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INTRODUÇÃO:

A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, que foi

detectada no final de 2019 (WHO, 2020). Essa condição afetou a vida diária da população

mundial visto que as medidas de controle da doença consistiram principalmente no

isolamento social (Fagan et al., 2003), que gerou efeitos negativos na saúde mental e física

da população, acarretando em mudanças no comportamento alimentar e na rotina dos

indivíduos (Holmes et al., 2020). Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi analisar a

prevalência de estresse percebido em estudantes e trabalhadores de instituições de ensino

superior de São Paulo, segundo características sociodemográficas, de consumo alimentar e

outros comportamentos relacionados à saúde.

METODOLOGIA:

Trata-se de um estudo transversal, de caráter descritivo, com dados obtidos por

meio de questionário autoaplicável por meio do Google forms, elaborado com base nas

perguntas obtidas no questionário da ConVID- Fiocruz (ICICT, FIOCRUZ, 2020) e também

no questionário validado e publicado, realizado pela pesquisa ISA-Camp e ISA-Camp Nutri

(2018/2019) (Isacamp 2008). Os participantes informaram a frequência de consumo de

diferentes classes de alimentos, e responderam questões para avaliação do estresse
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percebido (Perceived Stress Scale). Foram estimadas as razões de prevalência (RP)

ajustadas por sexo e idade, e os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Ao todo, 524 indivíduos participaram dessa pesquisa. Para o conjunto da

população estudada, a prevalência de alto nível de estresse percebido alcançou 31,3%.

Observou-se maior prevalência de estresse naqueles que consumiam regularmente frituras,

guloseimas e refrigerantes (Tabela 1), quando analisado o hábito alimentar. Esses achados

podem ser justificados em função da hiperpalatabilidade destes alimentos, característica

apontada como fator causal do seu elevado consumo por parte de indivíduos com maior

nível de estresse (Groesz et al., 2012). As o guloseimas, por exemplo, alimentos

classificados como ultraprocessados, são ricas em carboidratos simples, os quais propiciam

a redução do estresse, de forma momentânea, por meio da liberação de serotonina,

gerando um efeito positivo no humor (Di Renzo, Gualtieri, Pivari, 2020). O consumo

excessivo desses tipos de alimentos, associados à outros fatores de estilo de vida, como o

sedentarismo, por exemplo, pode propiciar o aumento do risco de obesidade (Di Renzo,

Gualtieri, Pivari, 2020; Pelletier, Lytle, Laska, 2016) devido à alteração de peso em médio e

longo prazo.
Tabela 1. Prevalência e razões de prevalência de estresse segundo variáveis demográficas e

consumo alimentar de estudantes e trabalhadores de Instituições de Ensino Superior, SP, Brazil.

Variáveis e categorias n (%)
Prevalência

(%)
Valor de p

RP ajustada por

sexo e idade

(IC95%)

Sexo 0,005

Masculino 213 (40,6) 24,4 1

Feminino 311 (59,4) 36,0 1,34 (0,96-1,87)

Total 524 31,3

Consumo alimentar

Arroz (≥ 5 dias/semana) 203 (38,7) 36,4 0,043 1,20 (0,88-1,64)

Feijão (≥ 5 dias/semana) 116 (22,1) 40,5 0,015 1,22 (0,86-1,72)

Ovos (≥ 5 dias/semana) 58 (11,1) 44,8 0,018 1,40 (0,92-2,13)

Hortaliças (≥ 5 dias/semana) 257 (49,0) 30,7 0,787 1,00 (0,73-1,37)

Frutas (≥ 5 dias/semana) 260 (49,6) 29,2 0,311 0,97 (0,71-1,33)

Suco de frutas (≥ 5 dias/semana) 91 (17,4) 38,5 0,098 1,38 (0,94-2,00)

Alimentos integrais (≥ 5 dias/semana) 106 (20,2) 33,0 0,669 1,05 (0,72-1,53)

Carne vermelha (≥ 5 dias/semana) 37 (7,1) 48,6 0,018 1,42 (0,86-2,33)

Frango/galinha (≥ 5 dias/semana) 24 (4,6) 62,5 0,001 1,64 (0,95-2,81)

Peixe (≥ 5 dias/semana) 159 (30,3) 28,9 0,441 1,00 (0,71-1,41)

Embutidos (≥ 2 dias/semana) 247 (47,1) 35,6 0,044 1,21 (0,89-1,65)
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Pratos prontos para consumo (≥ 2

dias/semana)
94 (17,9) 44,7 0,002 1,41 (0,99-2,00)

Frituras (≥ 2 dias/semana) 124 (23,7) 50,0 <0,001 1,71 (1,22-2,38)

Pizzas (≥ 2 dias/semana) 210 (40,1) 40,0 <0,001 1,27 (0,92-1,75)

Macarrão instantâneo (≥ 2 dias/semana) 39 (7,4) 43,6 0,085 1,23 (0,74-2,03)

Doces/sobremesas (≥ 2 dias/semana) 218 (41,6) 39,4 0,001 1,34 (0,98-1,83)

Guloseimas (≥ 2 dias/semana) 267 (50,9) 40,4 <0,001 1,58 (1,14-2,20)

Refrigerante (≥ 2 dias/semana) 152 (29,0) 44,1 <0,001 1,54 (1,12-2,10)

Salgadinhos de pacote (≥ 2 dias/semana) 54 (10,3) 44,4 0,028 1,33 (0,86-2,05)

Valor de p do teste Qui-quadrado de Pearson; RP: Razão de prevalência; IC95: Intervalo de confiança de 95%.

Os resultados descritos na Tabela 2 mostram que a prevalência de estresse foi

menor entre os indivíduos que praticavam exercícios físicos em três ou mais vezes na

semana (RP= 0,68; IC95%: 0,47-0,97). Este resultado é positivo, uma vez que, em geral, o

estresse interrompe os padrões de atividade, seja pela própria diminuição da atividade

física, imposta pelo isolamento social, ou pelo aumento do comportamento sedentário,

decorrente do próprio estresse, por exemplo (Tomiyama, 2019).

Por outro lado, o nível de estresse percebido foi duas vezes maior entre os que

tiveram alteração no peso corporal (ganho ou perda de peso) durante a pandemia: RP=

2,06 (IC95%: 1,16-3,63) para os que relataram ter ganhado peso e RP= 2,20 (IC95%:

1,21-4,00) para os que relataram ter perdido peso). Embora não tenha havido associação

direta, o fato de indivíduos com maior nível de estresse percebido terem apresentado

alteração de peso corporal, ganhando ou perdendo, pode ser decorrente do maior consumo

de alimentos considerados não saudáveis em detrimento de alimentos in natura e

minimamente processados, aumentando a oferta de calorias e, consequentemente, de peso

corporal, e esse fato pode se agravar se o indivíduo não praticou ou reduziu a atividade

física (Pellegrini et al., 2020).

Tabela 2. Prevalência e razões de prevalência de estresse segundo variáveis de estilo de vida,

mudança no peso corporal e práticas alimentares.

Variáveis e categorias n (%)
Prevalência

(%)
Valor de p

RP ajustada por

sexo e idade

(IC95%)

Prática de atividade física 0,038

Não pratica 173 (33,0) 37,0 1

1 a 2 vezes/semana 144 (27,5) 33,3 0,92 (0,63-1,34)

≥ 3 vezes/semana 207 (39,5) 25,1 0,68 (0,47-0,97)

Mudança no peso corporal <0,001

Não mudou 97 (20,2) 14,4 1
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Ganhou peso 246 (51,4) 33,3 2,06 (1,16-3,63)

Perdeu peso 136 (28,4) 37,5 2,20 (1,21-4,00)

Tabela 3. Valor de p do teste Qui-quadrado de Pearson; RP: Razão de prevalência; IC95: Intervalo de confiança de 95%.

A Tabela 3 apresenta os resultados do modelo múltiplo de regressão de

Poisson, na qual a variável sexo foi mantida no modelo para ajuste, considerando as

diferenças nas prevalências de estresse entre homens e mulheres na análise bivariada, em

que observou-se maior nível de estresse percebido na população feminina. Similarmente,

Wang et al. (2021) mostraram que as mulheres estavam mais propensas do que os homens

a relatar níveis mais altos de estresse e a se envolver em alimentação induzida por estresse

durante a pandemia da COVID-19. Ademais, percebe-se que, de acordo com o presente

estudo, o estresse, no contexto da pandemia, tornou os indivíduos suscetíveis ao maior

consumo de alimentos ricos em açúcares, gorduras e calorias, como foi o caso das frituras

e guloseimas, como forma de recompensa (Sinha, 2008).

Tabela 4. Modelo múltiplo de regressão de Poisson para a associação entre estresse e variáveis

demográficas, de consumo e práticas alimentares de estudantes e trabalhadores de Instituições de

Ensino Superior, SP, Brazil (n = 524).

Variáveis e categorias RP ajustada* Valor de p IC95%

Sexo

Masculino 1

Feminino 1,29 0,163 0,90-1,84

Faixa etária (em anos)

Até 30 1

31 a 40 0,90 0,656 0,58-1,41

41 a 50 0,63 0,054 0,40-1,01

51 a 59 0,44 0,003 0,26-0,75

60 ou mais 0,46 0,034 0,22-0,94

Consumo alimentar

Frituras (≥ 2 dias/semana) 1,57 0,014 1,10-2,26

Guloseimas (≥ 2 dias/semana) 1,50 0,030 1,04-2,14

Mudança no peso corporal

Não mudou 1

Ganhou peso 1,87 0,031 1,06-3,32

Perdeu peso 2,28 0,007 1,25-4,13

CONCLUSÕES:
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O maior nível de estresse percebido esteve mais presente na população

feminina, e nos participantes que referiram aumento ou redução do peso corporal durante a

pandemia, além de ter sido relacionado ao consumo elevado de frituras e guloseimas neste

grupo. Em contrapartida, o nível de estresse percebido foi menor entre os indivíduos que

praticavam atividade física em três ou mais dias da semana. Dessa forma, cabe mencionar

que os sistemas de apoio à saúde mental em universidades é essencial para a promoção

da saúde, especialmente em situações especiais, como a Pandemia. Além disso, cabe às

instituições promover campanhas para estímulo de prática regular de atividade física e para

conscientização sobre alimentação saudável equilibrada, de forma a influenciar os aspectos

sociais, mentais e físicos da população envolvida.

BIBLIOGRAFIA:

Di Renzo, L., Gualtieri, P., Pivari, F. et al. Eating habits and lifestyle changes during
COVID-19 lockdown: an Italian survey. J Transl Med 18, 229 (2020).

Fagan, J., Galea, S., Ahern, J., Bonner, S., Vlahov, D. (2003). Relationship of self-reported
asthma severity and urgent health care utilization to psychological sequelae of the September
11, 2001 terrorist attacks on the World Trade Center among New York City area residents.
Psychosomatic Medicine, 65, 993–996.

Groesz LM, McCoy S, Carl J, Saslow L, Stewart J, Adler N, Laraia B, Epel E. What is eating
you? Stress and the drive to eat. Appetite. 2012 Apr;58(2):717-21. doi:
10.1016/j.appet.2011.11.028. Epub 2011 Dec 4.

Holmes, E. A., O'Connor, R. C., Perry, V. H., Tracey, I., Wessely, S., Arseneault, L., Bullmore,
E. (2020). Multidisciplinary research priorities for the COVID‐19 pandemic: A call for action for
mental health science. The Lancet Psychiatry.

Pellegrini M, Ponzo V, Rosato R, Scumaci E, Goitre I, Benso A, Belcastro S, Crespi C, De
Michieli F, Ghigo E, Broglio F, Bo S. Changes in Weight and Nutritional Habits in Adults with
Obesity during the "Lockdown" Period Caused by the COVID-19 Virus Emergency. Nutrients.
2020 Jul 7;12(7):2016. doi: 10.3390/nu12072016.

Pelletier JE, Lytle LA, Laska MN. Stress, Health Risk Behaviors, and Weight Status Among
Community College Students. Health Educ Behav. 2016 Apr;43(2):139-44. doi:
10.1177/1090198115598983. Epub 2015 Aug 13.

Sinha R. Chronic stress, drug use, and vulnerability to addiction. Ann N Y Acad Sci. 2008
Oct;1141:105-30. doi: 10.1196/annals.1441.030.

Tomiyama AJ. Stress and Obesity. Annu Rev Psychol. 2019 Jan 4;70:703-718. doi:
10.1146/annurev-psych-010418-102936. Epub 2018 Jun 21.

World Health Organization - WHO. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic [Internet].
Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2020 May 4].

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5


