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Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença do 

trato respiratório agudo (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2 como uma 

emergência de saúde global, e posteriormente, devido a rápida disseminação 

demográfica, número de infectados e a gravidade da doença, o cenário tornou-se um 

contexto pandêmico. Medidas de isolamento e distanciamento social foram adotadas para 

conter a propagação da doença, o que resultou em mudanças na rotina de toda a 

população. Assim, o objetivo desse estudo foi coletar e analisar dados relacionados ao 

comportamento alimentar de pais e seus respectivos filhos durante a pandemia de 

COVID-19. Trata-se de uma pesquisa de caráter transversal aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Lavras (CEEAE: 

37211320.8.0000.514). Os participantes foram convidados por meio de um formulário 

online, com acesso aos conteúdos da pesquisa transcritos e validados, enviados através 

de e-mail ou redes sociais (Instagram TM, Facebook TM, WhatsApp TM). Foram adotados 

como critérios de inclusão, ter filhos entre 0 a 5 anos, morar no Brasil e ter compreensão 

da língua portuguesa. A pesquisa foi conduzida no período de outubro e dezembro de 

2020. Para o presente estudo, foram empregados dados de mães, pais ou responsáveis e 

suas crianças de 2 a 5 anos de idade, compreendendo um número de 174 duplas 

(responsável-criança). Foram coletados dados sociodemográficos, antropométricos e 

hábitos de vida durante o isolamento social. O comportamento alimentar em adultos foi 

avaliado por meio do Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ-21), e em crianças, por 

meio do Children’s Eating Questionnaire (CEBQ). A média (DP) dos adultos foi de 34,4 

(6,1) anos. Em relação ao isolamento social, 40,8% relataram estar em isolamento total e 

53,4% em isolamento parcial. Ao avaliar o comportamento alimentar através do TFEQ-21, 

observa-se que os valores médios de pontuação dos domínios de Descontrole Alimentar, 

Restrição Cognitiva e Alimentação Emocional foram 38,14 (± 21,01), 45,81 (± 22,31) e 

45,75 (± 30,47), respectivamente. Para crianças, as subescalas do CEBQ foram utilizadas 

para avaliar os comportamentos alimentares: Resposta à Comida (FR), Prazer de Comer 

(EF), Desejo de Beber (DD), Sobreingestão Emocional (EOE) que avaliam para além, o 

comportamento de “Atração pela Comida” e Subingestão Emocional (EUE), Resposta à 

Saciedade (SR), Seletividade (FF) e Ingestão Lenta (SE) que estão direcionadas ao 

“Evitamento de Comida”. Os valores de média (DP) desses comportamentos, foram: (FR)- 

2,16 (± 0,84); (EF)- 3,28 (±0,81); (DD)- 2,15 (±1,18); (EOE)- 1,71 (±0,74); (EUE)- 2,75 

(±1,01); (SR)- 2,16 (±0,84); (FF)- 2,73 (±0,36) e (SE)- 3,16 (±0,85). A relação entre os 



 

 

 

 

domínios do comportamento alimentar dos adultos e as subescalas comportamentais 

infantis foi analisada. O Descontrole Alimentar foi relacionado aos comportamentos 

“Atração pela Comida” (r= 0,151) e “Evitamento de Comida” (r= 0,175). Já a Alimentação 

Emocional relacionou-se ao comportamento “Evitamento de Comida” (r= 0,156). Os dados 

sugerem que determinantes comportamentais nos adultos podem estar associados 

diretamente ao comportamento alimentar das crianças pelas quais são responsáveis.   

 

Apoio: FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.  

 

Palavras Chaves: Alimentação Emocional; Atração pela Comida, Descontrole Alimentar; 

Isolamento Social; Sars-CoV-2.  

 

Eixo Temático: Nutricão e era digital e/ou pandemia do Covid-19. 

 

Interesse em concorrer a apresentação oral: Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


