
Como a mistura de guerra e pandemia agravará ainda mais a condição 

psicológica dos italianos?  
Qual o papel da mídia em alimentar emoções e ansiedades negativas? E como administrar o medo de 

uma guerra que pode nos envolver cada vez mais? Conversamos sobre isso com Massimo di 

Giannantonio, presidente da Sociedade Italiana de Psiquiatria (SIP).Prof. di Giannantonio, a pandemia 

impactou significativamente a esfera psicológica e emocional de todos os italianos.  

Como a guerra na Ucrânia tenderá a exacerbar o sofrimento psicológico da emergência Covid de dois 

anos?“A mistura de guerra e pandemia causa um estresse enorme. O estresse é um estímulo dos 

sistemas neurobiológicos do indivíduo que servem para preservar a vida e fugir do perigo.  

Dois anos de pandemia e, agora, as notícias sobre a guerra exacerbam dramaticamente a 

condição de estresse crônico dos italianos. 
 Isso porque, diante de uma situação, como a que estamos vivenciando, na qual não podemos atacar 

nem evitar o estímulo estressante, o estresse agudo se transforma em estresse crônico e se torna 

sintomático.  

Entre os principais sintomas está a insônia intermitente, a ansiedade diurna, a perda ou aumento do 

apetite, as condições de ansiedade que são descarregadas no corpo e, portanto, o aumento das 

experiências hipocondríacas. Esses sintomas têm então consequências diferentes dependendo dos 

perfis de personalidade dos indivíduos”. 

Quem está em maior risco? 

Os perfis de personalidade mais vulneráveis são aqueles mais 

sujeitos a estresse e traumas anteriores, mais ligados a 

condições de maturação psicossocial insatisfatórias ou 

inadequadas. Tomemos, por exemplo, a primeira e a segunda 

infância, aqueles que perderam o emprego, famílias de renda 

única, famílias compostas por mãe e filho único.  

Nesses sujeitos, os cofatores de sofrimento aumentam os 

sintomas e, portanto, a extensão das consequências do estresse crônico”.No ano passado, muito se falou 

sobre o "burnout pandêmico". Sobre o que é isso?“Burnout é a chamada síndrome da fadiga, uma 

síndrome de esgotamento dos recursos físicos disponíveis. 

 É uma condição de desequilíbrio dramático entre os recursos disponíveis e as tarefas a serem 

executadas. Burnout ocorre quando há muitas tarefas a serem executadas, mas há poucos recursos 

disponíveis para realizar essas tarefas, que, no entanto, também pode ser desencadeado em situações 

opostas, ou seja, quando há excesso de recursos em relação às tarefas.  

A pessoa que sofre de burnout sente-se desmotivada, sente-se "queimada" (como dizem os ingleses), 

sente-se desmotivada, presa da desorientação, da ansiedade, em condições de retraimento autista com 

a consequente perda de motivação, de relacionamentos e, nos casos mais extremos, da perda da 

identidade (desde a identidade de trabalho até a pessoal)". 



 Você viu um aumento no consumo de ansiolíticos e antidepressivos no último ano? 

“Sim, no último ano temos registado, por um lado, um aumento dos pedidos de intervenção no circuito 

dos Departamentos de Saúde Mental e, por outro, um aumento do consumo de determinadas 

categorias de psicotrópicos. 

 Registámos + 22% na venda de medicamentos ansiolíticos, em particular medicamentos indutores de 

hipno (medicamentos que induzem o sono), e +12,5% na venda de medicamentos antidepressivos. Esses 

dados sugerem que houve um aumento notável dos transtornos de ansiedade, tanto na esfera da 

ansiedade livre, tanto na esfera da ansiedade somatizada, quanto na esfera da insônia com a quebra da 

muito delicada sono-vigília, com consequências sobre o nível de biológico e nictemeral". 

Como a esfera da psicologia reage às notícias dramáticas, imagens e vídeos veiculados 

pela mídia? 
"Na esfera psicológica, podem ser registradas duas reações" extremas ": uma, em grande parte na 

população, caracterizada pela perda de motivação, pelo nascimento de sintomas somáticos, como os 

que definimos acima, na esfera ansiosa, na a esfera depressiva, na esfera motivacional e também na 

esfera cognitiva (portanto, perda de entusiasmo, perda de motivação, perda de identidade, perda do 

sentido da vida);  

E outra, absolutamente minoritária, caracterizada pelo 

que definimos como "rebote maníaco", ou seja, por 

ações como, por exemplo, abandonar o trabalho, sentir 

uma espécie de impulso interior para o combate, a luta, 

a reação. responder ao primeiro. 

 Essa dicotomia reflete perfeitamente a dinâmica que 

existe entre dois grandes mecanismos subjacentes ao 

aparelho mental do homo sapiens: por um lado, o 

mecanismo noturno, que intervém quando a luz cessa, 

quando chega o inverno, quando a capacidade de ação e reação falha; e por outro lado a dimensão 

diurna, a dimensão do verão, a dimensão quente, a dimensão ativa, onde tudo é hipertrofiado, tudo é 

exagerado, estimulado. 

• Correndo também o risco de superar, com uma espécie de excitação ligada às condições 

estressantes, o níveis de normalidade, os níveis de leitura satisfatória do chamado "princípio de 

realidade" ".  

• Qual é o papel da mídia e das redes sociais para alimentar ansiedades e medos?“ 

Quando falamos de mídia, devemos distinguir entre mídias que atuam em sociedades democráticas 

onde é garantido o direito do indivíduo de expressar sua opinião, e mídias que atuam em estruturas 

sociais desprovidas de democracia e respeito às opiniões alheias, onde não há liberdade de imprensa e 

onde prevalecem formas de prevenção e censura.  

E não podemos deixar de sublinhar o papel central que as redes sociais desempenham hoje, onde é a 

população de baixo que projeta a informação. O tema da mídia livre está ligado a uma grande questão: 



“A liberdade representada pela Internet e a liberdade de imprensa, é algo que deve ser limitado, que 

deve ser controlado, ou não!?”.  

No final das contas, é muito melhor que haja total liberdade de expressão da mídia, na qual as pessoas 

possam formar sua própria ideia pessoal, ao invés de serem submetidas a mecanismos de censura e 

controle, que são os prolegômenos de uma dificuldade e uma limitação à liberdade de expressão.  

Nos últimos dias, foram publicadas as estatísticas das grandes sociedades internacionais de opinião 

pública que mostram como cresceu a quantidade de informação que se quer receber dos sites oficiais, 

sites oficiais das democracias onde é garantida a objetividade da informação, a seriedade da os 

profissionais que constroem notícias, prerrogativas que protegem o usuário das fake news.  

Obviamente, tudo isso não acontece onde há censura e proibição da liberdade de 

imprensa 
Ou em redes sociais onde prevalecem algumas linhas de pensamento e raciocínio não científicos, não 

equilibrados como no caso da comunicação NO VAX”.Que conselho você daria aos italianos para 

enfrentar melhor o medo da guerra?" 

O conselho é estar ciente de que a esfera interna da 

humanidade se baseia na capacidade de resiliência e reação 

diante das coisas mais dramáticas e terríveis.  

Pensemos na Europa que conseguiu reconstruir as bases da 

sua vida civil após a Segunda Guerra Mundial, pensemos nos 

cidadãos japoneses que, após a tragédia dos 

bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki, tiveram 

a capacidade e a vontade de resolver estes enormes tragédias.  

Nunca devemos perder a esperança, porque os seres humanos sempre tendem a preservar a vida. 

Nesses momentos difíceis é preciso ter consciência de que a paz e a harmonia prevalecerão sobre todas 

as outras situações. Agora todos devemos ter um otimismo realista”. 


