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Introdução: Com as medidas de restrição impostas pela pandemia de Covid-
19, diversas alterações na rotina de vida da população infantil foram 
observadas devido à suspensão das atividades escolares e maior tempo 
despedido dentro de casa. Essas alterações podem impactar diretamente na 
saúde dessa população Objetivos: Avaliar o impacto da pandemia de Covid-19 
no comportamento alimentar, sono e sedentarismo em crianças de 2 a 5 anos 
de idade. Métodos: Estudo transversal, realizado com 174 pais e 
responsáveis, nos meses de outubro a novembro de 2020, por meio de 
aplicação de um questionário online. O questionário foi composto por duas 
partes principais, sendo a primeira referente dados sociodemograficos, 
antropometricos, hábitos de vida e padrão alimentar durante o isolamento 
social dos pais, e a segunda referente aos filhos com dados antropometricos e 
de mudanças no estilo de vida durante o isolamento social. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal de Lavras (CEEAE: 37211320.8.0000.514).  Foram 
realizadas avaliações de associação por meio do teste de qui-quadrado e exato 
de Fisher. Foi adotado o valor de significância de p<0,05. Resultados: Os 
participantes estavam em média há 6,8 ± 0,8 meses em isolamento social, 40% 
relataram estar em isolamento social completo e 53,4% em isolamento social 
parcial. Em relação ao status socioecônomico 34% da amostra foi classificada 
como B2 (renda familiar em torno de R$ 5.449,60) e 60% dos pais foram 
classificados com peso normal de acordo com o Indice de Massa Corporal 
(IMC). Em relação a rotina de vida durante o período de isolamento social, 48% 
dos responsáveis relataram aumento no tempo de trabalho e 58,5% das 
crianças diminuíram o tempo em brincadeiras ativas. Além disso, observou-se 
uma associação positiva entre o aumento do tempo de telas das crianças 
(82,3%) e dos pais (76,4%; p<0,01). Em relação aos hábitos alimentares das 
crianças, segundo relato dos responsáveis, pode-se observar que 53,5% 
aumentaram a quantidade de alimentos consumidos, o ato de beliscar 
aumentou em 50% da população e 35,6% relataram aumento no uso de serviço 
de delivery. Observou-se aumento no consumo de frutas (p<0,01), doces 
(p<0,01) e fast-food (p<0,05). O hábito de beliscar e o aumento no tempo de 
tela foi associado com o aumento no consumo de doces (biscoito recheado, 
chocolates e/ou guloseimas) (p<0,01). Não houve alterações nas horas de 
sono tanto dos responsáveis quanto das crianças, porém 50% dos 
responsáveis relataram piora na qualidade do sono, nas crianças, 63 (36,2%) 
passaram a demorar a pegar no sono nesse período.  Conclusão: A pandemia 
de Covid-19 acarretou em alterações no estilo de vida da população infantil 
com diminuição do tempo gasto em brincandeiras ativas e o aumento no tempo 



de telas, estando esses comportamentos associados ao aumento no consumo 
de ultraprocessados.  
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