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• 82 países entraram em

confinamento total (7%) ou parcial

(53%).

• Critério > 50 novos casos diários

/100 000 residentes por 7 dias

consecutivos.

• Preocupações no sector da saúde, 

social, e económico.

UNICEF. Don’t let children be the hidden victims of COVID-19 pandemic. April 9, 2020. https://www.unicef.org/press-releases/ dont-let-children-be-hidden-victims-covid-19-pandemic
Han E et al (2020). Lessons learnt from easing COVID-19 restrictions: an analysis of countries and regions in Asia Pacific and Europe.

Implicações covid-19



Implicações #fiqueemcasa

Restrições

deslocações

Distanciamento

social

Teletrabalho Fronteiras

fechadas

• Alterações de consumo alimentar (insegurança, escolha, compra e preparação alimentar),

• Hábitos de atividade física,

• Trabalho desde casa (o que poderá exacerbar as atuais prevalências e tendências de obesidade), 

• Insegurança alimentar especialmente em condições de desnutrição.

Popkin B M et al (2020), Individuals with obesity and COVID-19: A global perspective on the epidemiology and biological relationships.



Alterações de comportamento

• Hábitos alimentares,

• Nível e tipo de atividade de física,

• Rotina de sono,

• Saúde mental.

• N1010, USA

• > 18 anos,

• 93% reportaram alterações;

• 64% das alterações devido à Covid-19,

• 7% reportaram não terem alterado os hábitos devido à

Covid-19,

• Millennials foram o grupo mais afetado.

Mommentfeed, Impact of COVID-19 on National, Brick-and-Mortar Brands, A Study of Consumer Behavior, Preferences, and Expectations Amid COVID-19, 2020.



Comportamento dos consumidores

• Pessoas entraram em pânico e compraram mais, com vista a 

garantirem o “stock” de alimentos,

• Dificuldades em aceder aos supermercados para compras de 

alimentos frescos e escassez de alguns alimentos,

• Apesar de ser altamente improvável, as pessoas tiveram

receio de faltarem produtos essesnciais, 

• Diminuição das viagens para comprar alimentos,

• Higienização das embalagens antes do consume,

• Serviços “take-away” (p.e. utilização de apps),

• Aumento da preparação de alimentos em casa (“influencers” 

e chefs nas redes sociais).

F.A.O. COVID-19 and the Risk to Food Supply Chains: How to Respond?

Ruiz-Roso MB et al (20202). Covid-19 Confinement and Changes of Adolescent’s Dietary Trends in Italy, Spain, 

Chile, Colombia and Brazil

Martin-Neuninger R and Ruby MB (2020) What Does Food Retail Research Tell Us About the Implications of 

Coronavirus (COVID-19) for Grocery Purchasing Habits?



Utilização da internet durante o confinamento

https://trends.google.com/trends/story/US_cu_4Rjdh3ABAABMHM_en

https://trends.google.com/trends/story/US_cu_4Rjdh3ABAABMHM_en


https://trends.google.com/trends/story/US_cu_4Rjdh3ABAABMHM_en

Utilização da internet durante o confinamento



Refeições em casa:

• Agradáveis,

• Redução do stress (de lazer e relaxamento).

Recomendado para:

• Promoção da saúde, através de hábitos alimentares

saudáveis e diminuição de alimentos processados,

• Promoção de autonomia e capacidade de auto-

cuidado.

Barreiras:

• Capacidades culinárias, 

• Motivação e creatividade, 

• Elevado acesso a alimentos/refeições prontos-a-

comer.
Consultancy.uk. Cooking at home becomes major trend coming out of Covid-19. Available at https://www.consultancy.uk/news/25412/cooking-at-home-becomes-major-trend-

coming-out-of-covid-19

#fiqueemcasa hábitos alimentares



• Aumento da compra de alimentos

essenciais, legumes e frutas

processadas, 

• Diminuição de alimentos frescos, 

lacticínios e carne, que normalmente

estão relacionados com vendas para 

restaurantes, escolas e sector turismo.

Trade Organization, (2020). COVID-19 AND AGRICULTURE: A STORY OF RESILIENCE

Compras alimentares



Hill J.O., Wyatt HR, Peters JC (2013). The importance of energy balance

• Confinamentos levaram à disrupção na maiorias das 

atividades diárias, 

• Confinementos influenciaram o estilo de vida,

• Limitaram a participação nas rotinas de atividade física

(exercício/desportivas),

• Aumento da ansiedade e fadiga mental (fatores de 

risco a comer mais quantidades, alimentos de pior

qualidade, e menor qualidade no sono),

• Balanço energético positivo.

→ Limitada evidência relativamente aos efeitos que os

confinamentos e restrições provocaram no estilo de 

vida,

→ Resuldos inconsistentes.

Alterações no estilo de vida



Ammar A et al (2020). Effects of COVID-19 Home Confinement on Eating Behaviour and Physical Activity: Results of the ECLB-COVID19 International Online Survey

• N1047, 40% Africanos, 36% 

Asiáticos, 21% Europeus, 3% 

outros,

• >18 anos,

• Antes vs. durante:

• Dieta/alimentos não

saudáveis,

• Comer fora do controlo,

• Petiscar mais.

#fiqueemcasa implicações alimentares

Alterações para pior (mundo):



Antunes R et al (2020). Exploring Lifestyle Habits, Physical Activity, Anxiety and Basic Psychological Needs in a Sample of Portuguese Adults during COVID-19.

• N1404, Portugal

• >18 anos

• 42,5% comeram mais vezes,

• 31,6% comeram mais quantidades,

• 58,1% não tiveram cuidado, contudo 42,9% 

reportaram melhor seleção alimentar (refeições mais

vezes em casa?).

Alterações para pior (Portugal):

#fiqueemcasa implicações alimentares



• N3533, Itália,

• 12-86 anos,

• Aderência à dieta mediterrânica (MED),

• 34,4% reportaram aumento de apetite,

• 48,6% percecionaram aumento de peso,

• 15% alteraram para alimentos legumes e frutas

diretamente do produtor ou orgânicos,

• Aumento do consumo de sobremesas, pão e pizza 

caseiras,

• Diminuição do consumo de “snacks” açúcarados/salgados, carne processada bebidas açucaradas e 

refrigerantes e peixe fresco,

• 18–30 anos apresentaram ser a faixa etária com maior aderência à dieta mediterrânica.

Alterações mistas (Itália):

#fiqueemcasa implicações alimentares

Di Renzo. L et al (2020). Eating habits and lifestyle changes during COVID-19 lockdown: an Italian survey 



• N1065, Espanha,

• >16 anos,

• Prevenção através da dieta mediterrânica (PREDIMED),

• 47,3% percecionaram ganho de peso,

• Aumento da adesão ao padrão alimentar mediterrânico.

Sánchez-Sánchez E et al (2020). Eating Habits and Physical Activity of the Spanish Population during the COVID-19 Pandemic Period

Alterações mistas (Espanha):

#fiqueemcasa implicações alimentares



• N5874, Portugal,

• >16 anos,

• 58,2% alteraram a dieta para melhor,

• 56,9% aumentaram o consumo em casa,

• 31,4% petiscaram mais,

• 26,4% percecionaram ganho de peso, 16,3% 

perda,

• 8% reportaram dificuldades económicas no 

acesso a alimentos,

• Baixo nível socioeconómico e insegurança

alimentar associado a hábitos alimentares não

saudáveis.

Alterações mistas (Portugal):

COVID-19 React COVID, Inquérito sobre alimentação e atividade física em contexto de contenção 

social, DGS, Instituto de saúde ambiental, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 2020.

#fiqueemcasa implicações alimentares



• N1047, 40% Africanos, 36% 

Asiáticos, 21% Europeus, 3% 

otros,

• >18 anos,

• Menos d/sem (∆24%),

• Menos min/sem (∆33.5%),

• Menos METs (∆38.0%).

Ammar A et al (2020). Effects of COVID-19 Home Confinement on Eating Behaviour and Physical Activity: Results of the ECLB-COVID19 International Online Survey

Alterações mistas (Mundo):

#fiqueemcasa implicações atividade
física



COVID-19 React COVID, Inquérito sobre alimentação e atividade física em contexto de 

contenção social, DGS, Instituto de saúde ambiental, Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, 2020.

• N5874, Portugal,

• >16 anos,

• 60,9% pouco ativos, 22,6% moderadamente, 16,5% 

ativos,

• 53,6% percecionaram diminuíção prática de atividade

física,

• Motivos à prática:

• Manter-se saudável (60%),

• Combater stress (55,1%),

• Evitar aumento de peso (35,1%),

• 38,9% >7h sentado,

• 22,6% jardinagem.
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Alterações para pior (Portugal):

#fiqueemcasa implicações atividade
física



• N3533, Itália,

• 12-86 anos,

• Diminuição nas frequências mais baixas (1-2 and 3-4 vezes/sem),

• Aumentos nas frequências elevadas ≥5 times/sem.

Di Renzo L et al (2020). Eating habits and lifestyle changes during COVID-19 lockdown: an Italian survey

Alterações mistas (Itália):

#fiqueemcasa implicações atividade
física



• N1065, Espanha,

• >16 anos,

• 1-3 vezes/sem (35,4% vs. 32,3%),

• ≥6 vezes/sem (7,9% vs. 14,5%),

• 10-30 min (7,2% vs. 21,4%),

• >1h (42,8% vs. 14,7%).

Sánchez-Sánchez E et al (2020). Eating Habits and Physical Activity of the Spanish Population during the COVID-19 Pandemic Period

Alterações para melhor (Espanha):

#fiqueemcasa implicações atividade
física



• N1065, Espanha,

• >16 anos.

Sánchez-Sánchez E et al (2020). Eating Habits and Physical Activity of the Spanish Population during the COVID-19 Pandemic Period

Utilização internet durante o confinamento



• Apps mundo (mHealth):

• 609 no mercado,

• 71 em desenvolvimento.

https://myfreshfood.es/ https://triumf.health/play

https://platform.ehealth-hub.eu/search?organisation=eHealthSME&page=1

https://www.immuni.italia.it/

Transformação digital

https://platform.ehealth-hub.eu/search?organisation=eHealthSME&page=1


Príncipais conclusões:

• O isolamento resultou em alterações no estilo de vida, tais como hábitos alimentares e de 

atividade física,

• Aumento das refeições realizadas em casa, com aumento da preparação de refeições caseiras, 

• Aumento da procura de alimentos essenciais, legumes e frutas processados, 

• Diminuição da compra de alimentos frescos, lacticínios e carne,

• Aumento da procura de alimentos locais e orgânicos,

• Petiscar mais e em maiores quantidades,

• Redução do consumo de bebidas alcóolicas,

• Algumas pessoas reportaram aumento de hábitos alimentares maus saudáveis (p.e. padrão

mediterrânico),

• Diminuição dos níveis de atividade física, com exceção nos níveis muito ativos,

• Atividade física utilizada como fator de saúde, combate ao stress, e evitar ganhos de peso,

• Perceção de ganhos de peso, principalmente naqueles que já tinham excesso de 

peso/obesidade.



• Promoção do desenvolvimento de capacidades culinárias e na preparação de refeições caseiras,

• Alterações ambientais promovendo a compra de alimentos locais,

• Aumento do “e-commerce” exige um aumento do controlo de ataques informáticos e fraude

informática,

• Aumento de medidas estratégicas direcionadas aos grupos vulneráveis (jovens, mulheres, baixos

níveis socioeconómicos, malnutrição),

• Monitorização e melhorias nas estratégias nacionais, com atualizações periódicas nas métricas/ 

recomendações dietéticas e de atividade física nacionais.

Oportunidades:
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