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RESUMO

A preparação psicológica dos pais tem se mostrado um importante preditor de

ajustamento social e emocional em crianças e adolescentes, ao contrário da

associação entre aumento da jornada de trabalho e trabalho doméstico semanal e

ajustamento social e emocional da criança. Ao contrário da adaptabilidade social e

emocional de crianças e adolescentes, os pais também têm muito menos

probabilidade de obter benefícios psicossociais. A tensão gerada pela tensão ocorre

quando as demandas excedem a capacidade do indivíduo de superá-las e ele fica

sobrecarregado e incapaz de formar estratégias para atendê-las. Para alguns

autores, o estresse infantil é semelhante ao estresse do adulto em muitos aspectos,



incluindo dificuldades de interação e socialização. Níveis muito altos podem ter

consequências graves. A escola é um ambiente em que esse estresse pode se

manifestar, e esse estresse é mais pronunciado se a criança está com dificuldade de

aprender. Então, podemos dizer que as pessoas ficam mais estressadas ao analisar

o nível de cortisol no corpo? Ao monitorar o cortisol do organismo, pode-se confirmar

que os níveis desse hormônio estão elevados durante uma pandemia.
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INTRODUÇÃO

A perda financeira na quarentena é um problema socioeconômico sério e mais

um fator de risco para os sintomas de distúrbios psicológicos que podem durar

vários meses após esse período. Para esses, as condições de habitação impõem

claras limitações ao isolamento social e a adoção das medidas sanitárias apontadas

pelas organizações de saúde, como essenciais para evitar a contaminação pelo

vírus. Essa é uma situação observada em outros casos parecidos, como nas

escolas, onde o confinamento levou à perda da rotina habitual e a um contato social

e físico reduzido com outras pessoas, causando tédio, frustração e uma sensação

de isolamento em relação ao resto do mundo. O estresse infantil é semelhante ao

estresse do adulto, sendo as reações físicas e/ou psicológicas para as mudanças ou

adaptações exigidas por um estressor. A escola é um ambiente que pode propiciar a

manifestação deste estresse e durante o processo de aprendizagem, caso o

adolescente apresente alguma dificuldade, esse estresse pode ser ainda mais

evidente. Assim, este estudo objetivou investigar o nível de cortisol em relação às

atividades do cronograma escolar dos alunos do ensino médio. A manifestação dos

sintomas do estresse infantil em crianças e adolescentes com dificuldades de

aprendizagem é normalmente acompanhada com a tensão que acontece por conta

do estresse que surge quando as demandas excedem a capacidade do indivíduo de

superá-las e quando ele é opressor e incapaz de formular estratégias para

atendê-las. Para alguns autores, o estresse infantil é semelhante ao estresse do



adulto em muitos aspectos, incluindo dificuldades de interação e socialização. Níveis

muito altos podem ter consequências graves.

PROBLEMA

Durante a pandemia do COVID-19 grande parte das pessoas se queixaram do

aumento do estresse por conta do home office, EAD, falta de interação social e

outras atividades que tiveram que ser adaptadas ou excluídas até a volta das

relações típicas pré pandêmicas. Assim, por meio da análise do nível de cortisol no

organismo, seria possível afirmar que as pessoas estão realmente mais

estressadas?

HIPÓTESE

Através da verificação do cortisol nos organismos examinados seria sim possível

identificar um nível elevado desse hormônio durante a pandemia, já que vários estudos

como o da Faculdade de Medicina da UFMG, o isolamento social aumenta o estresse

e a sensação de solidão em muitas pessoas, piorando a saúde mental delas.

OBJETIVO

Objetivo geral:

O projeto tem como objetivo a extração e análise do cortisol, produzidos

durante o período pandêmico e do cronograma escolar do ensino médio, que são

submetidos a diferentes situações potencialmente estressantes. Analisou-se duas

diferentes metodologias de extração dos dados do hormônio, com a finalidade de

determinar qual a melhor forma de coleta de dados e qual o melhor tipo de

resultados. Por isso, é necessário medir o cortisol sazonalmente, ou até mesmo,

mensalmente, para um resultado mais preciso, das etapas mais estressantes e com

maior nível de cortisol.



METODOLOGIA

A metodologia será feita a partir da coleta do cortisol salivar. O preparo para o

exame do cortisol é especialmente importante para a obtenção dos dados.

Por um período de 30 minutos antes da coleta não é permitido qualquer tipo

alimentação ou bebida (com exceção de água);

Imediatamente antes da coleta, lavar a boca com água através de bochechos

leves;

A coleta não é recomendada em caso de lesões orais com sangramento ativo

ou potencial;

Evitar escovar os dentes pelo menos duas horas antes da coleta para evitar

sangramento gengival;

A coleta será feita entre as 7:00 e 8:00, que é o período de pico desse

hormônio.  Para a coleta:

● Remova a tampa superior do tubo;

● Coloque o algodão debaixo da língua e aguarde um período médio

de 2 a 3 minutos de forma a encharcar o algodão;

● Durante esse período de coleta não é permitido ingestão de água,

alimento ou qualquer tipo de líquido;

● Retorne o algodão para o tubo, fechando com a tampa logo a seguir;

● O tubo pode ser encaminhado imediatamente ao laboratório sem

refrigeração. No entanto, em casos onde o transporte não será

efetuado imediatamente, aconselha-se o armazenamento da

amostra em geladeira por até 24 horas.

Critérios de rejeição de amostras:



● Volume insuficiente;

● Contaminação visível com sangue;

● Amostra fora do prazo de conservação.

Realização da coleta, evitando que o sangramento gengival interfira na amostra

de saliva. Além disso, em qualquer tipo de exame de cortisol, deve-se informar

o médico sobre os remédios que está tomando, especialmente no caso de

corticoides, como dexametasona, pois podem provocar alterações nos

resultados.

depois os tubos serão analisados pelo laboratório Oswaldo Cruz.
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