Impactos primários e
secundários da Covid-19 em
Crianças e Adolescentes

2ª Rodada

25 de novembro
de 2020

OBJETIVO

Especificações Técnicas

Levantar os impactos
primários e
secundários das
medidas de
prevenção contra a
Covid-19 na vida das
crianças e
adolescentes e de
suas famílias.

Fatores de
ponderação

Técnica da
Pesquisa

Quantitativa

Público alvo

População brasileira
com 18 anos ou mais.

Data de campo

Tamanho
da
amostra

Margem de
erro*

1ª
rodada

De 03 de julho a 18
de julho de 2020

1516
entrevistas

3 p.p.

2ª
rodada

De 29 de outubro a
13 de novembro de
2020

1516
entrevistas

3 p.p.

*Pontos percentuais (p.p.) para mais ou para menos
sobre os resultados encontrados no total da amostra
considerando um nível de confiança de 95%.

Pré-teste

Os fatores de ponderação foram
calculados pelo IBOPE Inteligência
com o objetivo de corrigir a
desproporção do desenho da
amostra nas duas ondas da
pesquisa.

Seleção da
amostra

Amostras independentes de
1.516 entrevistas nas duas
rodadas, representativa da
população alvo do estudo, e
desproporcional para garantir
leitura dos resultados totais por
grande região do país.

Método e
Instrumentos
de coleta de
dados

Entrevistas telefônicas - C.A.T.I.
questionário foi desenvolvido em
conjunto com a UNICEF, enviado
para aprovação antes do início
dos trabalhos de campo e faz
parte dos relatórios/
apresentações de pesquisa.

Foram feitas 10 entrevistas em uma etapa de pré-teste
realizada na primeira rodada, que teve como objetivo
identificar possíveis problemas na aplicação das
questões. O questionário foi revisado com base nos
resultados dessa etapa.
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SEÇÕES
RENDA FAMILIAR

SEGURANÇA ALIMENTAR
EDUCAÇÃO

SAÚDE MENTAL
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Perfil dos
Entrevistados

Pe r f i l d o re s p o n d e n te

%

Idade

Sexo

53%

15

20

18

20

18 a 24
anos

25 a 34
anos

35 a 44
anos

45 a 54
anos

47%

GE) Você se identifica como: _________? (RU) / RAÇA) A sua
cor ou Raça é: (RU) / RENDA

55 anos ou
mais

Escolaridade
23

Base: Amostra (1516)

28

19

37

21

Até 4ª série (Ens. Fund.)

5ª a 8ª série (Ens. Fund.)

Ensino Médio

Superior
5

Pe r f i l d o re s p o n d e n te

%

Região

Raça
46%

8%
NORTE

40%

26%
NORDESTE

10%

BRANCA

8%
CENTRO OESTE

44%

PARDA

SUDESTE

3%
1%

Outras (Amarela/ Indígena)
Não respondeu

PRETA

15%
SUL

Base: Amostra (1516)
Sexo / Idade / Escolaridade / Classe / Região
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Pe r f i l d o re s p o n d e n te

%

CLASSE
Socioeconômica

RENDA FAMILIAR

(EM SALÁRIOS MÍNIMOS – SM)

24
30

28
10

5
Base: Amostra (1516)
GE) Você se identifica como: _________? (RU) / RAÇA) A sua cor
ou Raça é: (RU) / RENDA
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M o r a d o re s n o d o m i c í l i o
CRIANÇA OU ADOLESCENTE

%

QUANTIDADE

na família

de pessoas
Média: 3,25

56%
NÃO RESIDEM com
crianças ou
adolescentes com
0 a 17 anos

44%
RESIDEM com
crianças ou
adolescentes
com 0 a 17 anos

9%
25%
25%
23%
10%
6%

Moram sozinhos
2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 pessoas
6 ou mais pessoas

Base: Amostra (1516)
A1) Incluindo o(a) sr(a), quantas pessoas moram no seu domicílio, ou seja, quantas pessoas dormem e fazem suas refeições na maioria dos
dias da semana no seu domicílio? Por favor, não inclua empregados domésticos: (ESPONTÂNEA – RU)
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RENDA FAMILIAR

D E S TA Q U E S
• Proporção de pessoas trabalhando em novembro/20 foi maior do que o
observado em julho/20.
• 55% dos entrevistados mencionaram que o rendimento do seu
domicílio diminuiu desde o início da pandemia. Entre as pessoas que
residem com crianças ou adolescentes e tiveram redução da renda, 64%
informaram que o motivo foi a redução do salário de alguém da família.
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Trabalho antes e durante a pandemia
7%
49%

%

NÃO ESTAVAM trabalhando e AGORA ESTÃO

Novembro/20
71%

ESTAVAM trabalhando e CONTINUAM TRABALHANDO

Classe A:

30%
14%

NÃO ESTAVAM trabalhando e CONTINUAM SEM trabalhar

19%

ESTAVAM trabalhando e NÃO ESTÃO MAIS
• 21,7 milhões de brasileiros
• Em Julho/20: 17% (ESTÁVEL)

*Pretos e pardos

H1) Você estava trabalhando antes do carnaval, ou seja, antes de 24 de fevereiro de 2020, quando foi
confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil? (RU) / H2) Atualmente, você está trabalhando? (RU)

Classe DE:

43%

Classe A

Classe DE:

5%

18%

Classe A:

Classe DE:

17%

12%

Residem
com C & A
Cor ou raça:
Base: Amostra (1516)

31%

NÃO Residem
com C & A

11%

16%

Brancos

Negros

11

55%

dizem que o
rendimento
de seus domicílios
DIMINUIU desde o
início da pandemia

61

Cerca de 86
milhões de
brasileiros

NÃO RESPONDEU

50

Criança ou
adolescente na
família
Base: Amostra

69

44% NÃO
1% NÃO SABE/

%

Sim

Não

(679)

(837)

64

Renda familiar
(em salários
mínimos)

43

43

35

Base: Amostra (1516)

Até 1
Base: Amostra (304)

Mais de Mais de Mais de Mais de
1a2
2a5
5 a 10
10
(446)

(435)

H4) Desde o carnaval, ou seja, desde 24 de fevereiro, a renda familiar na sua casa, ou seja a soma dos rendimentos de todas as pessoas que
moram com você, inclusive a sua, diminuiu? (RU)

(173)

12

(107)

Re n d a f a m i l i a r
diminuiu...
6
18

3
18

15
22

0
12
27

31

39

4

58

Pela metade

2

4

2

6

Até 1

Mais de 1 até 2

Mais de 2 até 5

Mais de 5

Total

Totalmente

66

36

26

%

Mais que a metade

35
41

1
22
6

Menos que a metade

Renda familiar em SM

Não sabe/Não respondeu
(820)

(210)

(281)

(207)

(100)

Base: Indivíduos que apontam que a renda familiar diminuiu
H6) Pensando no último mês, você diria que a renda familiar na sua casa diminuiu_____(LER ITENS)? (RU)
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SEGURANÇA
ALIMENTAR

D E S TA Q U E S
• Em relação a julho, em novembro uma proporção maior da população
identifica que os hábitos alimentares em casa mudaram durante a
pandemia, com aumento do consumo de alimentos industrializados e
refrigerantes.
• Reporte de aumento no consumo desses tipos de alimentos segue
maior entre residentes com crianças e adolescentes.
• Uma proporção relevante da população com 18 anos ou mais indica
que alguém no domicílio deixou de comer por falta de dinheiro, o que
afeta principalmente domicílios de classes mais baixas e da região
Norte.
15

54%

Em novembro, houve maior menção
a aumento do consumo de alimentos
industrializados e refrigerantes
durante a pandemia:
Alimentos industrializados

Alimentos preparados em
restaurantes Fast food

Refrigerantes e bebidas açucaradas

29
23

21
16

29
17

%

relatam que
os hábitos alimentares
mudaram na casa desde o
início da pandemia.

Nov/2020
Jul/2020
Classe A: 40%
Classe DE: 11%

Negros*: 60%
Brancos: 49%
Resultado em Julho/20: 49%

Classe B: 37%%
Classe DE: 21%
*Pretos e pardos

Base: Amostra (1516)
I1) Desde o carnaval, ou seja, desde 24 de fevereiro, você diria que mudaram os hábitos alimentares na sua casa? (RU)
I2) Desde o carnaval, você diria que você ou outras pessoas que moram com você estão consumindo em maior quantidade ____ ? (RU)
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Entre residentes com crianças e adolescentes, segue
mais comum a percepção de aumento, durante
a pandemia, do consumo de...

%
Novembro/20

Criança ou adolescente na família

Total

29

36

Alimentos industrializados

29

34

Refrigerantes e bebidas açucaradas
Base: Amostra (1516)

Domicílios com criança ou
adolescente de 0 a 17 anos (679)

I2) Desde o carnaval, você diria que você ou outras pessoas que moram com você
estão consumindo em maior quantidade ____ ? (RU)
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Desde o início da
pandemia,
Cerca de 20,7

NORTE

REGIÃO:

13%

milhões de
brasileiros

%

23%
(212)

12%

17%

NORDESTE

CENTRO OESTE

(336)

(212)

deixaram de comer porque não
havia dinheiro para comprar
mais comida.
87% Não

Sem diferença significativa entre
residentes (14%) e não residentes
(12%) com crianças e adolescentes
Base: Amostra (1516)

%
SUDESTE

SUL

(532)

(224)

CLASSE:

Negros*: 17%
Brancos: 10%

11

17%

0%

4%

Classe A

Classe B

(130)

(474)

14% 30%
Classe C
(658)

Classe DE
(254)

*Pretos e pardos

I9) Desde o carnaval, você ou alguém que mora com você deixou de comer porque não havia dinheiro para comprar mais comida? (RU)
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Cerca de 5,5
milhões de
brasileiros

8%
dos residentes com
crianças ou adolescentes
mencionam que eles

DEIXARAM DE
COMER porque não
havia dinheiro para
comprar mais comida
% NÃO

%

• Classe DE: 19%
• Até 1 SM: 21%

92

Base: Domicílios com criança ou adolescente de 0 a 17 anos (679)

I7) Desde o carnaval, ou seja, desde 24 de fevereiro, alguma criança ou adolescente que mora com você deixou de comer porque não havia
dinheiro para comprar mais comida?
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EDUCAÇÃO

D E S TA Q U E S
• Entre residentes com crianças ou adolescentes de 4 a 17 anos que
estavam matriculados na escola antes da pandemia, 9% afirmaram que
as escolas reabriram, com destaque para região Norte (21%).
• 54% dos brasileiros afirmam que as crianças e adolescentes que residem
com eles voltarão às atividades presenciais apenas quando alguém da
casa considerar que não há risco de contaminação.
• A proporção dos residentes com crianças ou adolescentes que
continuam com atividades escolares em casa e receberam atividades
nos 5 dias da semana anterior à pesquisa diminuiu de 63% em julho
para 52% em novembro.
• De acordo com as pessoas que moram com C&A que estudam em
escola pública, menos da metade recebeu alimentação da escola
durante o período de fechamento por causa da Covid-19
21

De acordo com as pessoas que
moram com C&A que estudam

em escola pública, menos da

%

45%

SIM

metade recebeu alimentação da

escola durante o período de
fechamento por causa da

58% entre quem tem renda
familiar até 1 salário mínimo

54%

Covid-19

NÃO

1%

NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU

Base: Residentes com crianças ou adolescentes de 4 a 17 anos que
estavam matriculados em escola pública (427)
F2b) Durante o fechamento das escolas por causa da COVID-19, as crianças ou adolescentes matriculadas em escolas públicas que moram
com você continuaram recebendo alimentação da escola? (RU)
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A escola

já voltou a atividades
presenciais:

já reabriu:

9%
91%

SIM

NÃO

%

Alguma criança

SIM

3%
97%

Base: Residentes com crianças ou adolescentes com 4 a 17 anos que estavam matriculados na escola antes da pandemia (588)

•

Norte: 21% mencionam que escolas
reabriram, maior proporção entre as
regiões
• Mais de 5 SM: 22%

•

Norte: 10% residem com alguma
criança ou adolescente que já
voltou a atividades presenciais

F11) A escola de alguma das crianças ou adolescentes que moram com você já reabriu? (RU)
F8) Atualmente, alguma criança ou adolescente que mora com você está indo à escola para participar de atividades presenciais? (RU)

23

Sobre a volta das crianças e adolescentes
para atividades presenciais...

54%

Renda familiar de
até 1 SM: 66%

%

29%

Voltarão às atividades presenciais apenas
quando ele(a) ou alguém que mora com ele(a)
considerar que não há risco de contaminação

Voltarão às atividades presenciais no ano que
vem, em 2021

15%
Voltarão às atividades presenciais assim que a
escola reabrir

Classe B: 22%

3% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU

Base: Residentes com crianças ou adolescentes com 4 a 17 anos que não estão indo à escola (563)
F9) Com a reabertura das escolas, você diria que as crianças ou adolescentes que moram com você: (RU)
F9B) Com a reabertura das escolas, você diria que as crianças ou adolescentes que moram com você: (RU)
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Entre aqueles que moram com
crianças ou adolescentes...

92%
residem com crianças ou
adolescentes que
continuam realizando
atividades apenas em casa

8%

NÃO

4,9 milhões que residem com
crianças ou adolescentes.
19% na região Norte

Base: Residentes com crianças ou adolescentes com 4 a 17 anos que estavam matriculados na escola antes da pandemia (588)
F11) A escola de alguma das crianças ou adolescentes que moram com você já reabriu? (RU) / F8) Atualmente, alguma criança ou adolescente
que mora com você está indo à escola para participar de atividades presenciais? (RU) / F10) Atualmente, alguma criança ou adolescente que
mora com você está realizando as atividades escolares exclusivamente em casa, sem ir para a escola? (RU)
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Quantidade de dias que receberam
tarefas ou atividades escolares na última semana
Jul/20

Nov/20

63%

52%

6%

8%

9%

12%

3%

Cinco

dias

4 em cada 10 pessoas que residem
com crianças e adolescentes afirmam
que elas levam entre uma e duas horas para
terminar as tarefas e atividades escolares, incluindo
aulas por vídeo

Menos de uma hora por dia

11%

Três dias

Entre uma e duas horas por dia

39%

5%

Dois dias

Entre duas e quatro horas por dia

30%

6%

10%

Um dia

Mais de cinco horas por dia

12%

13%

11%

Não sabe / Não respondeu

9%

(460)

(569)

Quatro dias

Nenhum

Base: Residentes com crianças ou adolescentes de 4 a 17 anos que continuam realizando atividades escolares apenas em casa
F3) Na semana passada, em quantos dias a(s) criança(s) ou adolescente(s) recebeu(ram) tarefas ou atividades escolares para realizar? (RU)
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SAÚDE MENTAL

Sintomas relacionados a transtornos mentais apresentados
durante a pandemia
Adolescentes

Algum dos moradores
Preocupações exageradas com o futuro

45

Alterações no sono como Insônia ou excesso de sono

38

Mudanças repentinas de humor e irritabilidade

33

Diminuição do interesse em atividades rotineiras

31

Alterações no apetite como fome descontrolada ou falta de
apetite
Sinais ou sintomas de ansiedade como mãos frias,
dormência nas extremidades ou outros

27

Agitação, tristeza ou choro fácil e sem motivo

27

Ideias ou pensamentos relacionados a própria morte ou a
de pessoas queridas

25

Dificuldades para se controlar em situações de rotina

18

29

19
13% mencionaram
1 sintoma.
53% mencionaram
2 sintomas ou mais.
No total, 66%
mencionaram
algum sintoma:
• Mulheres: 74%
• Estava ocupado e
não está mais:
85%

27
26

28
29
14
20

16% mencionaram
1 sintoma.
39% mencionaram
2 sintomas ou mais.
No total, 54%
mencionaram que
algum adolescente
com quem moram
apresentou algum
sintoma.

12
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Base: Amostra (1516)

Base: Residentes com adolescentes com 11 a 17 anos (396)

J5) Desde o carnaval, ou seja, desde 24 de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, você ou outras pessoas que
moram com você passaram a apresentar __________________? (RU) / J6) ) Desde o carnaval, ou seja, desde 24 de fevereiro, quando foi
confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, algum adolescente com 11 a 17 anos passou a apresentar __________________? (RU)
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OBRIGADA!

