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RESUMO
Objetivo: Identificar como crianças brasileiras e suas famílias estão mantendo suas rotinas de

atividade física, sedentarismo e outros hábitos durante o período de distanciamento social
gerado pela pandemia por COVID-19. Verificar mudanças nos hábitos infantis e familiares
antes e durante o período de distanciamento social por COVID-19; Verificar hábitos de sono,
tempo gasto em telas, AF, atividade intelectual e brincadeiras de crianças brasileiras durante o
distanciamento social por COVID-19; Investigar se variáveis como sexo da criança, idade,
presença de irmãos, pais trabalhando de maneira remota domiciliar e espaço externo afetam o
nível de AF das crianças brasileiras durante o distanciamento social por COVID-19;
Investigar se o hábito de realizar AF previamente ao momento de distanciamento social por
COVID-19 influencia as rotinas infantis brasileiras durante este período.
Métodos: Estudo descritivo cross-seccional, realizado com questionário online com o LimeSurvey e
disseminado por 4 meses durante o distanciamento social. Questionário conteve questões sobre
composição familiar, características da casa, rotinas das crianças e domésticas, incluindo hábitos como
dormir, AF, atividade intelectual, brincar com e sem AF e tempo gasto em telas. Participaram 1179
crianças, distribuídas em quatro grupos (0 a 2 anos, 3 a 5 anos, 6 a 9anos, 10 a 12 anos) e identificadas
em termos de idade, sexo e realização de AF prévia ao período da pandemia. Análises com ANOVA
foram realizadas para investigar como diferentes atividades foram organizadas e se houve diferença
em relação à idade, sexo e a prática prévia de AF programada. Das atividades infantis realizadas, a
porcentagem de AF (%AF) foi criada em relação ao período do dia e análise de variância foi realizada
para investigar os efeitos das variáveis na %AF, além de análise de regressão.
Resultados: Houve diminuição na AF, aumento no uso de telas e atividades familiares. Atividade
intelectual aumentou com a idade e foi maior em meninas. Crianças menores dormiram mais durante o
distanciamento social do que as mais velhas. Tempo de brincar em telas aumentou com a idade e mais
entre os meninos. Houve maior tempo sedentário geral com o aumento da idade e menor tempo de AF
geral com o aumento da idade. A %AF diminuiu com o aumento da idade e cresceu com a
disponibilidade de espaço externo na casa, sendo estes preditores da %AF. A prática prévia de
atividade física programada não gerou diferença nos resultados encontrados entre os grupos nos
hábitos analisados.
Conclusão: Durante o distanciamento social no Brasil, houve diminuição da AF infantil. O tamanho do
espaço externo e idade influenciaram no nível de AF. O distanciamento social impactou similarmente
crianças que realizavam AF prévia ou não.

Palavras-chave: Infecções por Coronavirus, Atividade Motora, Desenvolvimento Infantil,
Pandemias, Isolamento Social.
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ABSTRACT
Aim: Identify how Brazilian children and their families are maintaining their physical acticity,
sedentary and other routines during the period of social distancing by COVID-19; To verify changes in
children's and family habits before and during the period of social distancing; To evaluate if the
variables child’s sex, age, presence of siblings, parents working remotely, and external space affect the
level of physical activity (PA) of Brazilian children during social distancing; To investigate whether
the habit of performing PA prior to the moment of social distancing influences Brazilian children's
routines during this period. Methods: Descriptive cross-sectional study, carried out with an online
questionnaire from LimeSurvey and disseminated for 4 months during social distance. Questionnaire
contained questions about family composition, housing characteristics, domestic and children's
routines, including habits such as sleeping, PA, intellectual activity, playing with and without PA and
time spent on screens. 1179 children participated in the final sample, divided into four groups (0 to 2
years, 3 to 5 five years, 6 to 9 years, 10 to 12 twelve years) and identified in terms of age, children sex
and performing or not PA prior to the pandemic period. ANOVA analysis was carried out to
investigate how the different activities are being organized and if there are differences in relation to the
age group, sex group and previous practice of scheduled PA. From the children’s activities performed,
a percentage of physical activity (%PA) was created in relation to the period of one day and an
analysis of variance was performed to investigate the effect of variables on %PA, in addition to a
regression analysis.
Results: There is a decrease in PA, increased use of screens and family activities in the period.
Intellectual activity increased over age groups and was higher in girls. Younger children sleep more
during social distancing than older children. Play time on screen increases significantly over age and in
boys. There is a greater overall sedentary time with increasing age, and shorter time of overall PA with
increasing age. The %PA decreases with increasing age, but increases with the availability of external
space at home, being it predictors of %PA. The previous practice of scheduled physical activity did
not generate any difference in the results found between the groups in relation to the analyzed habits.
Conclusion: During social distancing in Brazil, there was a decrease in children's PA. Size of external
space and age influence the level of PA. Social distancing similarly impacted children who had
previously performed PA or who had not.

Keywords: Coronavirus Infections, Motor Activity, Child Development, Pandemics, Social
Isolation.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 A Pandemia por Coronavírus
O primeiro caso notificado da Síndrome Respiratória Aguda Grave por Coronavírus 2
(SARS-CoV-2), genericamente chamada de doença por coronavírus (COVID-19), foi
(1).

notificado em Wuhan, China, em dezembro de 2019

Inicialmente, a doença se espalhou

para demais países asiáticos, como a Tailândia, Japão, Coréia do Sul e Singapura, e
posteriormente para Europa e demais continentes
foi inicialmente notificada em janeiro de 2020

(2)

. A transmissão de homem para homem

(1)

, e em 11 de março de 2020, a Organização

Mundial de Saúde (OMS) classificou o surto de coronavírus como uma epidemia global da
doença COVID-19 (3), quando havia 113 países atingidos (1).
Anteriormente, também na China, entre 2002 e 2003, um surto de Síndrome
Respiratória Aguda Grave por um vírus da mesma família foi identificado (SARS-CoV),
relacionada com manejo e consumo animal no país

(4)

. Neste novo surto, pelas características

genômicas com o coronavírus que afeta os morcegos, acredita-se que estes animais tenham
participado de um processo de seleção natural deste vírus, e tenham sido hospedeiros
intermediários neste ciclo patológico

(1)

. Porém, o vírus é mais comumente transmitido por

indivíduos acometidos, por meio de gotículas respiratórias e vias de contato.(1). Uma vez
infectado, um indivíduo mantém-se contagioso por cerca de 14 dias

(1)

. A SARS-CoV-2 é

considerada altamente contagiosa; sem a devida proteção, um indivíduo infecta em média 2 a
6 pessoas, e cerca de metade dos infectados permanecem assintomáticos (1).
Ainda há uma discussão atual sobre as principais vias de transmissão do vírus. No
início da pandemia e medidas de contenção, acreditava-se que era possível a transmissão do
vírus por superfícies contaminadas, com o vírus podendo permanecer nela por horas ou dias(1).
Posteriormente, novos apontamentos de órgãos do governo norteamericano apontaram a
contaminação por superfícies como muito baixas

(5)

. A transmissão por via aérea ainda é

controversa, com estudos apontando que não é uma possibilidade

(1)

, e outro posterior

afirmando que é uma grande via da doença (6). O contato direto com pessoas contaminadas é a
principal via esclarecida, com a inalação de gotículas contaminadas (5,6).
Oitenta por cento dos infectados estão entre assintomáticos e sintomáticos leves (4,7). A
maioria dos infectados sintomáticos apresenta sintomas semelhantes ao da gripe, mialgia,
dores de cabeça, diarreia e disfunção olfativa e gustativa

(1)

. Sem rastreamento e manejo de
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sintomas iniciais, de 10 a 15% dos pacientes desenvolvem síndrome do desconforto
respiratório agudo

(1,3)

, que pode se complicar com pneumonia, embolia pulmonar,

cardiomiopatia e coagulação intravascular

(1)

. Além disso, complicações inflamatórias e

insuficiências podem acometer demais órgãos do corpo e até mesmo provocar sepse

(8)

.A

gravidade depende da carga viral contraída e da capacidade individual do sistema
imunológico

(8)

. Casos mais graves são encontrados mais comumente na população idosa e

que apresentem doenças crônicas subjacentes, em especial cardiopatas e diabéticos

(2,4,7)

.

Estima-se em 6,2% a letalidade da doença, embora esse número possa ter grande margem de
variação, por casos de subnotificações e pouca testagem em muitos países (1).
Devido à grande mobilidade espacial mundial dos dias atuais, houve grande condição
de distribuição do vírus entre diferentes territórios e continentes, por aeroportos e portos, com
difusão de contágio em escala global e grande velocidade de disseminação (8). Até meados de
junho de 2021, aproximadamente 176,4 milhões de pessoas tiveram confirmação da doença, e
houve 3,8 milhões de mortes pela mesma. Destes, 17.543.853 foram confirmados no Brasil,
com 491.164 mortes no território, sendo o terceiro país mais acometido no mundo (9).
Ainda não há terapêutica medicamentosa para tratamento eficaz ou prevenção da
COVID-19, tampouco certezas sobre diferentes vias de transmissão, taxas de infecção e
letalidade e duração da imunidade

(1)

. Os casos graves precisam de intubação para ventilação

mecânica e permanecem na mesma em média 20 dias, número bastante elevado para
ocupação de um leito por um paciente (8). Por isso, para adequado controle da disseminação da
pandemia e para evitar o esgotamento dos sistemas de saúde e permitir o tratamento de
complicações, medidas preventivas e de contenção foram adotadas globalmente

(1,2)

. Assim,

houve o fechamento de fronteiras e de transporte de passageiros, uso de máscaras,
higienização de mãos, fechamento de serviços públicos, escolas e trabalho não essencial,
distanciamento social e orientações para permanência em casa

(1,2,9)

. Estas medidas foram

eficazes para redução da propagação da infecção (1).
1.2 Medidas Públicas de Contenção da Doença
Existem diferentes medidas de saúde pública para controle de epidemias, entre elas:
isolamento, quarentena, distanciamento social e contenção comunitária

(2)

. O isolamento

social refere-se à separação de pessoas doentes para que as mesmas não transmitam o vírus.
Para sua efetividade, é necessário diagnóstico precoce e testes em massa. Como há indícios de
que o coronavírus também seja transmitido por assintomáticos, e que em muitos locais não há
adequado número de testes, somente o isolamento pode não ser suficiente para controle da
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(2)

pandemia

. A quarentena é a restrição de pessoas expostas à doença, mas que não são

doentes (ou não foram infectadas ou estão assintomáticos, ou com o vírus incubado). Esses
indivíduos devem ter sintomas monitorados e se forem diagnosticados, serem isolados e
tratados. A medida é eficaz quando pode-se identificar contatos em um curto tempo

(2)

.O

distanciamento social reduz interações sociais em comunidades e inclui a população no geral,
inclui medidas como fechamento de escolas, suspensão de comércios, cancelamento de
eventos com aglomeração e trabalho remoto, quando possível. É uma ferramenta útil para
controlar transmissões comunitárias. O caso extremo de distanciamento social é o lockdown,
com a proibição da saída do domicílio (2).
O distanciamento social, restrição de aglomerações e trabalho de maneira remota e
domiciliar são medidas favoráveis e úteis em momentos de pandemias infecciosas
respiratórias, para indivíduos sintomáticos e expostos

(1)

. Como ainda há incertezas sobre a

comprovação de transmissão aérea, ainda há dúvidas sobre o distanciamento da população em
geral (aqueles não doentes nem expostos). Modelos matemáticos mostram maior efeito de
controle da doença quando há combinação de isolamento dos sintomáticos, quarentena
familiar, distanciamento social de toda população e fechamento de escolas (1,2). Porém também
há análises que indicam diminuição semelhante na taxa de infecção após o fim destas medidas
em diferentes países, sugerindo que medidas mais rigorosas podem não ter alterado
substancialmente a dinâmica da pandemia (1). Nenhum distanciamento social, por mais radical
que seja, possui o poder de cura de uma patologia, não havendo garantia absoluta de que o
vírus não voltará a circular

(8)

. Assim, os diferentes modelos de enfrentamento devem ser

analisados para cada realidade, com adequado manejo de medidas econômicas e de saúde
pública

(8)

. A eficácia e sustentabilidade das medidas adotadas dependem de aspectos

socioeconômicos, culturais, características de sistemas de saúde e políticos de cada local (2).
Modelo matemático realizado para região metropolitana de São Paulo detectou que sem
as medidas de distanciamento social, a capacidade das UTIs superaria 130% no primeiro mês
do enfrentamento da pandemia na região

(2)

. Assim, no Brasil, as medidas de distanciamento

social, quarentena e isolamento foram necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde
(2)

. As regras foram distintas para cada país

(2)

. Em Wuhan, região de início da pandemia, o

lockdown foi decretado em 23 de janeiro de 2020

(2)

. Na Itália, primeiro país ocidental

gravemente atingido pela pandemia, houve o lockdown com bloqueio de vias públicas, sendo
a população proibida de sair de casa por dois meses, a não ser para serviços essenciais ou
necessidades de saúde e alimentação, com controle por drones e helicópteros
enfrentou esgotamento do sistema de saúde no combate à doença

(1)

. O país

(2)

. Adultos passaram a

trabalhar de maneira remota domiciliar, ou tiveram suas atividades suspensas. Mundialmente,
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escolas também tiveram suas atividades presenciais suspensas e as crianças permaneceram em
suas casas em distanciamento social (8).
1.3 Medidas Adotadas no Brasil
O primeiro caso brasileiro foi registrado em 26 de fevereiro de 2020, no estado de São
Paulo. Não houve grande estratégia de testagem em massa da população, o que pode indicar
subnotificação dos casos e óbitos

(2)

. Houve diferentes medidas tomadas, conforme diferentes

estados brasileiros e até mesmo diferentes medidas dentro de um mesmo estado, com
autonomia administrativa dos estados e municípios prevista na Constituição Federal. Além
disso, houve diferente evolução e momentos da pandemia em diferentes locais do país (2,11).
Em quatro de fevereiro de 2020, o Brasil declarou estado de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, para prevenir a chegada e combater a doença no país,
mesmo antes de existir caso notificado no país, visando facilitar contratações e ações
emergenciais posteriores

(8)

. O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública do

Ministério da Saúde desenvolveu o Plano Nacional de Contingência, norteando as ações em
conjunto com o Sistema Único de Saúde (SUS), baseado em protocolos internacionais

(4)

.

Houve uma classificação inicial em três níveis de emergência: alerta, perigo iminente e
emergência pública. Porém, este Plano não indicou estratégias concretas de implementação, e
não houve adaptação ao contexto cultural, social e geográfico do país em relação ao plano
(4)

inicialmente idealizado em países europeus

. Houve recomendação para que o

distanciamento social fosse ampliado em locais onde os casos confirmados ocupassem mais
de 50% da capacidade dos serviços de saúde

(2)

. Feriados e férias foram antecipadas e o

teletrabalho estimulado nacionalmente (2). No Brasil, o fechamento de escolas foi aplicado em
todo o território nacional (2).
Inicialmente, não houve extenso planejamento anteriormente às medidas adotadas,
tampouco pré-definição de critérios para suspensão de determinadas atividades, ou de futuras
retomadas

(11)

. Com a evolução da pandemia, medidas mais rigorosas foram sendo adotadas

em áreas com maior risco e casos e alguns governos estaduais passaram a utilizar critérios
mais objetivos para funcionamento e suspensão de diferentes setores e atividades, bem como
critérios para flexibilização do distanciamento social

(11)

. Entre os diferentes indicadores

utilizados para decidir por flexibilização do distanciamento social, estão o número de novos
casos, óbitos e taxa de ocupação de leitos de Unidades de Tratamento Intensivo

(11)

disso, o ideal é haver grande testagem e monitoramento de possíveis casos

. Além
(11)

. O

distanciamento social teve início em meados de março de 2020 no país. Até 31 de julho de
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2020, seis (Distrito Federal, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Roraima e Tocantins) das 27
Unidades Federativas do Brasil ainda não haviam elaborado projetos de flexibilização deste
período (11).
1.4 Prática de Atividade Física e Desenvolvimento Infantil
Atividade física (AF) é definida como qualquer atividade corporal com envolvimento
de musculatura esquelética e que resulte em gasto energético

(12)

acima do nível de repouso,

sendo que o nível de repouso corresponde a 1 MET (equivalente metabólico) e é definido
como a energia gasta para permanecer sentado quieto

(13)

. AF é considerada leve quando

corresponde até 3 METs, moderada quando gastam de 3 a 6 METs e vigorosa quando acima
de 6 METs

(13)

. Geralmente, o nível de AF infantil é atingido com ida ativa à escola, recreio,

aulas de educação física, esportes organizados, jogos, e brincadeiras em parques e
playgrounds (14).
A realização de exercício físico desde a gestação, pela mulher, é benéfica ao feto,
fornecendo adequado peso ao nascer
crescimento do tecido adiposo
cardiovasculares

(15,16)

(12)

. Durante a infância, a AF auxilia no menor

(12)

, importante para prevenção de obesidade, doenças

e inflamação sistêmica. Sendo um fator importante, pois muitas

doenças cardiovasculares se originam na infância e se perpetuam pela vida adulta, e a
inatividade física leva ao desenvolvimento de obesidade e outras patologias crônicas (16,17,18). O
nível de AF influencia também no crescimento e desenvolvimento infantil, pois crianças
dependem de brincadeiras e AF para alcançar seus marcos motores (12,19). Além disso, auxilia na
prevenção e tratamento de diversas patologias e contribui à um futuro saudável desta criança
(12,15)

, promove também melhora no sistema imunológico e reduz o risco de infecções

respiratórias e inflamações, o que é benéfico no caso de complicações por COVID-19 (14).
A AF infantil promove melhor habilidade motora, força muscular, flexibilidade,
coordenação, capacidade cardiometabólica

(12,16,17,20)

. Além de melhor crescimento do tecido

muscular e osteoarticular e melhor densidade mineral óssea, fatores importantes para
prevenção de osteoporose e fraturas por toda vida

(12,16,17,20)

. Comportamentos saudáveis são

formados e consolidados na infância e os padrões de AF infantil tendem a se manter na vida
adulta, por isso, esse comportamento deve ser incentivado desde os primeiros anos de vida
(12,16,17,20,21)

. A AF torna-se um importante recurso para aumentar a resiliência infantil,

capacidade de resolução de problemas, e estimular adequado desenvolvimento, bem-estar
emocional e interação social, além de melhor autoestima e autoimagem
escola um ambiente fundamental para esta promoção (15).

(15,16,17,20)

, sendo a
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Um adequado desenvolvimento cognitivo também está associado com maiores níveis
de AF. Estudo Coreano, com crianças de 0 a 5 anos de idade, constatou que as que realizavam
maiores níveis de AF na semana apresentavam maior desenvolvimento cognitivo e linguístico
do que as crianças com baixo nível de AF (21). Na idade pré-escolar ocorre o desenvolvimento
de habilidades motoras fundamentais, necessárias para realização de atividades de vida diária
e participação em AFs

(16)

. Nesta idade, a AF é considerada um fator significante para o

desenvolvimento cerebral e aprendizado, promovendo também melhora de memória, atenção,
tempo de reação e performance acadêmica

(16,22)

. Há aumento de metabolismo e fluxo

sanguíneo cerebral, com melhor regulação de neurotransmissores, melhor conectividade entre
redes cerebrais e liberação de neurotrofinas, como o fator neurotrófico derivado do cérebro
(BDNF)

(22)

. Assim, o adequado desenvolvimento de classes infantis para AF são eixos

principais para promoção de saúde pública (16).
1.5 Prática de Atividade Física e Demais Atividades Infantis Durante o Distanciamento
Social
De uma perspectiva ecológica, assume-se que o estilo de vida dos pais e o ambiente
são elementos principais para o desenvolvimento e atividade infantil

(16)

. O distanciamento

social trouxe mudanças ambientais, sociais e familiares que impactaram nas rotinas infantis.
O ambiente escolar promove rotina infantil em relação à alimentação, AF, sono, atividade
intelectual e outras. Com a pandemia, houve o fechamento deste local, e a falta do mesmo
pode gerar diminuição da aptidão física e aumento de massa corporal (10,22).
Além disso, a permanência em casa pode levar à diminuição dos momentos
recreacionais e de esportes, aumento de tempo gasto em telas, como celulares, televisores,
computadores e tablets, o que pode impactar negativamente a AF e aumentar o sedentarismo
dessa população

(20)

. Em momentos sem distanciamento social, estudos em diversos locais do

mundo demonstram que o nível de recomendação de AF diária, já não é alcançado pela
maioria da população, seja adulta ou infantil
mundo sendo inativas

(24,25,26)

, com mais de 80% das crianças pelo

(14)

, e a pandemia impôs restrição de movimento que impactou ainda

mais a manutenção de hábitos saudáveis (14,24,27).
Logo após medidas de distanciamento social serem tomadas em países asiáticos,
estudos mostraram diminuição de AF e aumento de sedentarismo

(28)

. A população infantil é

afetada possivelmente devido ao fechamento generalizado de locais de AF e lazer, como
playgrounds, escolas e outros centros recreacionais, além do cancelamento de treinos
esportivos

(23,24,25)

. Além disso, o fechamento desses locais dificulta a interação das crianças
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com seus pares, aspecto fundamental para seu desenvolvimento, bem estar e qualidade de vida
(29)

.
Assim, estudos recentes em diferentes regiões do mundo têm demonstrado mudanças

nos hábitos infantis durante este período. Na Espanha
Herzegovina

(25)

, Estados Unidos

(26)

, Canadá

(25)

, Croácia

(14)

, China

(30)

(10)

, Itália

, Bósnia e

(31)

, houve diminuição da prática de

AF infantil e adolescente durante o distanciamento social, bem como aumento do tempo gasto
com atividades em telas. Acredita-se que o momento da pandemia pode gerar impactos
também na saúde mental das crianças que o enfrentam. Após episódios de desastres naturais,
há aumento de estresse pós traumático infantil

(14,32)

. A pandemia e o distanciamento social

podem gerar estresse, ansiedade, medo e depressão na população infantil
ainda mais negativamente na manutenção de uma qualidade de vida saudável.

(32)

, impactando
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2. JUSTIFICATIVA
A pandemia por COVID-19 instaurou nova realidade de mobilidade e social. O
distanciamento social com grandes proporções atingiu famílias de todas as regiões do mundo.
É necessário identificar se as crianças brasileiras estão tendo suas rotinas e níveis de AF
afetados neste período, para que estratégias minimizadoras dos efeitos sejam elaboradas.
Novas pandemias podem ocorrer em momentos futuros, ou até mesmo novas ondas de
infecção por COVID-19. Por isso, identificar os hábitos infantis neste período e fatores que os
influenciam, é importante para que medidas preventivas ao sedentarismo possam ser
organizadas como estratégias em novos momentos.
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3. OBJETIVOS
3.1 Geral
Identificar como crianças brasileiras e suas famílias estão mantendo suas rotinas de atividade
física, sedentarismo e outros hábitos durante o período de distanciamento social gerado pela
pandemia por COVID-19.

3.2 Específicos
Verificar mudanças nos hábitos infantis e familiares antes e durante o período de
distanciamento social por COVID-19.
Verificar hábitos de sono, tempo gasto em telas, AF, atividade intelectual e brincadeiras de
crianças brasileiras durante o distanciamento social por COVID-19.
Investigar se variáveis como sexo da criança, idade, presença de irmãos, pais trabalhando de
maneira remota domiciliar e espaço externo afetam o nível de AF das crianças brasileiras
durante o distanciamento social por COVID-19.
Investigar se o hábito de realizar AF previamente ao momento de distanciamento social por
COVID-19 influencia as rotinas infantis brasileiras durante este período.
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4. HIPÓTESES
A pandemia por COVID-19 trouxe mudanças nas rotinas de crianças brasileiras, com
maior tempo de uso de telas, maior tempo de sono e menor tempo de AFs.
Variáveis sexo, idade e espaço físico, presença de irmãos e pais trabalhando de
maneira remota domiciliarmente podem influenciar o nível de AF encontrada entre as
crianças.
O hábito de realizar AF prévia ao distanciamento social pode influenciar no tempo
realizando AF durante o distanciamento social.
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5. MATERIAIS E MÉTODOS
5.1 Desenho do estudo e aspectos éticos
Estudo com desenho transversal descritivo, que integrou um estudo internacional
sediado pela Universidade de Lisboa (UL) para entender o comportamento de crianças
menores de 13 anos durante o período de distanciamento social decorrente da pandemia por
COVID-19.
A

pesquisa

foi

aprovada

pelo

comitê

de

ética

da

UNIFESP

(CAAE:30930120.2.000.5505, n.0413/2020) (Anexo I). Os pais responsáveis pelas crianças
do estudo participaram do mesmo com autorização pelo Termo de Consentimento Livre
Esclarecido (TCLE) (Anexo II).
5.2 Método
Para avaliar como as famílias com crianças de 0 a 12 anos estavam lidando com o
confinamento devido à situação da COVID-19, foi criado um questionário a partir do
LimeSurvey, software hospedado em um site, livre para criação, publicação, aplicação e coleta
de respostas de questionários online, podendo utilizar bancos de dados para persistência de
dados, hospedado na Faculdade de Motricidade Humana (UL). Esse questionário foi
elaborado por um comitê de especialistas da área, formado por uma fisioterapeuta e quatro
profissionais de educação física, todos doutores com experiência clínica e de pesquisa na área
de desenvolvimento infantil por mais de 10 anos, e testado em 15 famílias (pré-teste). Após
ajustes na apresentação das respostas em relação ao número de horas das atividades realizadas
pelas crianças, foi divulgado (Apêndice I).
No Brasil, já com a aprovação de pesquisa realizada pelo Comitê de Ética da UL, sede
do estudo internacional, o questionário foi lançado on-line em 24/março, e divulgado nas
mídias sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp) e por e-mail, seguindo a técnica snowball
(quando forma-se uma amostra de maneira não probabilística, com sujeitos participantes
divulgando e auxiliando a recrutar novos participantes, por conveniência). O questionário era
anônimo, demorava 5 minutos para ser concluído e compreendeu 4 seções: (1) Família:
composição familiar e o número de crianças e adultos que estavam em casa e quantos estavam
realizando sua atividade profissional ou trabalhando em casa;
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(2) Características da habitação: Tipo e características da casa, existência ou não de espaço
interior e exterior para AF;
(3) Rotinas domésticas: nível de preocupação em relação à situação da Covid-19 e a maneira
como as rotinas familiares estavam sendo ajustadas (tempo de AF, tempo de tela, sono,
atividades familiares);
(4) Rotinas infantis: caracterização de cada criança (idade, sexo, estado de saúde e realização
de AF pelo menos duas vezes na semana anteriormente ao período de distanciamento social) e
horas gastas em diferentes atividades no dia anterior.
Os questionários respondidos pelos pais/responsáveis de todas as crianças abaixo de
13 anos da mesma residência, durante o período de 25/março/2020 a 24/julho/2020 do
distanciamento social, foram incluídos neste estudo, com total de 1940 respostas. Todos os
participantes leram as informações sobre o estudo e concordaram com as condições clicando
para prosseguir na primeira página da pesquisa. Os participantes podiam desistir a qualquer
momento, não prosseguindo ou não enviando as informações.
Após filtrar o banco de dados, as respostas relativas a 1179 crianças de 0 a 12 anos
(612 meninos e 567 meninas) foram incluídas neste estudo. Esse filtro de dados ocorreu com
a exclusão de respostas relativas a 761 crianças (39,2% das 1940 crianças reportadas
inicialmente) devido a informações ausentes ou obviamente erradas (por exemplo, mais de 24
horas relatadas em um dia, após os tempos de todas as atividades somados, ou nenhum tempo
de sono relatado para as crianças), ou seja, por questionário não respondido corretamente.
As crianças foram distribuídas em quatro faixas etárias (G1=0-2 anos, n=263; G2=3-5
anos, n=324; G3=6-9 anos, n=402 e G4=10-12 anos, n=190), definidas por agrupamentos de
atividades motoras semelhantes nestas idades e por nível escolar, além da identificação da
prática prévia de atividade física programada (PPAFP), pelo menos duas vezes na semana,
anteriormente ao período do isolamento, ou a não-PPAFP. Foram analisadas seis categorias de
atividades: 1.Atividade intelectual (trabalhos escolares e aulas online); 2.Tempo de tela lúdico
(jogos, filmes, redes sociais, internet, chamadas de áudio e vídeo); 3.Brincar sem AF (leitura,
desenho, pintura, jogos de tabuleiro, cartas, Legos, etc.); 4. Brincar com AF
(esconde-esconde, pega-pega, correr, pular corda, etc.); 5. AF (AF organizada em ambientes
fechados, AF ao ar livre, passear com o cachorro) e 6. tempo de sono.
As categorias 1, 2 e 3 (atividade intelectual, tempo de tela lúdico e brincar sem AF
foram) adicionadas para calcular o tempo sedentário geral. As categorias 4 e 5 (brincar com
AF e AF) foram adicionadas para calcular o tempo de AF geral. Esses valores (AF geral)
foram convertidos em porcentagem de tempo total, chamado de porcentagem de atividade
física (%AF).
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5.3 Análise de dados e estatística
Estatísticas descritivas e análise de frequência foram usadas para descrever os
ambientes e as rotinas da família e das crianças durante esse período. Análises de variância
(ANOVA) separadas foram realizadas para investigar como as diferentes atividades e rotinas
das crianças confinadas e de suas famílias estão sendo organizadas de acordo com fatores
fixos de idade (grupos 1 a 4 por faixa etária), sexo das crianças. Além disso, foi analisado
com ANOVA se a PPAFP pelo menos duas vezes na semana ou sua não-realização,
influenciaram nos hábitos durante o período.
Foram também realizadas ANOVAs para investigar como diferentes variáveis em
relação às crianças (sexo e número de crianças na família), à características da casa
(existência e dimensão de espaço externo) e em relação à situação de trabalho dos adultos (se
todos estão trabalhando em domicílio ou não) afetaram a %AF por faixa etária (grupo 1 a 4).
Análise de regressão (forward stepwise regression), com p significativo p<0,05, foi realizada
para investigar os maiores preditores para %AF feita pelas crianças. A idade das crianças e
variáveis investigadas com as ANOVAs foram inseridas no modelo. Variáveis qualitativas
(sexo, espaço externo e trabalho em domicílio) foram transformadas em variáveis dummy,
antes de inseridas na regressão, o método de deleção pareado foi usado na regressão para
acomodar valores ausentes. Análises foram realizadas com o programa SPSS, versão 23.
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6. RESULTADOS
A figura 1 representa o fluxograma de participantes da pesquisa.

Figura 1. Fluxograma de participantes da pesquisa.

Dos resultados referentes a 1179 crianças participantes, 54% moram em apartamentos
e 46% em casas. Sendo que 72,8% delas não possuem espaço externo na residência e 88%
não possui espaço interno dedicado à realização de AF. Antes do período de distanciamento
social 67,3% das crianças praticavam AF programada pelo menos duas vezes na semana.

Mudanças nos hábitos infantis e familiares antes e durante o distanciamento social
A Tabela 1 demonstra como o distanciamento social gerou mudanças nos hábitos
infantis e familiares, por grupos etários. Em todas as idades, observa-se diminuição na
realização de AFs, aumento de utilização de telas e de atividades em família. O dormir foi a
atividade menos impactada durante este período, exceto no grupo mais velho, em que a maioria das
crianças passou a dormir mais do que antes do distanciamento. (Tabela 1).
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Tabela 1: Mudanças nas rotinas infantis e familiares durante o distanciamento social, em relação à
mudança de tempo gasto em cada hábito, em comparação com o habitual (período
pré-distanciamento). Valores de porcentagem demonstrados em relação a cada faixa etária.
Hábito

Grupo
etário

Muito
mais
n (%)

Mais
n (%)

Nem mais
nem menos
n (%)

Menos
n (%)

Muito
menos
n (%)

Dormir

0 a 2 anos
3 a 5 anos
6 a 9 anos
10 a 12 anos

13(4,9%)
14 (4,3%)
36 (9%)
29 (15,3%)

56 (21,3%)
84 (25,9%)
145 (36%)
75 (39,5%)

151 (57,4%)
177 (54,6%)
190 (47,3%)
69 (36,3%)

37 (14,0%)
37 (11,5%)
27 (6,7%)
13 (6,8%)

6 (2,4%)
12(3,7%)
4 (1%)
4 (2,1%)

Atividade
física

0 a 2 anos
3 a 5 anos
6 a 9 anos
10 a 12 anos

4 (1,5%)
2 (0,6%)
3 (0,7%)
3 (1,6%)

13 (4,9%)
9 (2,8%)
14 (3,5%)
7 (3,7%)

54 (20,6%)
36 (11,1%)
37 (9,2%)
18 (9,5%)

99 (37,6%)
132 (40,7%)
130 (32,4%)
57 (30%)

93(35,4%)
145(44,8%)
218 (54,2%)
105(55,3%)

Permanência
em telas

0 a 2 anos
3 a 5 anos
6 a 9 anos
10 a 12 anos

79(30,0%)
129(39,8%)
187(46,5%)
92 (48,4%)

110(41,8%)
123 (38%)
139(34,6%)
72 (37,9%)

56(21,3%)
47 (14,5%)
53 (13,2%)
17 (8,9%)

11(4,2%)
12 (3,7%)
15 (3,7%)
6 (3,2%)

7(2,7%)
13 (4%)
8 (2%)
3 (1,6%)

Atividades
em Família

0 a 2 anos
3 a 5 anos
6 a 9 anos
10 a 12 anos

66 (25,1%)
55 (17%)
70 (17,4%)
30 (15,8%)

128 (48,7%)
175 (54%)
209 (52%)
91 (47,9%)

48 (18,2%)
63 (19,4%)
93 (23,13%)
43(22,6%)

11 (4,2%)
19 (5,9%)
18 (4,5%)
11 (5,8%)

10 (3,8%)
12 (3,7%)
12 (3,9%)
15 (7,9%)

n: número absoluto de crianças.

Hábitos infantis durante o distanciamento social por COVID-19
Os resultados referentes ao efeito da idade e do sexo no tempo gasto pelas crianças nos
diferentes grupos de atividades realizadas durante o dia do distanciamento social
encontram-se na Tabela 2.

Tabela 2: Média, desvio padrão e resultados da ANOVA sobre o efeito da idade, sexo e sua interação
nos grupos de atividades realizadas pelas crianças durante o dia, conforme relatado pelos pais (G1: 0 a
2 anos, G2: 3 a 5 anos, G3: 6 a 9 anos, G4: 10 a 12 anos).
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Variável

grupo

Sexo (n)

Média ± DP

Tempo de
Atividade
intelectual
(horas)

G1:0 a 2 anos

M (138)
F (125)
M (155)
F (169)
M (209)
F (193)
M (110)
F (80)

1,7±1,6
2,4±2,3
2,6±1,8
2,9±1,5
3,0±1,8
3,7±1,9
2,7±1,9
3,7±2,0

Idade:
F3,1171=29,938,
p<0,001*
Sexo:
F1,1171=33,389,
p<0,001*
Idade*sexo:
F3,1171=1,319,
p=0,267

M (138)
F (125)
M (155)
F (169)
M (209)
F (193)
M (110)
F (80)

10,4±2,9
10,0±1,8
9,8±1,3
9,9±1,2
9,3±1,1
9,3±1,1
9,3±1,3
9,3±1,2

Idade:
F3,1171=30,148,
p<0,001*
Sexo:
F1,1171=0,640,
p=0,424
Idade*sexo:
F3,1171=2,059,
p=0,104

M (138)
F (125)
M (155)
F (169)
M (209)
F (193)
M (110)
F (80)

2,5±2,2
2,7±2,5
4,2±2,3
3,5±2,0
4,7±2,5
4,0±2,0
5,4±2,3
4,7±2,8

Idade:
F3,1171=47,772,
p<0,001*
Sexo:
F1,1171=11,978,
p=0,001*
Idade*sexo:
F3,1171=2,282,
p=0,078

M (138)
F (125)
M (155)
F (169)
M (209)
F (193)
M (110)
F (80)

2,0±1,8
2,5±2,3
2,7±1,7
2,9±1,6
2,1±1,6
2,6±1,6
1,3±1,6
2,1±1,5

Idade:
F3,1171=16,207,
p<0,001*
Sexo:
F1,1171=24,626,
p<0,001*
Idade*sexo:
F3,1171=1,399,
p=0,241

M (138)
F (125)
M (155)
F (169)
M (209)
F (193)
M (110)

1,3±1,4
1,2±1,9
1,3±1,1
1,3±1,2
0,7±0,9
0,8±0,8
0,5±0,8

Idade:
F3,1171=22,753,
p<0,001*
Sexo:
F1,1171=0,079,
p=0,778

G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Tempo de Sono
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Tempo de tela
lúdico
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Tempo do
Brincar sem
atividade física
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Tempo do
Brincar com
atividade física
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Two way ANOVA
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Tempo de
Atividade Física
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Tempo
Sedentário
Geral
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Tempo de
Atividade Física
Geral
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

F (80)

0,6±0,9

Idade*sexo:
F3,1171=0,96,
p=0,962

M (138)
F (125)
M (155)
F (169)
M (209)
F (193)
M (110)
F (80)

0,7±1,1
0,6±1,2
0,7±1,0
0,6±1,0
0,5±0,8
0,5±0,7
0,4±0,8
0,5±0,7

Idade:
F3,1171=2,477,
p=0,060
Sexo:
F1,1171=0,129,
p=0,720
Idade*sexo:
F3,1171=0,258,
p=0,855

M (138)
F (125)
M (155)
F (169)
M (209)
F (193)
M (110)
F (80)

6,4±4,0
6,8±4,1
8,7±3,2
8,2±3,0
8,9±3,4
8,6±3,2
8,7±3,3
8,7±3,7

Idade:
F3,1171=, 23,785
p<0,001*
Sexo:
F1,1171=0,400,
p=0,527
Idade*sexo:
F3,1171=1,035,
p=0,376

M (138)
F (125)
M (155)
F (169)
M (209)
F (193)
M (110)
F (80)

1,9±2,0
1,8±2,6
1,9±1,8
1,9±1,6
1,3±1,5
1,3±1,5
1,0±1,2
1,0±1,2

Idade:
F3,1171=17,410,
p<0,001*
Sexo:
F1,1171=0,000,
p=0,998
Idade*sexo:
F3,1171=0,213,
p=0,888

n: número absoluto de crianças de cada grupo. M:masculino. F:feminino.

A atividade intelectual aumentou ao longo dos grupos etários e foi maior em
meninas. Observamos que houve diferença significativa entre os sexos e efeito significativo
da idade (Tabela 2), sem interação entre esses fatores. Essa atividade foi menor no G1 em
relação à G2, G3 e G4 (p<0,001), também menor em G2 em relação à G3 (p<0,001) e sem
diferença entre os grupos mais velhos, G3 e G4 (p=1). Meninas possuíram maiores valores de
tempo de atividade intelectual do que meninos (p<0,001).
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Houve diferença significativa no tempo de sono entre crianças de diferentes grupos
etários. Crianças mais novas dormem mais durante o distanciamento social do que crianças
mais velhas (p=0,012 quando comparado G1 com G2; p<0,001 quando comparado G1 com
G3 e G4 e p<0,001 quando comparado G2 em relação ao G3 e G4, sem diferença significativa
entre G3 e G4, com p=1). Não houve diferença de tempo de sono em relação ao sexo,
tampouco interação entre estes fatores.
Em relação ao tempo de tela lúdico, observamos que há efeito de idade e sexo, mas
não há interação entre grupo etário e sexo (Tabela 2). O tempo de tela lúdico
aumenta significantemente ao longo da idade (p<0,001 ao comparar G4 em relação ao G1 e
G2, p=0,004 ao comparar G4 em relação ao G3, p<0,001 ao comparar G3 em relação ao G1 e
p<0,001 ao comparar G2 em relação ao G1), tendo os meninos os valores mais elevados em
relação às meninas (p=0,001).
Para a categoria brincar sem AF observamos diferença significante entre os grupos
etários e sexo, e não há interação entre idade e sexo (Tabela 2). O G2 é o grupo mais
envolvido no brincar sem AF (p=0,001 em comparação ao G1, p=0,007 em comparação com
G3 e p<0,001 com G4), e G1 brinca sem AF mais do que G4 (p=0,004). Houve diferença
também entre G3 e G4 (p<0,001), sendo que o G3 brinca sem AF mais do que o G4. Em
relação ao sexo, observamos que há diferença entre meninos e meninas, sendo que as meninas
brincam sem AF mais que os meninos (p<0,001).
Em relação à categoria brincar com AF, a análise revelou que não houve diferença
entre os sexos, mas há decréscimo significante ao longo da idade. Não houve interação entre
os fatores idade e sexo (Tabela 2). Esta diminuição significativa ocorre entre os dois grupos
mais novos e os dois grupos mais velhos (p<0,001), mas não entre G1 e G2 (p=1) e nem entre
G3 e G4 (p=0,159). Para a categoria AF, observamos que existiu pouco tempo alocado a esta
atividade não apresentando diferenças entre os grupos etários, sexo e tampouco interação
entre estes fatores (Tabela 2).
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O tempo de AF geral (soma do tempo do brincar com AF e de AF) e o tempo
sedentário geral (tempo de atividade intelectual, tempo de tela e brincar sem AF) foram
calculados. Há maior tempo sedentário geral com o aumento de idade, sendo essa diferença
entre G1 (apresentando menor tempo sedentário) em relação a G2, G3 e G4 (p<0,001), e sem
diferença entre os demais grupos (p=1). Não há diferença entre sexos e interação entre os
fatores analisados. Em relação ao tempo de AF geral, observa-se diferença significativa entre
idades, mas não entre sexos. G1 apresentou maior tempo de AF geral do que G3 e G4
(p<0,001), e G2 maior do que G3 e G4 (p<0,001); não houve diferença entre G1 e G2 (p=1) e
entre G3 e G4 (p=0,389). Destaca-se ainda que a média da porcentagem do tempo de
sedentarismo é alta em todas as faixas etárias.

Influência de diferentes variáveis no nível de AF infantil durante o distanciamento
Dados descritivos da %AF e resultados de análise de variância de acordo com sexo,
espaço externo, número de crianças no domicílio e trabalho remoto (em domicílio) dos pais,
são mostrados na Tabela 3.
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No geral, a %AF das crianças diminuiu com o aumento da faixa etária das mesmas
(Tabela 3). A %AF de crianças de 0 a 2 anos de idade foi significativamente maior do que
crianças de 6 a 9 e 10 a 12 anos de idade (p<0,001 e p=0,001, respectivamente). Não houve
diferença significativa entre a %AF dos grupos etários de 6 a 9 anos e 10 a 12 anos (p=1).
Diferenças na %AF em relação a variáveis testadas revelam efeitos principais
significativos para disponibilidade de espaço externo e não significativo para sexo da criança,
número de crianças no domicílio e quantidade de adultos trabalhando remotamente no lar
(Tabela 3). Não houve efeito de interação entre as variáveis analisadas (Tabela 3). Assim,
crianças em casas com espaço externo grande (maior de 12m²) apresentaram %AF
significamente maior do que crianças em casas sem espaço externo (p<0,001) ou espaço
externo pequeno (p<0,001). Não houve diferença significativa na %AF realizada por crianças
sem espaço externo e com espaço externo pequeno (até 12m²) (p=0,055).
Em relação ao sexo da criança, não foram encontradas diferenças significativas entre a
%AF de meninos e meninas (p=0,205). Também não houve diferença na %AF quando havia
apenas uma ou mais crianças convivendo na casa (p=0,167). Não houve diferença
significativa na %AF de crianças que tiveram a disponibilidade de pelo menos um adulto livre
do emprego remoto em relação àquelas que estavam em domicílio com todos os adultos
trabalhando remotamente (p=0,406).
A análise de regressão linear (Tabela 4) mostrou que idade e tipologia de espaços
foram preditores significativos de crianças em relação a %AF, explicando 3,9% da variação
geral (Tabela 4). Ao observarmos o efeito preditivo de cada variável independente, podemos
ver que a idade é um preditor, sugerindo diminuição de 1,36% da %AF para cada ano de
idade. Além disso, ter espaço externo maior de 12m² também é um fator preditor, com
aumento de 3,74% na % AF (Tabela 4).
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Tabela 4: Regressão linear, resumo das variáveis preditoras para % AF
Variáveis preditoras

β

Beta

T

p

F

R2

24,042 0,039
Idade

-1,36

-0,140 -4,895 <0,001

Espaço externo grande

3,74

0,145

5,072

<0,001

Influência do hábito de realizar AF previamente ao momento de distanciamento nos
hábitos infantis durante o período
A Tabela 5 revela os resultados referentes ao efeito da idade e da PPAFP no tempo
gasto pelas crianças nas diferentes atividades realizadas durante o dia.

Tabela 5: Média, desvio padrão e resultados da ANOVA sobre o efeito da idade, prática prévia de
atividade física programada (PPAFP), e sua interação nos grupos de atividades realizadas pelas
crianças durante o dia, conforme relatado pelos pais (G1: 0 a 2 anos, G2: 3 a 5 anos, G3: 6 a 9 anos,
G4: 10 a 12 anos).
Variável
Tempo de
Atividade
intelectual
(horas)

grupo
G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Tempo de Sono
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Tempo de tela
lúdico
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos

PPAFP (n)
Sim (78)
Não (185)
Sim (229)
Não (95)
Sim (326)
Não (76)
Sim (160)
Não (30)

Média ± DP
1,9±2,4
1,7±2,0
1,8±2,1
1,7±1,8
2,0±2,3
2,3±2,3
2,1±2,3
1,4±1,6

Two way ANOVA
Idade:
F3,1171=29,938,
p<0,001*
PPAFP:
F1,1171=0,652,
p=0,420
Idade*PPAFP:
F3,1171=1,248,
p=0,291

Sim (78)
Não (185)
Sim (229)
Não (95)
Sim (326)
Não (76)
Sim (160)
Não (30)

10,0±2,0
10,3±2,1
9,8±1,2
10,0±1,2
9,2±1,1
9,5±1,1
9,3±1,3
9,2±1,2

Idade:
F3,1171=30,148,
p<0,001*
PPAFP:
F1,1171=3,023,
p=0,082
Idade*PPAFP:
F3,1171=1,080,
p=0,356

Sim (78)
Não (185)
Sim (229)
Não (95)

3,1±2,3
2,4±2,3
3,9±2,3
3,7±2,0

Idade:
F3,1171=47,772,
p<0,001*
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G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Tempo do
Brincar sem
atividade física
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Tempo do
Brincar com
atividade física
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Tempo de
Atividade Física
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Tempo
Sedentário
Geral
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Sim (326)
Não (76)
Sim (160)
Não (30)

4,3±2,2
4,1±2,5
5,0±2,5
5,4±2,8

PPAFP:
F1,1171=1,034,
p=0,309
Idade*PPAFP:
F3,1171=1,422,
p=0,235

Sim (78)
Não (185)
Sim (229)
Não (95)
Sim (326)
Não (76)
Sim (160)
Não (30)

2,6±2,0
2,1±2,1
2,8±1,7
3,0±1,6
2,3±1,6
2,7±1,7
1,6±1,6
1,6±1,5

Idade:
F3,1171=16,207,
p<0,001*
PPAFP:
F1,1171=0,000,
p=0,992
Idade*PPAFP:
F3,1171=2,458,
p=0,061

Sim (78)
Não (185)
Sim (229)
Não (95)
Sim (326)
Não (76)
Sim (160)
Não (30)

1,2±1,3
1,3±1,8
1,2±1,1
1,3±1,3
0,8±0,9
0,7±0,9
0,5±0,8
0,6±0,9

Idade:
F3,1171=22,753,
p<0,001*
PPAFP:
F1,1171=0,004,
p=0,952
Idade*PPAFP:
F3,1171=0,320,
p=0,811

Sim (78)
Não (185)
Sim (229)
Não (95)
Sim (326)
Não (76)
Sim (160)
Não (30)

0,9±1,2
0,5±1,1
0,7±1,1
0,6±0,8
0,5±0,7
0,5±0,9
0,5±0,7
0,5±0,8

Idade:
F3,1171=2,477,
p=0,060
PPAFP:
F1,1171=3,045,
p=0,081
Idade*PPAFP:
F3,1171=1,516,
p=0,209

Sim (78)
Não (185)
Sim (229)
Não (95)
Sim (326)
Não (76)
Sim (160)
Não (30)

7,6±4,0
6,2±4,0
8,4±3,2
8,4±3,1
8,7±3,4
9,2±3,0
8,8±3,4
8,5±3,6

Idade:
F3,1171=, 23,785
p<0,001*
PPAFP:
F1,1174=1,413,
p=0,235
Idade*PPAFP:
F3,1174=2,963,
p=0,031*

33
Tempo de
Atividade Física
Geral
(horas)

G1:0 a 2 anos
G2:3 a 5 anos
G3:6 a 9 anos
G4:10 a 12 anos

Sim (78)
Não (185)
Sim (229)
Não (95)
Sim (326)
Não (76)
Sim (160)
Não (30)

2,1±2,0
1,8±2,4
1,9±1,7
1,9±1,7
1,3±1,4
1,1±1,4
1,0±1,2
1,0±1,1

Idade:
F3,1171=17,410,
p<0,001*
PPAFP:
F1,1174=0,840,
p=0,359
Idade*PPAFP:
F3,1174=0,346,
p=0,792

PPAFP: prática prévia de atividade física programada. n: número absoluto de crianças de cada grupo
etário com realização ou não de PPAFP.

Não houve diferença entre crianças com PPAFP ou sem PPAFP nas variáveis
observadas. Houve interação entre os fatores de idade e PPAFP somente na variável de tempo
sedentário geral, na qual crianças de 0 a 2 anos sem a PPAFP demonstraram menor tempo de
sedentarismo geral do que crianças mais velhas que também não possuíam PPAFP (ao
comparar G1 e G2 (p<0,001); G1 e G3 ( p<0,001), e G1 e G4 (p=0,006). Além disso, crianças
de 0 a 2 anos com PPAFP apresentaram maior tempo geral de sedentarismo geral durante o
distanciamento social, em relação às crianças de 0 a 2 anos sem PPAFP (p=0,003) (Tabela 5).
Nota-se que, apesar de não ter sido avaliada a classificação socioeconômica, a amostra
foi composta por famílias com acesso à internet para responder o questionário, com a maior
parte das crianças tendo acesso à atividades físicas extracurriculares no período pré-pandemia
e maior parte dos pais pertencentes à um grupo que teve possibilidade de trabalho remoto.
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7. DISCUSSÃO
Os resultados do presente estudo indicam mudanças nos hábitos de crianças brasileiras
durante o período de distanciamento social, com elevado tempo de sedentarismo e em telas e
baixo tempo de AF realizada, o que vai ao encontro com a hipótese levantada inicialmente. O
resultado encontrado está de acordo com outras investigações realizadas no período de
pandemia, em diversos locais do mundo, como na Bósnia e Herzegovina, Estados Unidos,
Canadá, Croácia, Itália, entre outros (3,10,24,25,26,27,31).
Estudo com população infantil italiana também identificou que houve queda no tempo
gasto em esportes, aumento de tempo de sono, de tela, e de alimentação durante o
distanciamento social, gerando fatores de risco aumentados à obesidade (10). O mesmo ocorreu
com a população infantil canadense, a qual teve aumento de comportamento sedentário,
tempo em telas e diminuição de AF, sendo a AF menor em crianças mais velhas e em meninas
(3)

. O aumento de comportamento sedentário também foi esperado durante o distanciamento

em crianças chinesas

(18)

. A impossibilidade de mobilidade em espaços comunitários e ao ar

livre está gerando padrões mais sedentários neste período

(27)

. Além disso, o período escolar

regular se mostra importante para controle de hábitos saudáveis infantis. Crianças com
sobrepeso e obesidade têm maior dificuldade em controlar seus hábitos saudáveis e peso em
período não-escolar, e a pandemia exacerba o risco do ganho de peso (10). Da mesma maneira,
o fechamento das escolas e distanciamento social estão dificultando a manutenção de níveis
de AF infantis.
Em relação à diferença entre os sexos, resultados divergem na literatura.
Anteriormente à pandemia, estudo de revisão demonstrou que meninas são naturalmente
menos ativas que meninos

(33)

.

Entretanto, também anteriormente à pandemia, estudo
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brasileiro não encontrou diferença entre os níveis de AF de meninos e meninas (17). Durante o
distanciamento social, diferentes localidades encontraram diferentes resultados desta variável.
Neste período, no Canadá, estudo demonstrou que meninos estavam mais susceptíveis do que
meninas a atingir os níveis de AF recomendados

(20)

. Já os achados do presente estudo não

demonstram diferenças na AF entre os sexos. Características culturais e regionais podem
estar associadas a diferenças encontradas em diferentes estudos. Na Espanha, em período
anterior ao distanciamento social, meninos mostraram-se com maior nível de AF do que
meninas, porém, durante o distanciamento social, houve decréscimo deste nível acometendo
igualmente ambos os sexos, sem diferença entre meninos e meninas no período

(14)

.

Acredita-se que o distanciamento social brasileiro, assim como o espanhol, possa estar
afetando de maneira semelhante meninos e meninas.
Os resultados apontam que o tempo de AF geral foi maior em crianças menores, assim
como o tempo sedentário geral foi menor nas mesmas. O tempo gasto em telas foi maior em
crianças maiores. Gilic et al.

(27)

também encontraram nível de AF decrescendo com o

aumento de idade de crianças e adolescentes. Ressalta-se que 88% das crianças não possuíam
espaço interno dedicado à realização AF, e que crianças mais velhas podem requerer maior
espaço e muitas vezes externos, para desenvolverem AF de suas preferências, enquanto
crianças menores requerem menores espaços e brinquedos adequados para serem ativas e
terem sua AF facilitada

(33)

. Acredita-se também que possa existir maior demanda de tarefas

escolares em crianças mais velhas que também explique a menor AF com o aumento da idade.
Pois os resultados também apontam maior tempo de atividade intelectual conforme aumento
da idade.
Revisão sistemática também constatou que o nível de AF diminui ao longo da idade,
de acordo com a evolução escolar primária para secundária

(34)

. Além disso, houve maior

tempo de brincar com e sem AF para crianças menores, resultado esperado para a idade,
enquanto crianças mais velhas estiveram mais envolvidas em atividades em telas,
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possivelmente com maior interação com amigos e famílias em redes sociais do que crianças
menores. Meninos apresentaram maior tempo de telas do que meninas, possivelmente com
maior tempo em videogames e outros jogos virtuais. Enquanto isso, meninas tiveram maior
tempo de brincar sem AF, como em pinturas, cartas, leituras e outros e em atividades
intelectuais. O tempo gasto em atividades lúdicas em telas está acima do recomendado pelos
guidelines globais de comportamentos de movimento, para todos os grupos analisados

(35)

;

assim como o tempo de AF recomendado pelo mesmo guideline, de 180 minutos por dia para
crianças até 4 anos e de 1h de AF moderada a intensa para crianças de 5 a 17 anos (35).
A segunda hipótese do presente estudo foi parcialmente comprovada. Possuir espaço
externo grande em domicílio e idade influenciam significativamente na %AF realizada por
crianças durante o distanciamento social por COVID-19. A OMS recomenda que as crianças
realizem pelo menos uma hora por dia de AF com moderada a vigorosa intensidade

(36)

.

Embora as médias de %AF realizadas pelas crianças ultrapassem na grande maioria das vezes
esse tempo recomendado, não houve controle da intensidade desta atividade, não sendo
possível afirmar que esta população está seguindo o recomendado. Além disso, houve queda
na realização de AF pelas crianças brasileiras durante o distanciamento social, em
comparação com o período pré-distanciamento. Estes fatores demonstram a importância de
monitoramento da AF realizada por crianças neste período, especialmente naquelas mais
velhas.
Estudo canadense identificou que crianças que residiam em casas e que possuíam
cachorro apresentaram maior nível de AF externa em comparação às que residiam em
apartamento, visto que este estudo também avaliou AFs externas como caminhada e uso de
bicicleta

(3)

. Estudo brasileiro com crianças em idade pré-escolar, de 4 a 6 anos, e em período

escolar (sem necessidade de distanciamento social) demonstrou que a disponibilidade de
espaço físico ao ar livre para jogos e brincadeiras no local que reside influenciou no nível de
AF(17). Os resultados do presente estudo corroboram com estes, demonstrando que crianças
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que residem em lares com ambientes externos maiores que 12m² realizaram maior nível de
AF. Sendo assim, nota-se a relevância desta variável em momentos antes e durante a
pandemia.
Na Espanha, também notou-se que crianças que moravam em ambientes com espaços
externos e grandes tiveram menor queda no nível de AF em relação ao período
pré-distanciamento social, ao comparar aquelas em casas menores
externos podem limitar a AF de crianças

(14)

. Espaços pequenos

(33)

, e a permanência das crianças em domicílio

também limita suas atividades externas e interação com outras crianças, tendo impacto
psicossocial nas mesmas, gerando respostas estressoras, que podem afetar o comportamento,
memória, cognição e atenção

(23)

. Momentos em atividades externas e na natureza são críticos

para gerar comportamentos saudáveis de movimento, melhor sono e menor comportamento
sedentário (3).
Barros et al.(17) identificaram em seu estudo que famílias com duas ou mais crianças
em período escolar regular apresentam 50% menos chance de apresentar baixo nível de AF,
supondo que irmãos teriam maior interação em jogos e brincadeiras. Hesketh et al. (33) também
identificaram menores níveis de AF em filhos únicos. Entretanto, os achados do presente
estudo, refutam parcialmente a segunda hipótese e demonstraram que, durante o período de
pandemia, a presença de outra criança no domicílio brasileiro não influenciou a %AF.
Podemos supor que, com as atividades escolares acontecendo de maneira remota, em casas
com irmãos em diferentes idades, o mais velho pode estar mais tempo envolvido em
atividades remotas com deveres escolares, enquanto há menor volume para os mais novos,
não havendo tanto esta interação e influência do número de crianças na família.
Os resultados indicam que não há maior %AF em crianças de lares brasileiros com
pelo menos um responsável não estando trabalhando remotamente neste ambiente. Estudo
anterior ao distanciamento relata que o tempo ocupado em trabalho era tido como falta de
tempo para estimular o filho

(33)

, porém, a pandemia trouxe uma nova realidade. Há um
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contexto de restrição de movimento familiar, com sobrecarga emocional e psicológica aos
responsáveis, acúmulo de trabalho domiciliar e preocupações com um período incerto,
impactando o sistema de apoio da criança e práticas de cuidado

(37,38)

. O fechamento das

escolas trouxe novas formas de estresse aos cuidadores e modificou o cuidado habitual, tendo
que agora os pais assumirem maiores responsabilidades e tempo em educação domiciliar (37,38).
Além disso, cerca de 83% das crianças menores de quatro anos são cuidadas prioritariamente
por mulheres em seus domicílios

(37)

, e a permanência em domicílio também gerou outras

mudanças sociais, como o aumento de violência doméstica (37). Nossos resultados indicam que
o adulto estar livre de emprego remoto não necessariamente significa que ele terá maior
disponibilidade e condições de estimular a AF da criança.
Em período anterior à pandemia, já existia em famílias que moram em apartamentos a
preocupação em não gerar incômodo aos vizinhos com barulho de atividade das crianças (33).
Acreditamos que esta preocupação possa estar aumentada durante o período de
distanciamento social. Com todos os condôminos permanecendo em seus domicílios em
tempo integral, houve aumento de reclamações de barulho, entre elas, de crianças brincando e
realizando outras atividades

(39)

. Para seguir normas de boas convivência e evitar possíveis

penas por barulho excessivo segundo a lei federal brasileira 3.688 (40), acredita-se que famílias
que moram em apartamentos possam estar limitando o barulho de suas crianças, e assim,
diminuindo suas atividades e brincadeiras físicas dentro de residências sem locais externos
grandes, tendo esta hipótese relação com o resultado encontrado no presente estudo em
relação ao espaço externo disponível, número de crianças e sexo das mesmas, pois a limitação
de barulho e atividades em residências sem espaço externo grande se daria igual para meninos
e meninas.
Estudo canadense demonstrou que a capacidade dos pais em limitar o uso de telas
durante o dia pelas crianças foi o maior preditor de conseguir atingir as recomendações
canadenses para movimento das crianças durante o distanciamento

(20)

. Embora esta variável
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não tenha sido avaliada no presente estudo, acredita-se que esta limitação seja importante,
pois as crianças podem estar substituindo tempo de AF por tempo em telas, comum
atualmente (33).
A realização de AF regular e estruturada e estilo de vida saudável são vistas como
facilitadores para realização de AF e comportamentos ativos em crianças

(33)

. Revisão

sistemática relatou que pais de crianças que realizam AF regular e estruturada identificam
maiores níveis de AF em seus filhos (33). Entretanto, resultados do presente estudo, indo contra
a terceira hipótese, mostraram que o distanciamento social impactou da mesma forma o nível
de AF e outros hábitos de crianças brasileiras que realizavam AF programada ao menos duas
vezes na semana, no período anterior à pandemia, e daquelas que não possuíam esse hábito.
Sekulic et al.(31) identificaram que adolescentes croatas com maior índice fitness
anteriormente às medidas de restrições, apresentaram maior nível de AF também durante o
período de distanciamento social, em comparação com adolescentes com menor nível de AF
antes do distanciamento.

Entretanto, as medidas tomadas na Croácia e no Brasil foram

distintas. O estudo relata que houve fechamento de escolas e parques, porém não houve
proibição da realização de treinos individuais, como ciclismo e corrida

(31)

. No Brasil, com

maior propagação do vírus e número de infectados e mortos, as orientações foram mais
restritas em termos de mobilidade, com maior permanência domiciliar. Assim, crianças com
PPAFP não tiveram a opção de continuidade de suas atividades, como foi possível com alguns
adolescentes da Croácia.
Além disso, a idade pode ser um fator limitante a continuidade de prática física
programada, pois adolescentes já têm maior autonomia para realizar a atividade fora de casa,
se permitida na sua região, e crianças menores de 13 anos são mais dependentes da presença e
locomoção de seus responsáveis para tal. Assim, o distanciamento social brasileiro impactou
de forma semelhante no nível de AF de todas as crianças, com todas tendo atividades fora de
casa limitadas. Em outros países, como no Canadá, crianças de algumas regiões ainda
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puderam realizar atividades fora de casa

(25)

. Com isso, esta análise pode ter diferentes

resultados conforme localidade e medidas adotadas.
Realizar AF pode servir como auxílio às crianças no enfrentamento de períodos de
distanciamento, pois maiores níveis de AF auxiliam no combate a doenças mentais, como
depressão, stress e ansiedade, condições exacerbadas na pandemia

(3, 23, 18, 26, 32, 41)

. Além disso,

manter adequado nível de AF pode auxiliar a reduzir riscos de infecções respiratórias e
melhorar a função imune e efetividade de vacinas

(35,41)

. Sendo assim, o exercício físico pode

auxiliar no enfrentamento deste período (3,41), mas, como encontrado no estudo, houve redução
nos níveis de AF infantil devido ao distanciamento social. Crianças normalmente obtém o
tempo recomendado de AF com ida ativa para escola, aulas de educação física, esportes,
jogos, brincar ativo, parques e playgrounds
momentos

(35)

. A escola proporciona AFs em diferentes

(17,42)

. Atividades, esportes extracurriculares e locais comunitários como parques,

também estão prejudicadas com o período de distanciamento social (37).
O baixo nível de AF infantil provoca diversas consequências negativas à saúde, como
doenças crônicas, ganho de peso, perda de condicionamento muscular e cardiorrespiratório,
distúrbios psicossociais e menor rendimento acadêmico

(26,27,30)

. A conquista de prática de AF

neste período leva a manutenção deste hábito na vida adulta (27). Além disso, o maior nível de
sedentarismo e permanência domiciliar pode gerar deficiência de vitamina D nestas crianças
(43)

. Com o distanciamento social, crianças estão em maior contato e influência dos seus pais,

e passando maior tempo em seus lares. Como os pais das crianças têm papel fundamental na
criação e manutenção de um nível adequado de AF e movimentos saudáveis, e, além disso, o
local onde a criança passa maior parte do seu dia influencia diretamente no seu
comportamento fisicamente ativo (25,27), o contexto familiar e domiciliar neste período deve ser
melhor analisado.
Garantir nível adequado de AF é um interesse de saúde pública, pois o sedentarismo
contribui para diversas enfermidades crônicas, e pode-se haver consequências econômicas e
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de saúde negativas a longo prazo se o “novo normal” incluir adaptações comportamentais e de
AF adversas

(24,26,31,35)

. Estudos sobre AF realizados durante esta pandemia são importantes

para a saúde pública global

(41)

e para que, em próximos momentos de distanciamento social,

medidas preventivas e de promoção à saúde sejam realizadas. Diversas medidas podem ser
estimuladas, como guias com exercícios para cada idade confeccionados em forma de mídia,
os pais devem ser educados sobre a importância da estimulação da AF de seus filhos, aulas
online podem ser realizadas com profissionais especializados, locais de lazer infantil podem
ser reabertos em fases de flexibilização, e dispositivos tecnológicos como videogames que
permitem atividade corporal (Wii, Xbox, e outros) podem ser utilizados para realização de AF
no interior do domicílio

(10, 17, 19, 23, 25, 41)

, além de alternativas de atividades para espaços

reduzidos, que devem ser estimuladas e ensinadas às famílias. Além disso, ferramentas de
avaliação do nível e intensidade de AF durante o distanciamento devem ser desenvolvidas e
validadas.
O estudo possui como limitações a falta de informação para caracterização da amostra
por região do Brasil e não identificação do nível socioeconômico. Os hábitos das crianças
brasileiras em diferentes regiões podem variar, devido características culturais e pelo fato dos
estados brasileiros terem tomado diferentes decisões em relação ao distanciamento social,
alguns com maior flexibilização, e outros com cidades com lockdown.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o distanciamento social no Brasil, houve diminuição na realização de AF
infantil, relatada pelos pais. Além disso, crianças mais velhas estão apresentando maior tempo
geral de sedentarismo e maior tempo de utilização em telas. Características domiciliares como
o tamanho do espaço externo e características pessoais, como idade influenciam o nível de AF
de crianças brasileiras no distanciamento social por COVID-19. A PPAFP, anteriormente ao
distanciamento social por COVID-19, não teve influência no nível de AF e outros hábitos de
crianças brasileiras durante este período. O distanciamento social impactou de maneira
semelhante crianças que realizavam ou não AF previamente. Ações preventivas e
educacionais podem ser necessárias para atenuar o impacto sobre a AF infantil em futuros
momentos de distanciamento social.
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