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INTRODUÇÃO:

A pandemia do COVID-19 produziu impactos na saúde e desenvolvimento infantil

através da exposição ao vírus e consequente contágio, bem como pelo confinamento social

recomendado ou obrigatório na tentativa de retardar o progresso da doença (1). Dados da

Covid-19 ao redor do mundo mostram uma ameaça concreta e imediata referente à segurança

alimentar e nutricional (SAN) de populações mais vulnerabilizadas, particularmente povos,

comunidades tradicionais e regiões periféricas. Estudos apontam que o número de pessoas

que sofrem de fome crônica pode aumentar drasticamente, resultando no incremento global

da insegurança alimentar e nutricional (InSAN) (2,3).

Reportando os dados do UNICEF para a realidade brasileira, segundo o Censo Escolar

de 2019(4), o Brasil tem quase 39 milhões de crianças e adolescentes matriculados na rede

pública da educação básica (5) e no município de Piracicaba/SP aproximadamente 36 mil

crianças (6) e adolescentes dependem da refeição escolar para complementar ou garantir a

alimentação diária, comprometida pela suspensão das aulas.O impacto na economia das

famílias fica inviável manter uma alimentação saudável e variada, também impossibilitando a

realização de compras com a mesma frequência de antes, com isso reduziu-se a ingestão de

alimentos frescos e aumentou-se o consumo de embutidos, fast foods. As medidas de

isolamento social impossibilitam, a prática regular de atividade física (7).
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Nesse contexto, o presente projeto teve por objetivo avaliar os dados clínicos

relacionados à desnutrição e ao baixo peso em crianças matriculadas na educação infantil e

no ensino fundamental da rede municipal de Piracicaba (SP), durante e após o período de

isolamento social. Foram analisados os dados relacionados com alimentação e baixo peso

antes e durante o período da pandemia relacionados a desnutrição em crianças de idade

pré-escolar durante a pandemia do COVID-19.

METODOLOGIA:

Trata-se de um estudo descritivo, comparativo, analítico e retrospectivo, utilizando

com dados estabelecidos pelo Coordenadoria em Programas de Alimentação e Nutrição de

Piracicaba - CPAN, tem o papel de fazer o diagnóstico da situação alimentar e nutricional da

população e, assim, orientar as políticas públicas no município. A cada 2 anos, é realizada a

antropometria de todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino como parte do

Programa Saúde na Escola (PSE) do município. A última aferição antes da pandemia de

COVID19 foi em 2018 e, em 2020, essa verificação foi suspensa em decorrência do

fechamento das escolas como medida de enfrentamento ao vírus. Para coleta dos dados

sobre hábitos de vida, padrão e hábitos alimentares e variáveis socioeconômicas, foi

confeccionado questionário eletrônico enviado aos responsáveis pelas crianças, junto com o

termo de consentimento livre e esclarecido, sendo considerado o preenchimento e devolução

do questionário o consentimento para participação no estudo. Os dados coletados até o

presente foram analisados para confecção de gráficos usando o programa Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Do total de 3.336 formulários eletrônicos enviados, 964 responsáveis responderam ao

questionário, afirmando ter sido suficiente informado a respeito das informações descrevendo

o estudo “Avaliação do Impacto do Isolamento Social durante a Pandemia de COVID19 na

Alimentação, baixo peso e Marcadores Bioquímicos e Hematológicos em Crianças

Matriculadas na Educação Infantil e Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Ensino de

Piracicaba”.

Os dados coletados permitem observar que 38% das crianças participantes da

pesquisa apresentam alguma alteração de peso no período da pandemia. Do total de

alterações observadas, 84% das crianças apresentaram aumento de peso, enquanto 16%

perderam peso durante o período da pandemia, como reportado no gráfico 1.
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Gráfico 1: Alteração de peso em crianças matriculadas na educação infantil e ensino fundamental I da

rede municipal de ensino de Piracicaba no período da pandemia.

A atual pandemia de COVID-19 gerou uma série de mudanças no cotidiano das

pessoas, inclusive das crianças e adolescentes, de forma inédita. Nessa perspectiva, muitos

fatores influenciam negativamente a saúde física e mental de crianças e adolescentes. Eles

vivenciaram o estresse inerente à pandemia, como o próprio isolamento, fechamento de

escolas, e impactos familiares como mudança da renda familiar (8).

Como observado, 63,3% das famílias entrevistadas tiveram suas rendas alteradas no

período da pandemia, enquanto 36,7% não tiveram alterações em seu padrão de renda, como

reportado no gráfico 2.

Mudanças significativas são facilmente notadas na saúde, nutrição e pelas

modificações do padrão alimentar brasileiro, caracterizando a chamada transição nutricional
(9). A desnutrição energético-proteica é um fator de grande importância nas taxas de

mortalidade infantil, reflexos também do desenvolvimento socioeconômico e alimentação de

qualidade e serviços de atenção à saúde materno-infantil disponíveis (8,9). No gráfico 3 é

possível avaliar o acesso a alimentos saudáveis e adequados das crianças entrevistadas:

48,8%, sempre tem acesso à frutas e verduras, enquanto 49% das crianças entrevistadas às

vezes tem frutas e verduras e 2% das mesmas nunca tem acesso às frutas e verduras para

sua alimentação.

Gráfico 2: Alteração da renda familiar de crianças matriculadas na educação infantil e ensino

fundamental I da rede municipal de ensino de Piracicaba no período da pandemia.
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Gráfico 3: Consumo de frutas e legumes de crianças matriculadas na educação infantil e ensino
fundamental I da rede municipal de ensino de Piracicaba no período da pandemia.

Na dimensão alimentar e na alteração de renda sofridas pelas famílias no período de

isolamento, a oferta desses alimentos tende diminuir, situação que pode ser agravada,

amparada pela falta de consumo desses alimentos, que contribui para uma insegurança

alimentar e o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados em virtude do preço, da

alta sociedade que propiciam e da facilidade de acesso.

CONCLUSÕES:

Dessa forma, é possível concluir que os impactos alimentares da pandemia sobre a

desnutrição de crianças em idade escolar é um fator de grande relevância, por ter trazido uma

redução de renda e alteração dos padrões de alimentação dessa parcela da população

.Nota-se que o isolamento gerou inúmeras consequências alimentares à saúde infantil, tanto

no que tange a desnutrição/baixo peso e ganho de peso/obesidade. A pandemia da COVID-19

mostrou o despreparo para o enfrentamento da fome e para a manutenção da segurança

alimentar das crianças e adolescentes. Diante disso, não se deve dispensar a necessidade de

se pensar em ações para melhoria dos sistema alimentar global, garantindo um melhor

acesso à alimentação e estudos mais aprofundados sobre o impacto da pandemia na

alimentação das crianças em fase escolar.
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