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Resumo e Palavras-Chave  

Introdução: O isolamento físico das relações sociais derivado do confinamento 

domiciliário durante a COVID-19 aliado a uma inquietação geral, gerou níveis 

elevados de stresse. O stresse emocional associa-se à alteração comportamento e 

alteração dos hábitos alimentares (HA), tornando-se importante estudar a relação 

entre esta alteração e constructos relevantes do comportamento alimentar 

nomeadamente a autoeficácia alimentar (AEA) e ingestão emocional (IE).   

Objetivo: Caracterizar os HA em período de confinamento domiciliário, de uma 

amostra de Encarregados de Educação (EEs) e Docentes do Agrupamento de 

Escolas Carolina Michaelis e identificar os fatores associados aos mecanismos 

comportamentais que moldaram a escolha alimentar.  

Metodologia: Estudo observacional descritivo de desenho transversal aplicado a 

uma amostra de conveniência de EE e Docentes. A caracterização dos HA e dos 

fatores que moldaram a escolha alimentar durante o período considerado foi 

realizada através de um questionário online de administração direta. 

Resultados: Este estudo envolveu 171 indivíduos, com média de idades de 44,5 

anos (dp = 7,0) e média de IMC de 24,6 kg/m2 (dp = 4,2). Cerca de 33,9% das 

pessoas indicou que os seus HA se alteraram moderadamente durante o período 

de confinamento e 36,3% declarou ter aumentado de peso. Os inquiridos que 

reportaram maiores alterações nos HA foram os mais novos (p=0,002), que 

aumentaram de peso (p=0,016) e aqueles cuja família influenciou na alteração dos 

seus HA. 

Conclusão: Houve alteração dos HA durante o período de confinamento e a 

perceção das alterações estava relacionada com as características dos indivíduos 
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e a fatores ambientar. Estes dados podem ser úteis ao delinear estratégias de 

Saúde Pública.  

Palavras-chave: Hábitos Alimentares; COVID-19; Autoeficácia Alimentar; Ingestão 

Emocional; Isolamento Social  
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Abstract and keywords 

Introduction: The physical isolation of social relations due to confinement at 

home confinement during COVID-19, combined with general unrest, generated 

high levels of stress. Emotional stress is associated with the adoption of behaviours 

and changes in eating habits (EH), making it important to study the relationship 

between this change and relevant constructs of eating behaviours - eating self-

efficacy (ESE) and emotional eating (EE).   

Aim: To characterize EH in the period of home confinement, from a convenience 

sample of Guardians and Teachers from the Carolina Michaelis School Group, and 

to identify the factors associated with behavioural mechanisms that shaped food 

choice.  

Methodology: A cross-sectional observational design study was carried with a 

convenience sample of Guardians and Teachers. The characterization of EH and 

the factors that shaped food choice during the period considered was performed 

through a direct online administration questionnaire. 

Results: This study involved 171 individuals, with a mean age of 44.5 years (dp = 

7.0) and a mean BMI of 24.6 kg/m2 (dp = 4.2). About 33.9% of the people indicated 

that their FH changed moderately during the considered period and 36.3% 

declared to have increased their weight.  

Conclusion: There were changes in EH during the confinement period and the 

perception of the changes was related to the individual characteristics and to 

environmental factors. These data can be useful when outlining Public Health 

strategies. 

Keywords: Food Habits; COVID-19; Eating self-efficacy; Emotional Eating; Social 

Isolation   
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 

AEA – Autoeficácia Alimentar 

DGS – Direção Geral de Saúde  

dp – desvio padrão 

EEs - Encarregados de Educação 

HA – Hábitos alimentares  

IE – Ingestão Emocional  

IMC – Índice de Massa Corporal  

ISAAFCCS - Inquérito Sobre Alimentação e Atividade Física em Contexto de 

Contenção Social 

OMS - Organização Mundial de Saúde  
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Introdução 

A 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença 

COVID-19 resultante da infeção pelo vírus SARS-CoV-2 uma pandemia(1). Em 

Portugal, a 18 de março de 2020, o governo decretou o Estado de Emergência, 

com medidas de contenção abrangentes (2), incluindo o isolamento social através 

do confinamento domiciliário(3). O confinamento impôs, inevitavelmente, uma 

alteração dos comportamentos (4), acarretando desafios físicos e psicológicos(4-6).  

O isolamento físico das relações sociais, aliado a uma inquietação geral com a 

saúde e com as questões económicas, gerou níveis mais elevados de stresse e 

ansiedade(4, 7). O stresse emocional associa-se à adoção de determinados 

comportamentos alimentares e pode conduzir a alterações dos hábitos 

alimentares (HA) em contextos de isolamento social(8).  

A Direção Geral de Saúde (DGS), entre 9 de abril e 4 de maio, com o intuito de 

analisar o comportamento alimentar e de atividade física dos portugueses durante 

o período de isolamento social, lançou o Inquérito sobre Alimentação e Atividade 

Física em Contexto de Contenção Social (ISAAFCCS). Os portugueses 

experimentaram uma alteração de apetite associado ao stresse vivido e 45,1% 

alteraram os seus hábitos alimentares(5). O Programa Nacional para a Promoção 

da Alimentação Saudável (PNPAS) disponibilizou documentos de orientação 

técnico-científicos e realizou várias campanhas publicitárias de alimentação e 

estilo de vida saudáveis(9, 10); no entanto, observou-se que dos portugueses que 

declararam ter feito alterações nos seus hábitos alimentares, 41,8% modificaram 

para pior (5). 
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Em paralelo, realizou-se o presente trabalho de forma a identificar e estudar 

fatores associados aos mecanismos comportamentais que moldaram a escolha e o 

consumo alimentares durante o confinamento. A IE é caracterizada por um 

consumo alimentar inadequado, como uma resposta desajustada à exposição a 

fatores de stresse e emoções negativas, conduzindo, tendencialmente, a uma 

ingestão excessiva(11), e potencialmente ao aumento de peso e a um maior Índice 

de Massa Corporal (IMC)(12). A AEA corresponde à perceção de controlo sobre o 

comportamento e ambiente envolvente ao nível alimentar, associando-se, nas 

mulheres, a um menor IMC(12-14). A IE correlaciona-se positivamente com sintomas 

psicopatológicos, enquanto a AEA está relacionada negativamente com estes 

sintomas e com a IE(14). Estas comensurações do comportamento alimentar são 

mais comumente estudadas em conjuntura clínica(12). Todavia, considerando o 

stress emocional e ansiedade vividos(15) e a importância do autodomínio das 

emoções(16), o estabelecimento da relação entre a alteração dos HA e estas 

dimensões torna-se pertinente(17). 

 Com este estudo espera-se contribuir para a compreensão mais ampla da 

alteração dos HA e das suas consequências na variação de peso no período 

considerado. 

Potencializar o estado de saúde e nutricional da população deve ser uma 

prioridade, em virtude de contribuir para a otimização do sistema imunitário e, 

naturalmente, para uma melhor recuperação dos indivíduos em situação de 

doença(10), salientando-se que a obesidade está associada a um curso clínico mais 

grave de COVID-19(18-20). 
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Objetivo 

Caracterizar os HA em período de confinamento domiciliário, de uma amostra de 

EEs e Docentes do Agrupamento de Escolas Carolina Michaelis (AECM), e identificar 

os fatores associados aos mecanismos comportamentais que moldaram a escolha 

alimentar.  

Metodologia  

Tratou-se de um estudo observacional descritivo de desenho transversal, aplicado 

a uma amostra de conveniência de EEs e Docentes do AECM, local onde foi 

realizado o estágio. 

Aplicou-se um questionário de administração direta (Anexo A), enviado por email, 

através da Direção e da Associação de Pais do AECM e que esteve disponível na 

plataforma “Formulários Google Forms” entre o dia 13 de maio e o dia 9 de junho 

de 2020. 

O questionário foi estruturado em dois grupos: o primeiro referente às questões  

sociodemográficas e  o segundo compreendeu perguntas relacionadas com os HA 

em período de contenção social.  

Para avaliar o nível de preocupação com a alimentação considerou-se uma escala 

de 5 pontos (1= “não me preocupo nada” e 5 “preocupo-me muitíssimo”). De forma 

a estimar a perceção do grau de alteração dos HA durante o período de contenção 

social recorreu-se a uma escala de 5 pontos (1= “não se alteraram nada” e 5= 

”alteraram-se muitíssimo”). 

Para avaliar a AEA, usou-se a Escala de Auto Eficácia Alimentar Global (EAEAG) (13) 

(Anexo B) que mede aspetos gerais da crença na capacidade de organizar e pôr 
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em prática  planos de ação relativos à alimentação. É composta por 5 itens, 

avaliados numa escala de 4 pontos (0=”Não concordo” e 4=”concordo 

muitíssimo”). A pontuação é obtida pela soma dos valores atribuídos a cada item 

(o primeiro item é cotado de forma inversa) e varia entre 0 a 20. 

A variação da frequência de consumo de cada grupo de alimentos foi similar à 

usada no ISAAFCCS (5) e pediu-se para que os inquiridos reportassem se 

diminuíram/ mantiveram/aumentaram a ingestão.  

Para avaliar o nível de IE, recorreu-se à  escala de Ingestão Emocional do Dutch 

Eating Behavior Questionnaire – DEBQ adaptado e validado para a população 

portuguesa(21), que calcula a apetência dos indivíduos pelos alimentos, atribuída 

a fatores emocionais (Anexo C). A escala de IE é composta por 13 itens, avaliados 

com uma escala de 5 pontos (1=”Nunca” e 5=”Muito frequentemente”); por 

formatação incorreta do questionário a opção 2 = "Raramente" não ficou 

disponível. A pontuação da escala correspondeu à média dos 13 itens e esteve 

compreendida entre 1 e 5. A um valor mais alto foi atribuído um maior peso à IE 

nos comportamentos alimentares do indivíduo. 

Foram recebidas respostas de 181 indivíduos, mas excluíram-se a de uma mulher 

grávida e as de 9 menores de idade, com idades entre os 7 e os 15 anos. 

Análise Estatística 

Os dados obtidos foram analisados no programa IBM SPSS Statistics®, versão 26. 

Determinaram-se a média, máximo, mínimo e o desvio-padrão (dp) para variáveis 

cardinais e calcularam-se frequências absolutas (n) e relativas (%) para variáveis 

nominais e ordinais. Todas as variáveis cardinais seguiram uma distribuição 

próxima da normal, tendo sido avaliadas pelo critério dos coeficientes de 
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assimetria e achatamento. Foi utlizado o teste do qui quadrado para avaliar a 

independência entre duas variáveis nominais. O grau de associação entre variáveis 

cardinais e ordinais foi medido pelo coeficiente de correlação de Spearman (rs). 

Para comparar amostras emparelhadas entre três ou mais grupos, usou-se o teste 

ANOVA para variáveis que seguiam uma distribuição Normal ou, para variáveis 

ordinais, utilizou-se o teste de Kruskal Wallis. Calculou-se uma regressão ordinal 

para estudar como se relaciona a alteração dos hábitos alimentares com as 

características dos inquiridos. A hipótese nula foi rejeitada sempre que o nível de 

significância crítico (p) para a sua rejeição foi inferior a 0,05.  

Resultados 

A amostra foi composta por 171 indivíduos, na sua maioria mulheres (83%), teve 

uma média de idades de 44,5 anos (dp = 7,0) e média de IMC de 24,6 kg/m2 (dp = 

4,2). 

Aproximadamente 4 em cada 10 indivíduos apresentou pré obesidade ou obesidade 

(28,9% e 10,2%, respetivamente) e 56,6% da amostra era normoponderal. Apesar 

de não se terem verificado diferenças significativas das médias de IMC entre sexos 

(p=0,294), existiram 5 mulheres (5,1%) que apresentaram com baixo peso.  

Relativamente à ocupação profissional, a maioria dos participantes era ativa 

(87,1%), tendo sido observado que todos os homens da amostra eram 

profissionalmente ativos tal como 84,5% das mulheres.  

A média de semanas em confinamento foi de 7,7 (dp = 3,9) e foram verificadas 

diferenças entre a média de semanas em contenção social de mulheres e homens 

(p=0,007), tendo-se obtido um valor de 8,2 semanas (dp = 3,8) para as mulheres 
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e de 6,2 semanas (dp = 3,9) para os homens. Em média, os participantes deste 

estudo partilharam a casa com mais 3 pessoas, durante o período de contenção 

social.  

Foi possível apurar que cerca de metade da amostra (49,1%) realizou contenção 

social por motivo de teletrabalho e/ou trabalho por turnos e 23,4% da amostra fê-

lo para prestar assistência à família. No conjunto de indivíduos que realizaram 

contenção social, o grupo “profissionalmente ativo” permaneceu em casa menos 

semanas (p=0,032). Observaram-se diferenças significativas entre a média de 

tempo em contenção e os diferentes motivos de confinamento domiciliário, sendo 

menor no conjunto que ficou em casa por decisão da entidade patronal e maior 

no grupo que ficou em casa por prevenção (p<0,001). (Anexo G)   

Observou-se que 33,9% das pessoas indicou que os seus HA se alteraram 

moderadamente durante o período de confinamento domiciliário. Quanto à 

restante amostra, 36,6% declarou que mudou muito ou muitíssimo os seus hábitos 

alimentares e 29,8% não alterou nada/alterou pouco. Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os sexos (p=0,493).  

Quando questionados acerca da preocupação com a alimentação, a maior parte 

dos indivíduos (65,8%) referiu preocupar-se muito/muitíssimo com a sua 

alimentação. Não existiram diferenças significativas entre as médias dos sexos 

(p=0,075).  

A média da pontuação da AEA (resultados detalhados no Anexo B) foi de 11,30 e 

de IE (dados pormenorizados no Anexo C) foi de 2,15. Não existiram diferenças 

significativas entre as médias dos sexos (p=0,069 e p=0,283, respetivamente), 

embora as mulheres tenham apresentado uma pontuação média de AEA menor e 
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de IE maior. Verificou-se que a AEA esteve negativamente correlacionada com a 

IE (rs =-0,392; p<0,001) e com o IMC (rs =-0,183; p=0,018) (outras correlações no 

Anexo E). 

Tabela 1- Níveis médios de alteração dos hábitos alimentares, preocupação 

alimentar, auto eficácia emocional e ingestão emocional. 

  Alteração dos hábitos 

alimentares 

Preocupação com 

alimentação 

Autoeficácia 

alimentar 

Ingestão Emocional  

Média (dp*) 2,99 (1,09) 3,81 (0,74) 11,30 (4,42) 2,15 (1,03) 

[min;máx] [1 ; 5] [2 ; 5] [2 ; 20] [1 ; 5] 

Legenda: Escala de HA de 1= “não se alteraram nada” a 5 = “alteraram-se muitíssimo”); Escala preocupação com a 

alimentação de 1=“não me preocupo nada” a  5=“preocupo-me muitíssimo”; AEA de 0 a 20; IE de 1 a 5.  

Os três grupos de alimentos para os quais houve maior percentagem de indivíduos 

a reportar diminuição, durante o confinamento, foram: as refeições pré 

preparadas (53,3%), refrigerantes (41,8%) e snacks salgados (38,2%). Os três grupos 

de alimentos com maior percentagem de indivíduos a reportar aumento foram a 

fruta (40,0%), a água (39,4%), o leite e o queijo (32,9%) (figura 1) (informação 

mais completa no Anexo D).  
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Figura 1- Gráfico da alteração do consumo de alguns grupos de alimentos 

durante o isolamento social 

 

As pessoas que consideraram que os seus hábitos alimentares se alteraram mais 

foram aquelas que também aumentaram o consumo de: hortícolas (rs=0,152; 

p=0,047), fruta (rs =0,152; p=0,048), leite e queijo (rs =0,331; p=0,000), iogurtes 

(rs =0,215; p=0,005), carne (rs =0,194; p=0,012), “outros enlatados” (rs =0,204; 

p=0,008), snacks salgados (rs =0,168; p=0,031), snacks doces (rs =0,222; p=0,004),  

sumos de fruta (rs =0,196; p=0,011), tendo estas correlações sido muito fracas ou 

fracas. As correlações com os outros grupos de alimentos não foram significativas. 

Os indivíduos que tiveram vontade de experimentar receitas/alimentos que viram 

na televisão ou nas redes sociais (p=0,015), cujos horários das refeições se 

alteraram (p=0,007), que sentiram mais necessidade de comer (p<0,001) e que 

afirmaram que a família os influenciou nesta modificação (p<0,001) foram os que 

mais alteraram os HA. Aqueles cuja família influenciou a alteração dos HA, 
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apresentaram menor IMC (p=0,043), menor número de pessoas com quem 

partilharam casa (p=0,036) e uma menor alteração de hábitos alimentares 

(p<0,001).  

Cerca de 46,2% da amostra declarou ter mantido o peso durante as semanas de 

contenção social, enquanto que 36,3% reportou um aumento e 9,9% uma 

diminuição; existiu uma correlação positiva entre a alteração de peso e o IMC (rs 

=0,194; p=0,012). As pessoas que reportaram uma maior alteração dos seus HA 

foram as pessoas com maior IMC (rs =0,187; p=0,016) e que mais reportaram 

aumento de peso no período considerado (rs =0,237; p=0,002).  

Os inquiridos que declararam aumento de peso, aumentaram a frequência de 

consumo de leite e queijo (rs =0,191; p=0,013), carne (rs =0,269; p<0,001), 

refeições pré preparadas (rs =0,162; p=0,038), snacks salgados (rs =0,158; 

p=0,042), snacks doces (rs =0,263; p=0,001), refrigerantes (rs =0,168; p=0,037) e 

bebidas alcoólicas (rs =0,315; p<0,001); por outro lado, diminuíram a frequência 

de consumo de fruta (rs =-0,187; p=0,014). 

Encontraram-se diferenças significativas entre as categorias de razões apontadas 

pelos indivíduos relativas à preocupação com a alimentação, para as médias de 

IMC (p<0,001), a preocupação com a alimentação (p<0,001) e a AEA (p<0,001), 

mas não com a IE (p=0,207). Os indivíduos que declararam que a razão pela qual 

se preocupavam com a alimentação era por terem patologias associadas foram 

aqueles que apresentaram maior média de IMC, maior AEA e o segundo maior nível 

de preocupação. Os inquiridos que se preocupavam com a alimentação por 

valorizarem uma alimentação saudável, apresentaram menor média de IMC, maior 

nível de preocupação com a alimentação e a segunda maior AEA (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Motivos de preocupação com a alimentação por IMC, nível de 

preocupação com a alimentação e autoeficácia alimentar.  

Motivos de preocupação com a alimentação IMC Preocupação 
com a 

alimentação 

Autoeficácia 
alimentar 

 % Média (dp) 

Não sei/ Não me preocupo com o 
peso/ Não tenho patologia/ Não é 
importante/ Dispendioso 

8,2 25,2 (6,0) 3,0 (0,4) 9,1 (3,5) 

Tento controlar o meu peso 30,4 25,8 (3,6) 3,5 (0,7) 9,3 (3,2) 

Tenho patologia(s) associada(s) 7,0 27,9 (6,1) 4,0 (0,9) 13,3 (5,2) 

Valorizo uma alimentação 
saudável / sou vegetariano 

54,4 23,4 (3,5) 4,1 (0,6) 12,5 (4,5) 

 p - <0,001 <0,001 <0,001 

Legenda: Preocupação com a alimentação - escala de 1 a 5, em que 1=“não me preocupo nada” e 5=“preocupo-me 

muitíssimo”; Autoeficácia alimentar - escala de 0 a 20.  

Verificou-se que pessoas com maiores níveis de preocupação com a alimentação, 

aumentaram a frequência de consumo de iogurtes (rs =0,171; p=0,026), peixe ou 

pescado (rs =0,174; p=0,024) e a ingestão de água (rs =0,221; p=0,004). Em 

contraste, diminuíram a frequência de consumo de refeições pré preparadas (rs =-

0,192; p=0,014), snacks salgados (rs =-0,187; p=0,016) e refrigerantes (rs =-0,248; 

p=0,001). 

Os indivíduos que apresentaram pontuação mais baixa de AEA, foram aqueles que 

mais alteraram os hábitos alimentares (rs =-0,240; p=0,002), aumentaram de peso  

e disseram que sentiram mais necessidade de comer (p<0,001). Este conjunto de 

indivíduos aumentou a frequência de consumo de refeições pré-preparadas (rs =-

0,361; p<0,000), snacks salgados (rs =-0,235; p=0,002), snacks doces (rs =-0,274; 

p<0,001) e refrigerantes (rs =-0,305; p<0,001).  

Os inquiridos com maior IE aumentaram o consumo de carne (rs =0,161; p=0,037), 

conservas de peixe (rs =0,271; p<0,001), refeições pré preparadas (rs =0,169; 
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p=0,030), snacks salgados (rs =0,210; p=0,007), snacks doces (rs =0,281; p<0,001), 

refrigerantes (rs =0,188; p=0,016) e bebidas alcoólicas (rs =0,191; p=0,014) (ver 

outras correlações no anexo E). Os indivíduos com uma maior IE realizaram 

intervalos de tempo mais curtos entre as refeições (p=0,047) e disseram que 

sentiram mais necessidade de comer (p<0,001). 

Através da análise multivariada, foi possível observar que os inquiridos com mais 

alterações nos HA foram os mais novos (p=0,002), os que percecionaram aumento 

de peso durante o período considerado (quando comparados com os que 

mantiveram o peso, p=0,016) e que reportaram que a família os influenciou na 

alteração dos HA (p=0,040) (informação mais detalhada no Anexo F).   

Discussão e Conclusão 

Mais de metade da amostra declarou ter alterado os seus HA moderadamente ou 

muito (33,9%) e muitíssimo e (36,6%), o que está em linha com o ISAAFCCS, onde 

45,1% dos portugueses que realizaram isolamento social alteraram os seus HA(5). 

Observou-se uma diminuição no consumo de refeições pré-preparadas e 

refrigerantes; e aumento de frutas e água. Em geral, os dados obtidos quanto à 

frequência de consumo da amostra em estudo são semelhantes aos resultados 

encontrados pela DGS, relativamente ao período considerado(5). 

Um estudo internacional realizado em abril de 2020, registou um padrão alimentar 

não saudável durante o confinamento domiciliário, caracterizado pelo aumento 

do consumo de alimentos pouco saudáveis, ingestão alimentar sem controlo e 

aumento de snacking(6). Na presente amostra, existiu um conjunto de indivíduos 

que piorou  a sua alimentação por aumento da frequência de consumo de refeições 
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pré preparadas, snacks salgados, snacks doces, refrigerantes, bebidas alcoólicas e 

diminuição da frequência de consumo de fruta, que foram os que apresentaram 

maiores médias de IMC e os que mais percecionaram aumento de peso.  

As pessoas com excesso de peso têm maior tendência para exibirem 

comportamentos alimentares mais problemáticos, incluindo o consumo de 

alimentos na ausência de fome e excessos mais frequentes(22), o que é agravado 

por alimentos ultra processados e bebidas açucaradas, que estão associados a um 

maior risco de ganho de peso(23-25). Adicionalmente, sabe-se que existem 

mecanismos fisiológicos de regulação do peso que parecem ser assimétricos e mais 

orientados para a prevenção da perda de peso e que indivíduos que apresentem 

IMC acima do normal, são mais propensos ao incremento de peso(26). Uma vez que 

o excesso de peso tem sido associado a um curso clínico mais grave de COVID-19(18-

20), o isolamento social pode representar um risco acrescido, principalmente para 

indivíduos com obesidade(27). 

Apesar das várias estratégias de promoção de alimentação saudável durante o 

período de confinamento, dirigidas à população portuguesa (9, 10), observou-se que 

36,3% dos inquiridos percecionou ter aumentado de peso, percentagem próxima 

da encontrado pela DGS(5). O aumento de peso numa parte da amostra era 

expectável durante o confinamento social(26) associado à maior exposição aos 

alimentos por aumento do tempo em casa, à maior disponibilidade para cozinhar, 

à ociosidade (15), e ao stresse emocional característico deste período(4), que podem 

ter contribuído, em algumas pessoas, para o excesso de consumo de energia; no 

entanto, outros indivíduos terão adotado HA mais saudáveis(5, 15).  
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Em situações como pandemias, é comum o aumento da frequência de emoções 

negativas e stresse(15), isto  parece estar, geralmente, associado a mudanças de 

comportamento alimentar não saudáveis; todavia, existem estudos que apontam 

causalidade inversa entre uma alimentação saudável e stresse, isto é, 

comportamentos alimentares saudáveis levam a uma melhoria da saúde corporal 

e mental, diminuindo o stresse(28). Tem-se vindo a verificar um aumento da 

consciencialização da importância da alimentação na manutenção da saúde(29), 

verificando-se a diminuição do consumo de alimentos com maiores quantidades 

de gordura, sal e açúcar(24, 28, 30), resultados que estão em linha com o encontrado 

neste trabalho. 

Os participantes cuja família influenciou a alteração dos hábitos alimentares 

apresentaram menor IMC e menor número de pessoas com quem partilharam casa. 

Segundo uma revisão sistemática, as pessoas que coabitavam com crianças tinham 

mais probabilidades de preparar alimentos em casa  e consumiam grupos 

alimentares mais saudáveis, preferindo fruta e hortícolas(31). Uma vez que as 

refeições realizadas em família mostraram estar positivamente associadas a 

melhores HA e menor IMC(32) estes resultados foram os esperados.  

Aqueles que tiveram vontade de experimentar receitas e/ou alimentos que viram 

na TV ou nas redes sociais, sentiram mais necessidade de comer e declararam mais 

alterações dos HA. Embora os últimos juízos da palatabilidade de um alimento 

sejam o paladar, olfato e o tato, a exposição a “alimentos virtuais” pode ativar 

uma variedade de respostas neurológicas, fisiológicas e comportamentais ligadas 

à visão(33) que podem ter estimulado o desejo de comer.  
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O stresse emocional, a ansiedade e depressão(2, 34) são fatores de risco para a IE, 

descrita como um mediador entre o stresse e o IMC(35, 36). A AEA também está 

inversamente relacionada com o stresse e com melhores escolhas alimentares(34). 

Nesta amostra, observou-se que a AEA esteve negativamente correlacionada com 

a IE e com o IMC e os indivíduos com menor AEA e maior IE sentiram mais 

necessidade de comer e aumentaram o consumo de refeições pré preparadas, 

snacks salgados, snacks doces e refrigerantes, alimentos geralmente apontados 

como “alimentos de conforto", caracterizados por elevada quantidade de energia, 

gordura, açúcar, sal e hiperpalatáveis(37). Concomitantemente, níveis mais baixos 

de autoeficácia alimentar e aumento de stresse estão, também, associados ao 

aumento do consumo de alimentos ricos em gordura e sódio(35). 

Os inquiridos que valorizavam uma alimentação saudável, apresentaram menor 

IMC, maior nível de preocupação com a alimentação e a segunda maior AEA o que 

é corroborado por estudos que demonstraram que uma maior literacia nutricional 

está associada a melhores hábitos alimentares e a um consumo similar às 

recomendações de fruta e hortícolas(38). 

Os indivíduos que declararam preocupação com a alimentação por terem 

patologias associadas foram aqueles que apresentaram maior IMC, maior AEA e o 

segundo maior nível de preocupação. Os dados deste grupo de indivíduos, com IMC 

elevado e maior AEA, não vão de encontro ao estudo de Poínhos e col. 

relativamente a estudantes universitárias, que revelou que o IMC estava 

negativamente associado à AEA(14). No entanto, na nossa amostra, é provável que 

uma fração considerável dos indivíduos com excesso de peso sofressem de 

comorbilidades(39), como a diabetes ou a hipertensão (39, 40), tendo estes uma maior 
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probabilidade de terem acompanhamento por nutricionista, sendo assim um grupo 

distinto do estudado por Poínhos e col. 

Este estudo apresentou algumas limitações relacionadas, sobretudo, com o erro 

de aplicação ocorrido na escala de IE e os resultados obtidos não poderão ser 

comparados com outros estudos neste âmbito. Uma outra limitação prende-se com 

a validade externa dos resultados visto que o questionário foi aplicado elementos 

de um agrupamento de escolas do Porto e não se registou se o inquirido era 

docente do AECM ou EE. Além disto, para manter o questionário com um tempo 

relativamente curto de preenchimento e de forma a facilitar a taxa de resposta, 

não se recolheram informações relativas ao período antes do confinamento, à 

situação económica individual, à composição do agregado familiar e à 

escolaridade. No entanto, estas seriam fatores interessantes para serem 

analisados por estarem relacionados com eventuais diferenças temporais dos 

dados recolhidos, insegurança alimentar, escolhas alimentares e literacia.  

Os resultados deste estudo revelaram que fatores comportamentais, como a IE e 

a AEA, e outros, como por exemplo a influência da família, tiveram influência na 

escolha e o consumo alimentares durante o confinamento, e poderão ser 

considerados no desenho de estratégias de Saúde Pública em contexto de 

pandemia.  
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Anexo A - Questionário de avaliação dos hábitos alimentares durante o 

período de contenção social - COVID-19 

 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma tese de 

Licenciatura em Ciências da Nutrição, realizada na Faculdade de Ciências da 

Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. O estudo destina-se a 

pessoas com mais de 25 anos.  

As questões incidem nos hábitos alimentares durante o período de contenção 

social no combate à pandemia COVID-19. O seu tempo de preenchimento é de 

aproximadamente 5 minutos. 

O questionário é anónimo. Não existem respostas certas ou erradas. Por isso 

solicito-lhe que responda de forma espontânea e sincera a todas as questões.  

Obrigada pela sua colaboração. 

1. Idade:  

2. Sexo: 

o Feminino 

o Masculino 

3. Altura (cm): ___ não sei/não quero responder 

4. Peso (kg):  ____ não sei/não quero responder  
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5. Qual é a sua situação profissional/ocupacional atual?  

o Profissionalmente ativo/a (dependente ou 

independente/liberal);  

o Estudante (não trabalhador);  

o Reformado(a) ou pensionista;   

o Dono(a)-de-casa / doméstico(a);  

o À procura de trabalho;  

o Outra situação. Qual? 

 

6. Habitualmente, preocupa-se com a sua alimentação? Assinale a resposta 

que melhor se adequa. 

1-Não me preocupo nada; 2- Preocupo-me pouco; 3- Preocupo-me 

moderadamente; 4-Preocupo-me muito; 5-Preocupo-me muitíssimo 

1. Porquê? Assinale a opção que melhor explica o seu nível de 

preocupação com a alimentação. 

o Não me preocupo com o peso 

o Não tenho patologia(s) associada(s) 

o Não considero importante 

o Tento controlar o meu peso 

o Tenho patologia(s) associada(s) 
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o Valorizo uma alimentação saudável 

o Não sei 

o Outra. Qual? _______________ 

7. Indique o quanto concorda com cada uma das afirmações. Responda com 

base na sua maneira de ser habitual. 

1-Não concordo; 2-Concordo Pouco; 3-Concordo moderadamente; 4-Concordo 

Muito; 5-Concordo muitíssimo 

Afirmação Classificação (1 a 5) 

Desisto de controlar a minha alimentação quando encontro dificuldades.  

Sou rápida(o) a tomar decisões e a implementar medidas para controlar a minha 

alimentação. 

 

Enfrento e resolvo os problemas relativos ao controlo da minha alimentação.  

Sou persistente a resolver as dificuldades em controlar a minha alimentação.  

Encontro sempre energia para vencer as dificuldades em controlar a minha alimentação.  

 

Questões relativas ao período de contenção social por COVID-19 

 

8. Quantas semanas esteve em situação de contenção social? (Ou seja, não 

saindo de casa ou saindo apenas para compras essenciais, atividade física 

ou para passear o seu animal de estimação) ______ 
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a. Por que motivo esteve em contenção social?  

o Baixa médica por COVID-19 

o Baixa médica por outra condição de saúde 

o  Assistência à família (encerramento das escolas, a cuidar de um 

familiar, amigo e/ou conhecido)  

o Teletrabalho 

o Isolamento profilático (medida preventiva para quem teve 

contacto direto com pessoa infetada) 

o Outro/s motivo/s. Qual/quais? _______________________ 

 

9. Com quantas pessoas partilhou a casa, durante a situação de contenção 

social? ______ 

 

 

 

 

 

 

10. Considera que o consumo de cada um dos seguintes grupos de alimentos 

diminuiu, manteve-se igual ou aumentou, neste período de contenção 

social, comparativamente ao período pré contenção? 
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Alimentos Diminuiu Manteve-se igual Aumentou 

Hortícolas    

Frutas    

Snacks doces (bolachas, bolos, chocolates, …)    

Carnes    

Peixe/pescado    

Bebidas alcoólicas    

Refeições pré preparadas     

Snacks salgados (batatas fritas, tiras de milho, 

…) 

   

Refrigerantes    

Sumos de fruta    

Água    

Conservas de peixe    

Outros enlatados (feijão, milho, …)     

Iogurtes (sólidos ou líquidos)    

Leite e queijo    

 

 

11. Considera que os seus hábitos alimentares, em geral, se alteraram durante 

essas semanas? Assinale a resposta que melhor se adequa a si. 
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1-Não se alteraram nada; 2- Alteraram-se pouco; 3- Alteraram-se 

moderadamente; 4-Alteraram-se muito; 5- Alteraram-se muitíssimo 

 

12. Classifique as próximas afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):  

o Cozinho mais. 

o Apetece-me experimentar receitas e/ou alimentos que 

vejo na televisão ou nas redes sociais.  

o Tenho mais tempo para usufruir das minhas refeições.  

o Faço intervalos de tempo mais curtos entre as refeições.  

o Os horários das minhas refeições alteraram-se.  

o Sinto mais necessidade de comer.  

o A minha família influenciou a alteração dos meus hábitos 

alimentares.  

13. Alterou o seu peso durante esse período? 

o Aumentei de peso 

o Diminuí de peso 

o Mantive o peso 

o Não sei 

 

14. Classifique as próximas afirmações, considerando apenas o período de 

contenção social:  
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nunca/raramente/às vezes/frequentemente/muito frequentemente 

a. Tem desejo de comer quando se sente irritado? 

b. Sente desejo de comer quando não tem nada que fazer? 

c. Tem desejo de comer quando se sente deprimido ou desanimado? 

d. Tem desejo de comer quando se sente sozinho? 

e. Sente desejo de comer quando alguém o deixa “em baixo". 

f. Tem desejo de comer quando se sente zangado? 

g. Sente desejo de comer quando alguma coisa desagradável está 

prestes a acontecer? 

h. Tem desejo de comer quando se sente ansioso, preocupado ou tenso? 

i. Sente desejo de comer quando as coisas lhe correm mal ou não lhe 

correm de feição? 

j. Tem desejo de comer quando se sente impaciente? 

k. Tem desejo de comer quando se sente aborrecido? 

l. Tem desejo de comer quando se sente amedrontado? 

m. Tem desejo de comer quando se sente desapontado ou desiludido? 

 



28 

Anexo B – Resultados da Escala de Autoeficácia Alimentar Global  

Tabela 1– Frequências relativas dos itens da Escala de Autoeficácia Global  

  Não 
concordo 

Concordo 
Pouco 

Concordo 
moderadam
ente 

Concordo 
muito 

Concordo 
muitíssimo 

% 

Desisto de controlar a minha 
alimentação quando encontro 
dificuldades. 

40,9 26,3 25,1 5,8 1,8 

Sou rápida(o) a tomar decisões e 
a implementar medidas para 
controlar a minha alimentação. 

10,5 20,5 33,9 24,6 10,5 

Enfrento e resolvo os problemas 
relativos ao controlo da minha 
alimentação. 

7,0 21,6 32,2 28,7 10,5 

Sou persistente a resolver as 
dificuldades em controlar a 
minha alimentação. 

7,6 21,6 34,5 24,6 11,7 

Encontro sempre energia para 
vencer as dificuldades em 
controlar a minha alimentação. 

8,2 22,8 37,4 22,2 9,4 
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Anexo C – Resultados da Escala de Ingestão Emocional  

Tabela 2 - Frequências relativas dos itens da Escala de Ingestão Emocional  

  Nunca Às vezes Frequente
mente 

Muito 
frequente
mente 

% 

a. Tem desejo de comer quando se sente 
irritado? 

37,4 46,8 8,8 7,0 

b. Sente desejo de comer quando não tem 
nada que fazer? 

22,2 59,1 12,9 5,8 

c. Tem desejo de comer quando se sente 
deprimido ou desanimado? 

37,4 41,5 14,0 7,0 

d. Tem desejo de comer quando se sente 
sozinho? 

48,5 39,8 7,6 4,1 

e. Sente desejo de comer quando alguém o 
deixa “em baixo". 

55,6 28,7 11,7 4,1 

f. Tem desejo de comer quando se sente 
zangado? 

59,6 25,7 10,5 4,1 

g. Sente desejo de comer quando alguma 
coisa desagradável está prestes a 
acontecer? 

65,5 24,0 6,4 4,1 

h. Tem desejo de comer quando se sente 
ansioso, preocupado ou tenso? 

53,8 29,2 12,3 4,7 

i. Sente desejo de comer quando as coisas 
lhe correm mal ou não lhe correm de 
feição? 

59,6 26,9 8,2 5,3 

j. Tem desejo de comer quando se sente 
impaciente? 

50,9 37,4 6,4 5,3 

k. Tem desejo de comer quando se sente 
aborrecido? 

49,1 39,8 7,0 4,1 

l. Tem desejo de comer quando se sente 
amedrontado? 

71,3 23,4 1,8 3,5 

m. Tem desejo de comer quando se sente 
desapontado ou desiludido? 

60,8 29,2 5,3 4,7 
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Anexo D – Dados de frequência de consumo alimentar durante o período de 

confinamento.  

Tabela 3 – Frequências relativas do consumo de alguns grupos de alimentos 

  Diminuiu Manteve-se 
igual 

Aumentou Total  

% n 

  
Hortícolas 

6,43 68,42 25,15 171 

  
Frutas 

3,53 56,47 40,00 170 

  
Leite e queijo 

1,76 65,29 32,94 170 

  
Iogurtes (líquidos ou sólidos) 

4,71 66,47 28,82 170 

  
Carnes 

5,99 82,63 11,38 167 

  
Peixe/Pescado 

10,71 72,02 17,26 168 

  
Conservas de peixe 

13,17 68,86 17,96 167 

  
Outros enlatados (ex: feijão, milho, …) 

5,99 68,86 25,15 167 

  
Refeições pré preparadas 

53,33 38,18 8,48 165 

  
Snacks salgados (ex: batatas fritas, tiras de 
milho, …) 

38,18 47,2 14,55 165 

  
Snacks doces (ex: bolachas, bolos, 
chocolates, …) 

19,76 48,50 31,74 167 

  
Água 

4,12 56,47 39,41 170 

  
Sumos de fruta 

13,25 71,08 15,66 166 

  
Refrigerantes 

41,82 49,70 8,48 165 

  
Bebidas alcoólicas 

29,09 58,79 12,12 165 
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Anexo E – Correlação entre as variáveis relativas à alimentação, idade, 

antropometria, contenção, autoeficácia alimentar e ingestão emocional. 

Tabela 4 - Correlação entre as variáveis relativas à alimentação, idade, 

antropometria, contenção, autoeficácia alimentar e ingestão emocional. 

 GA 

  

Alteração 
dos HA 

PA Idade IMC Alteração 
de peso 

SC PCC AEA  

Alteração dos 
Hábitos 
Alimentares 
  

rs * 1,000 -0,081 -,256** ,187* ,237** -0,013 0,084 -,240** 

p -  0,293 0,001 0,016 0,002 0,865 0,273 0,002 

Preocupação com 
a alimentação 
  

rs -0,081 1,000 0,029 -0,101 -0,090 0,139 0,006 ,430** 

 p 0,293 -  0,706 0,197 0,241 0,069 0,938 0,000 

Idade 
  

rs -,256** 0,029 1,000 ,160* 0,058 -0,022 -0,056 0,075 

p 0,001 0,706 -  0,039 0,450 0,779 0,463 0,327 

IMC 
  

rs ,187* -0,101 ,160* 1,000 ,194* -0,106 0,060 -,183* 

p 0,016 0,197 0,039 -  0,012 0,175 0,445 0,018 

Alteração de peso 
  

rs ,237** -0,090 0,058 ,194* 1,000 0,030 0,109 -,297** 

p 0,002 0,241 0,450 0,012 -  0,700 0,158 0,000 

Nº Semanas em 
contenção 
  

rs -0,013 0,139 -0,022 -0,106 0,030 1,000 0,096 -0,037 

 p 0,865 0,069 0,779 0,175 0,700 -  0,211 0,632 

Nº Pessoas com 
quem partilhou 
casa 
  

rs  0,084 0,006 -0,056 0,060 0,109 0,096 1,000 -0,057 

 p  0,273 0,938 0,463 0,445 0,158 0,211 -  0,463 

Autoeficácia 
alimentar 
  

rs -,240** ,430** 0,075 -,183* -,297** -0,037 -0,057 1,000 

p 0,002 0,000 0,327 0,018 0,000 0,632 0,463 -  

Ingestão 
Emocional  
  

rs ,316** -0,094 0,020 ,358** ,355** -0,021 ,173* -,392** 

 p  0,000 0,223 0,796 0,000 0,000 0,789 0,023 0,000 

Legenda: rs  - Coeficiente de correlação de Spearman; GA – grupos alimentares; PA – preocupação com a alimentação; SC 

- Nº Semanas em contenção social; PPC - Nº Pessoas com quem partilhou a casa; AEA – autoeficácia alimentar  
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Tabela 5 - Correlação entre as características da amostra e a frequência de 

consumo dos grupos de alimentos.  

 GA  

  

Alteração 
dos HA 

PA Idade IMC Alteração 
de peso 

SC PPC AEA IE 

Hortícolas 
  

rs ,152* 0,134 -,180* 0,025 -0,108 0,076 0,001 0,099 -0,023 

 p 0,047 0,080 0,019 0,750 0,159 0,321 0,987 0,197 0,761 

Frutas 
  

rs ,152* 0,135 -0,138 0,067 -,187* ,218** 0,007 0,057 -0,043 

p 0,048 0,079 0,074 0,395 0,014 0,004 0,932 0,459 0,581 

Leite e 
queijo 
  

rs ,331** 0,006 0,013 0,016 ,191* 0,090 0,044 -0,129 0,118 

p 0,000 0,935 0,868 0,837 0,013 0,242 0,570 0,095 0,125 

Iogurtes 
  

rs ,215** ,171* -0,087 0,027 0,107 -0,038 -0,048 0,104 -0,012 

p 0,005 0,026 0,257 0,735 0,166 0,625 0,533 0,176 0,877 

Carnes 
  

rs ,194* 0,043 -,202** 0,094 ,269** 0,144 0,042 -0,077 ,161* 

valor 
p 

0,012 0,585 0,009 0,232 0,000 0,063 0,593 0,322 0,037 

Peixe e 
Pescado 
  

rs 0,118 ,174* -0,145 0,055 -0,107 0,088 -,156* 0,097 -0,088 

p 0,128 0,024 0,061 0,488 0,166 0,256 0,044 0,213 0,257 

Conservas 
de peixe 
  

rs 0,047 0,021 0,106 -0,087 0,086 -0,006 0,044 -0,090 ,271** 

p  0,550 0,784 0,171 0,269 0,268 0,941 0,573 0,246 0,000 

Outros 
enlatados 
  

rs ,204** 0,094 -,189* -0,093 0,090 0,095 -0,019 -0,110 0,068 

p 0,008 0,227 0,014 0,240 0,248 0,223 0,810 0,159 0,381 

Refeições 
pré 
preparada
s 
  

rs 0,006 -,192* 0,026 -0,025 ,162* 0,030 0,037 -,361** ,169* 

p 0,941 0,014 0,743 0,756 0,038 0,702 0,637 0,000 0,030 

Snacks 
salgados 
  

rs ,168* -,187* -0,022 0,042 ,158* -0,004 0,117 -,235** ,210** 

p 0,031 0,016 0,777 0,598 0,042 0,959 0,135 0,002 0,007 

Snacks 
doces 
  

rs ,222** -0,142 -0,085 0,053 ,263** 0,033 0,132 -,274** ,281** 

p 0,004 0,067 0,273 0,499 0,001 0,668 0,088 0,000 0,000 
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Água 
  

rs 0,094 ,221** -0,060 -0,052 0,021 ,158* 0,008 ,180* -0,029 

p 0,223 0,004 0,437 0,511 0,785 0,039 0,916 0,019 0,705 

Sumos de 
fruta 
  

rs ,196* -0,033 -,209** -,172* -0,049 0,003 -0,063 -0,129 -0,097 

p 0,011 0,672 0,007 0,029 0,531 0,972 0,420 0,098 0,213 

Refrigera
ntes 
  

rs 0,115 -,248** 0,001 0,047 ,168* -0,050 0,082 -,305** ,188* 

p 0,140 0,001 0,990 0,552 0,031 0,521 0,293 0,000 0,016 

Bebidas 
alcoólicas 
  

rs 0,087 -0,129 0,137 -0,029 ,315** 0,029 0,078 -0,151 ,191* 

p 0,264 0,099 0,080 0,716 0,000 0,707 0,322 0,053 0,014 

Legenda: rs  - Coeficiente de correlação de Spearman; GA – grupos alimentares; PA – preocupação com a alimentação; SC 

- Nº Semanas em contenção social; PPC - Nº Pessoas com quem partilhou a casa; AEA – autoeficácia alimentar  
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Anexo F – Regressão Ordinal variáveis associadas à alteração dos hábitos 

alimentares 

 

Tabela 6 – Regressão ordinal das variáveis associadas à alteração dos hábitos 

alimentares.  

 B p 

Idade -0,070 0,002 

Altura (m) 2,532 0,295 

IMC 0,049 0,188 

Autoeficácia alimentar -0,038 0,304 

Ingestão Emocional 0,327 0,053 

Sexo (Ref: Masculino): Feminino  0,581 0,225 

Alteração de peso 
 (Ref: Manteve) 

Não sei 0,439 0,467 

Diminuiu 0,633 0,212 

Aumentou 0,867 0,016 

Família influenciou na alteração dos hábitos alimentares 0,644 0,040 
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Anexo G – Motivos de contenção social 

 
Tabela 7– Motivo de contenção social pelo total da amostra, semanas em 

contenção e idade  

 Motivo de contenção social Total (n=171) Semanas em 
contenção  

Idade  

n(%) Média (dp) 

Assistência à família / escola em casa 40 (23,4) 9,9 b (4,2) 41,5a (6,4) 

Teletrabalho / trabalho por turnos (e semanas em contenção ≥ 
1) 

84 (49,1) 8,0 ab (2,9) 45,6ab (5,8) 

Baixa médica (COVID-19 ou outra condição de saúde) / 
Isolamento profilático (contacto direto com pessoa infetada) 

11 (6,4) 6,7 a (3,2) 46,7ab (9,0) 

Por prevenção (decisão do próprio / seguindo as 
recomendações) 

8 (4,7) 10,1b (1,9) 51,5b (11,3) 

Por decisão da entidade patronal (inclui lay-off) 17 (9,9) 5,2 a (2,6) 42,7a (7,3) 

Não fez contenção 11  (6,4) 0,0 (0,0) 42,7a (4,3) 

Legenda: Categorias com letras iguais pertencem ao mesmo subgrupo homogéneo. 





 

 

 

 

 


