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INTRODUÇÃO:

Em fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 no Brasil. Em face

do risco de avanço da doença no território nacional, o Estado de São Paulo estabeleceu o

início da quarentena, no contexto da pandemia do COVID-19, sendo uma das primeiras

medidas restritivas e de distanciamento social.

As aulas, que eram presenciais, passaram a ser na modalidade de Ensino Remoto

Emergencial (ERE) e impactaram a rotina de todos. Um estudo (Son et al, 2020) analisou os

efeitos da pandemia de COVID-19 na saúde mental de estudantes universitários dos Estados

Unidos e observou-se que 71% dos estudantes indicaram aumento de estresse e ansiedade,

e apresentaram sinais de diminuição de concentração, interação social e desempenho na

universidade.

Além da ansiedade e depressão, outro aspecto que pode ser impactado é o

comportamento alimentar. Ele é modulado por aspectos culturais, sociais, econômicos e tem

influência direta sobre a condição de saúde do indivíduo. Outros fatores que influenciam o

comportamento alimentar são: aspecto socioeconômico, culturais, redes sociais, transtornos

psicológicos, etc.

Desta forma, os estudantes de Nutrição estão tão sujeitos quanto os demais indivíduos

a sofrer alterações no comportamento alimentar e se deixarem influenciar por estigma e por

tendência sociocultural.
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Portanto, o presente estudo pretende analisar o comportamento alimentar dos

estudantes de nutrição da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de

Campinas durante a pandemia e os efeitos do contexto da pandemia de COVID-19 nestes

universitários. Observar também se os comportamentos alimentares, prevalentes no

desenvolvimento de alguns transtornos alimentares, e a escolha do curso de Nutrição, têm

alguma influência em distúrbios do comportamento alimentar nesta população.

OBJETIVO:

O objetivo do presente estudo é analisar os possíveis efeitos do contexto da pandemia

de COVID-19 no comportamento alimentar de estudantes de Nutrição da Faculdade de

Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas.

METODOLOGIA:

A coleta de dados está sendo feita através da plataforma GoogleForms, contendo 4

questionários sendo que o 1º. inclui 43 questões fechadas e objetivas com alternativas de

respostas claramente definidas para o participante optar por uma delas, as quais versam

sobre dados de identificação, aspectos socioeconômicos, hábitos de rotina e atividades físicas

durante a pandemia de COVID 19, além de itens relacionados à pandemia. O 2º questionário

é um teste de atitude alimentar (EAT-26) para verificar o comportamento alimentar, com 26

perguntas. O 3º é um Questionário de Frequência Alimentar para identificar o consumo

alimentar, relativo aos padrões alimentares da população brasileira e o 4º questionário é uma

escala para identificar ou não os sintomas de ansiedade, depressão e estresse com 21

perguntas. Cada questionário leva cerca de 5 minutos para ser respondido, estimando-se

assim 20 minutos para completar todos eles.

O instrumento de coleta está sendo divulgado através de e-mails, aplicativos de

conversas como Whatsapp e Telegram e divulgação em plataformas como Instagram e

Facebook, a fim de informar o maior número de alunos.

Os estudantes participantes da pesquisa serão ingressantes dos anos: 2018, 2019,

2020, 2021 e 2022, os quais se concordarem em participar mediante o Termo de

Consentimento Livre e esclarecido, manifestaram sua anuência antes de iniciarem o

preenchimento online dos instrumentos.

O método será exploratório - observacional, transversal e quantitativo. A amostra será

composta de 50% mais 1 (32 estudantes de cada turma): 20 '0. Após a coleta de dados, as

informações serão reunidas em um banco de dados e analisadas em conjunto utilizando-se
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para tal os seguintes testes estatísticos: Teste Exato de Fisher Qui-quadrado, Kruskal-Wallis,

Teste de Regressão Múltipla e outros que se fizerem necessários.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Visto que a pesquisa está em andamento e a coleta de dados está sendo realizada, os

resultados estão sendo analisados, entretanto é possível observar entre os dados coletados,

algumas respostas que corroboram com os resultados esperados. Todas as imagens

apresentadas abaixo são do instrumento de coleta de dados.

Entre a amostra já coletada, a maioria apresentou sintomas de dificuldade de

concentração, problemas com memória, compreensão da matéria e organização da vida

acadêmica durante o ERE (Ensino Remoto Emergencial) como apresentado na imagem

abaixo:

Figura 1: Questão sobre os sintomas durante o ERE.

Outro dado interessante de se observar, visto que, o estudante de nutrição será o

profissional qualificado para atender as demandas de alimentação e saúde dos pacientes,

entretanto cerca de 62% sente influência sobre seu comportamento alimentar a partir das

redes sociais, como mostrado na imagem a seguir:
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Figura 2: Questão sobre a influência no comportamento alimentar a partir das redes sociais.

Um ponto discutido no projeto é o estigma da obesidade sobre os estudantes de

Nutrição e foi possível observar entre os dados coletados que cerca de 75% dos estudantes

apresentam medo da ideia de engordar, como mostrado abaixo:

Figura 3: Questão sobre o medo da ideia de engordar.

Alguns dos resultados se encaixam com os resultados esperados, entretanto é

necessário concluir a coleta de dados para que se possa analisar objetivamente com os

outros ítens apresentados no questionário. Portanto a Conclusão será feita em breve.
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