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NutriMood – COVID-19 – Brazilian Nutrition and Mood Survey: Percepção 

sobre aspectos alimentares e outros comportamentos da população frente à 

pandemia de COVID-19 e ao isolamento social: uma abordagem online. 

 

A COVID-19 (doença do coronavírus 2019) é uma doença infecciosa causada pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), caracterizada por causar doenças graves como pneumonia e falha 

pulmonar1–4. Um vírus altamente contagioso, que levou a uma pandemia em março de 20205. 

Em busca que conter e/ou reduzir o número de casos foi adotado o isolamento social como 

principal medida para a saúde pública. Por outro lado, durante o isolamento social de período 

incerto, curtos ou longos, algumas mudanças podem ocorrer no nível de estresse e no sono, que 

por sua vez são alterados ou alteraram a alimentação e o humor (como ansiedade e depressão). 

As mudanças no estilo de vida, estresse e humor são importantes na qualidade de vida e da 

saúde humana. Desse modo, o objetivo do estudo é descrever o impacto do isolamento social 

durante a pandemia da COVID-19 no estresse, alimentação, ansiedade e depressão nos 

brasileiros. Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e descritivo, com delineamento 

amostral não probabilístico por conveniência. Onde será aplicado um questionário virtual 

dividido em três partes: dados socioeconômicos e de estilo de vida, dados de alimentação e 

Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21), iniciado após a aceitação do TCLE. Os 

dados serão analisados e apresentados como média e desvio-padrão, aplicados os testes 

estatísticos necessários utilizando o software SPSS (versão 17.0). O projeto será submetido ao 

comitê de ética e pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(FSP/USP) para aprovação e execução do mesmo. 


