.cesit.net.br/pandemia-e-desemprego-analise-e-perspectivas/

https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/04/18/violencia-domestica-

desemprego-a-covid-19-e-mais-violenta-contra-mulheres.htm

https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2020/06/pandemia-faz-sete-milhoes-

de-mulheres-deixarem-o-mercado-de-trabalho-na-ultima-quinzena-de-marco.html

http://www.generonumero.media/perspectiva-economia-mulheres-desemprego-pib/
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/A-vida-das-mulheres-em-tempos-de-pandemia
https://www.cesit.net.br/pandemia-e-desemprego-analise-e-perspectivas/
https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/04/18/violencia-domestica-desemprego-a-covid-19-e-mais-violenta-contra-mulheres.htm
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2020/06/pandemia-faz-sete-milhoes-de-mulheres-deixarem-o-mercado-de-trabalho-na-ultima-quinzena-de-marco.html
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