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Introdução: A eclosão do coronavírus modificou completamente a vida dos seres
humanos. O medo da morte, a preocupação com familiares, as tensões psicológicas
e a privação social foram realidades que marcaram esse momento. Entre as diversas
experiências da adolescência, sejam de conotação positiva ou negativa, o
isolamento social constitui-se enquanto um importante fator de risco a ser
investigado. Objetivo: Objetiva-se investigar os possíveis impactos da privação social
em adolescentes no contexto da pandemia do COVID-19. Método: A pesquisa, de
caráter qualitativo, natureza exploratória e descritiva, com corte transversal, contar
com a Participação de 10 indivíduos, com faixa etária de 14-18 anos de idade, de
ambos os sexos. O acesso aos partícipes acontecerá por meio da técnica bola de
neve (snowball) e a coleta de dados será através de uma entrevista individual semidiretiva, em profundidade como instrumento de pesquisa. Todos as respostas serão
gravadas e transcritas na íntegra e posteriormente, os dados coletados serão
explorados com base na análise do discurso. Resultados: Revisões de estudos sobre
situações de isolamento e distanciamento evidenciam a alta prevalência de efeitos
negativos, destacando-se a indicidência de humor rebaixado e irritabilidade,
juntamente com a raiva, medo e insônia. Nesse contexto, espara-se que com o
desenvolvimento desse tema, seja possível verificar as significativas mudanças no
cotidiano dos adolescentes durante este fenômeno.

Conclusão: Na situação

mundial atual, pode-se afirmar que não houve nenhum evento anterior com
características semelhantes, visto que, além da exposição a um evento estressor
prolongado, também foram estabelecidas medidas de distanciamento e privação
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social, o que afeta diretamente os mecanismos de proteção dos indivíduos, incluindo
dos adolescentes. Os resultados obtidos até o presente momento trazem
contribuições importantes para uma compreensão cada vez mais aprimorada deste
campo

do

conhecimento,

através

de

pesquisas,

sistematizações

metodológico.
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