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

B
JE

TI
V

O

Data de campo
Tamanho da 

amostra
Margem 
de erro*

2020
De 03 de julho de 
2020 a 18 de julho

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%.

Técnica da 
Pesquisa

Quantitativa

Fatores de 
ponderação

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

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 do relatório/ apresentação 
de pesquisa.

Seleção da 
amostra

A amostra de 1.516 entrevistas, 
representativa da população alvo 
do estudo, e desproporcional 
para garantir leitura dos 
resultados totais por grande 
região do país. 

Especificações Técnicas

Público alvo População brasileira 
com 18 anos ou mais.

Pré-teste

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



Perfil dos 

Entrevistados
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Per f i l  do respondente

Sexo / Idade / Escolaridade /  Classe / Região

%

Base: Amostra (1516)

CLASSE 
SOCIOECONÔMICA

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE C

CLASSE D/E

8%

32%

39%

21%

15

20

16

21

28

18 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 54 anos

55 anos ou mais

SEXO ESCOLARIDADE IDADE

53%

47%

23 17 35 25

Até 4ª série (Ens. Fund.)

5ª a 8ª série (Ens. Fund.)

Ensino Médio

Superior

REGIÃO

26%
NORDESTE

15%
SUL

44%
SUDESTE

8%
NORTE 

8%
CENTRO OESTE



5GE) Você se identifica como: _________? (RU) / RAÇA) A sua cor ou Raça é: (RU)  / RENDA

%

Base: Amostra (1516)

Branca

49%

Preta

11%

Parda

35%

SE IDENTIFICAM COMO:

52

46

1

Mulher

Homem

Não respondeu

RAÇA

Per f i l  do respondente

Outras
(Amarela/
Indígena)

3% 2%

Não 
respondeu

ATÉ 1

MAIS DE 1 A 2

MAIS DE 2 A 5

MAIS DE 5 A 10

MAIS DE 10

18

32

29

10

7

RENDA FAMILIAR
(EM SALÁRIOS MÍNIMOS – SM)
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Moradores no domic í l io

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) 

%

Base: Amostra (1516)

QUANTIDADE

de pessoas
Média: 3,1

Moram sozinhos11%

23%

30%

21%

11%

2 pessoas

3 pessoas

4 pessoas

6 ou mais pessoas5%

5 pessoas

60%
NÃO RESIDEM com 

crianças ou 
adolescentes com 

0 a 17 anos

40%
RESIDEM com 
crianças ou 
adolescentes 
com 0 a 17 anos

CRIANÇA OU  ADOLESCENTE 

na família

4% residem com crianças ou adolescentes de até 17 anos 

que POSSUEM algum tipo de DEFICIÊNCIA 

Base: Mora com crianças com 0 a 17 anos no domicílio (605)
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S E Ç Õ E S

IMPACTOS DO COVID-19

o RENDA FAMILIAR

o SEGURANÇA ALIMENTAR

o EDUCAÇÃO



IMPACTOS DA COVID-19 

NAS CONDIÇÕES DE VIDA



RENDA FAMILIAR
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D E S T A Q U E S

• 64% da população brasileira com 18 anos ou mais estava trabalhando

antes da pandemia de Covid-19, enquanto no momento da pesquisa, a

proporção era de 50%;

• Mais da metade da população (55%) teve decréscimo na sua renda

familiar durante o período da pandemia, proporção que chega a 63%

entre os que residem com crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos;
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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)  / H1A) Você estava trabalhando com carteira assinada antes do carnaval, ou seja, antes de 24 de fevereiro de 2020? (RU) / H1B) Você 
estava procurando emprego antes do carnaval, ou seja, antes de 24 de fevereiro de 2020? (RU)  /  H2) Atualmente, você está trabalhando? (RU)

%

Base: Estava trabalhando 
antes do carnaval (1003)

Base: Amostra (1516)

64

36

Sim

Não

Não sabe/ não respondeu

50
50

45 55

23

77

ESTAVA 

trabalhando?

ESTAVA trabalhando 

com carteira assinada? ESTAVA procurando 

emprego?

ESTÁ 

trabalhando 

AGORA?

Base: Amostra (1516)

T R A B A L H O :

Antes e  durante a  pandemia

Base: Não estava trabalhando 
antes do carnaval (512)

100 milhões de 

brasileiros

78,5 milhões de 

brasileiros
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17 16 20 13 17 18 21 14 5 12 21 21

33 34 32 36 29 25 23 39
36 26

34 41

47 46 46 50 46 52 53 43
55 59

41 36
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TOTAL REGIÃO CRIANÇAS CLASSE

Estava trabalhando e não está
mais

Não estava trabalhando e
continua sem trabalhar

Estava trabalhando e continua
trabalhando

Não estava trabalhando e agora
está

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)

%

Base: Amostra

T R A B A L H O :

Antes e  durante a  pandemia

(1516) (532) (336) (224) (212) (212) (605) (911) (153) (537) (583) (243)



13H3) Você ou alguém que mora com você, recebe__________(LER ITENS) (RU POR LINHA)

%

Base: Amostra (Total = 1516 / Reside com crianças ou adolescentes = 605 / Não reside com crianças ou adolescentes = 911)

40

18

13

10

7

5

4

22

22

10

18

10

5

4

51

16

15

5

5

4

3

Aposentadoria ou pensão

Algum outro benefício do governo federal, estadual ou municipal

Outros rendimentos, como aluguel, arrendamento, previdência 
privada, bolsa de estudos, rendimentos de aplicação financeira, 

entre outros

Bolsa Família

Pensão alimentícia, doação ou mesada em dinheiro de pessoa que 
não mora na mesma casa

Seguro desemprego

Benefício Assistencial de Prestação Continuada - BPC

Total

Reside com crianças ou
adolescentes com 0 a 17
anos

Não reside com crianças
ou adolescentes com 0 a
17 anos

Acesso a outras  fontes de renda a lém do 

t rabalho
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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)

%

Base: Amostra

55%
dizem que o 

rendimento

de seus domicílios 

DIMINUIU desde o 

início da pandemia

43% NÃO

2% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU

55
63

50

67
61

51

42
36

Sim Não Até 1 Mais de 1
a 2

Mais de 2
a 5

Mais de 5
a 10

Mais de
10

TOTAL Criança ou
adolescente na

família

Renda familiar (em salários mínimos)

(1516) (605) (911) (236) (429) (448) (198) (142)

Cerca de 86 milhões

de brasileiros



15H5) Por quais dos seguintes motivos houve diminuição da renda familiar na sua casa? (RU)

%

Motivos para a  diminuição da renda 

fami l iar

59

53

53

50

31

23

2

64

61

54

57

34

29

2

55

47

53

45

29

18

2

Por causa da redução do salário de alguém da família

Por causa da redução das horas de trabalho de alguém da família

Diminuição em vendas ou pedidos de clientes

Porque o trabalho de alguém da família foi suspenso 
temporariamente

Por causa de demissão ou finalização de contrato de alguém da 
família

Porque alguém da família não pode ir trabalhar, como, por 
exemplo, porque não tinha transporte ou porque ficou doente 

Algum outro motivo

Total

Reside com crianças ou
adolescentes com 0 a 17
anos

Não reside com crianças ou
adolescentes com 0 a 17
anos

Base: Domicílios em que a renda familiar diminuiu (Total = 817 / Reside com crianças ou adolescentes = 361 / Não 
reside com crianças ou adolescentes 456)
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2 2 2
9 10 9

19
25

14

23
24

22

45
37

50

2 1 2

Sim Não

Total Reside com crianças ou adolescentes com 0
a 17 anos

Totalmente

Mais que a
metade

Pela metade

Menos que a
metade

Não diminuiu

Não sabe/Não
respondeu

H6) Pensando no último mês, você diria que a renda familiar na sua casa diminuiu_____(LER ITENS)? (RU)
H7) Desde o carnaval, ou seja, desde 24 de fevereiro, você ou alguém que mora com você deixou de pagar alguma conta de luz, água ou gás? (RU)

Base: Amostra (1516) / Residentes com crianças ou adolescentes (605) / 
Não residentes com crianças ou adolescentes (911)

R E N D A  FA M I L I A R

diminuiu...

%
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AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL

H8) Você ou alguém que mora com você pediu o auxílio emergencial do governo federal? (RU) /  H10) Você ou alguém que mora com você 
recebeu o auxílio emergencial do governo federal? (RU)

%

Base: Pediu auxílio emergencial do governo federal (639)Base: Amostra (1516)

46 54

1

Sim

Não

Não sabe/ não respondeu

PEDIU o auxílio 

emergencial do 

governo federal?

75

25

RECEBEU o auxílio 

emergencial do 

governo federal? 

Residentes com 0 a 17 anos: 

52% 

Não residentes: 42%

72 milhões pediram 

o auxílio

54 milhões 

receberam o auxílio 
na época da coleta
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34 36 39

26

10

28

40 43 40

30

ENS. FUND. ENS. MÉDIO SUPERIOR A B C DE Sim Não

TOTAL ESCOLARIDADE CLASSE CRIANÇA OU
ADOLESCENTE NA

FAMÍLIA

AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL

Percentual dos que receberam

/  H10) Você ou alguém que mora com você recebeu o auxílio emergencial do governo federal? (RU)

%

Base: Amostra
(1516) (422) (601) (493) (153) (537) (583) (243) (605) (911)
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DUAS parcelas

TRÊS parcelas

NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU

UMA Parcela

AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL

H10B) Quantas parcelas do auxílio emergencial do governo federal você recebeu? (RU)
H11) Por que não foi possível receber o auxílio emergencial do governo federal ainda? (RU)

%

Base: Recebeu o auxílio emergencial do governo federal (482) Base: Não recebeu o auxílio emergencial do governo federal (155)

20%

44%

34%

2%

QUANTAS parcelas recebeu? Por que NÃO FOI POSSÍVEL receber?

O pedido ainda está sob análise

O pedido foi aceito, mas ainda não 
recebemos o dinheiro

NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU

O pedido não foi aceito45%

30%

10%

15%



SEGURANÇA 

ALIMENTAR
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D E S T A Q U E S

• Quase metade (49%) da população brasileira com 18 anos ou mais

declarou ter mudado os hábitos alimentares durante o período de

Covid-19 no Brasil;

• Percepção de aumento no consumo de alimentos industrializados,

especialmente entre pessoas residentes com crianças ou adolescentes;

• Aproximadamente um em cada cinco brasileiros com 18 anos ou mais

passou por algum momento em que não tinha dinheiro pra comprar

comida quando os alimentos acabaram.
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Hábitos alimentares desde o início da pandemia de 

Covid-19 no Brasil

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)

%
23

16

17

31

20

19

18

14

15

Alimentos industrializados, como, por
exemplo, macarrão instantâneo, bolos,

biscoitos recheados, achocolatados,
alimentos enlatados, entre outros

Alimentos preparados em restaurantes
Fast food como, por exemplo,

hamburgueres, esfirras ou pizzas

Refrigerantes e bebidas açucaradas

Total

Reside com crianças ou adolescentes com 0 a 17 anos

Não reside com crianças ou adolescentes com 0 a 17 anos

49%
relatam que

os hábitos alimentares

mudaram na sua casa

Entre residentes com crianças 

ou adolescentes: 58%

Base: Amostra (Total = 1516 / Reside com crianças ou adolescentes = 605 / Não reside com crianças ou adolescentes = 911)
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HÁBITOS ALIMENTARES 

desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil

I2) Desde o carnaval, você diria que você ou outras pessoas que moram com você estão consumindo em maior quantidade ____ ? (RU)

%

Base: Amostra

23 22
26 24 26

20

31

18

Sudeste Nordeste Sul Norte Centro-Oeste Sim Não

Total Região Criança ou adolescente na
família

Passaram a consumir alimentos industrializados em maior quantidade 

(1516) (532) (336) (224) (212) (212) (605) (911)
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I4) Desde o carnaval, houve algum momento em que os alimentos acabaram na sua casa e vocês não tinham dinheiro para comprar mais? / I5) Desde o carnaval, você ou alguém que 
mora com você teve fome e deixou de comer porque não havia dinheiro para comprar mais comida?  /  I6) Desde o carnaval, você ou outro adulto que mora com você deixou de fazer 
uma refeição porque não havia comida pra todo mundo e não havia dinheiro para comprar mais?

%
Sim

Não

Não sabe/ não respondeu

6

94

21

79

Houve algum momento em que 

os ALIMENTOS ACABARAM na 

sua casa e vocês não tinham 

dinheiro para comprar mais? 

Deixou de FAZER UMA 

REFEIÇÃO porque não havia 

comida para todos e não 

havia dinheiro para comprar 

mais?

Base: Amostra (1516)

INSEGURANÇA ALIMENTAR

desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil

33 milhões de brasileiros

9 milhões de brasileiros
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INSEGURANÇA ALIMENTAR

desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil

I4) Desde o carnaval, houve algum momento em que os alimentos acabaram na sua casa e vocês não tinham dinheiro para comprar mais? / I6) Desde o carnaval, você ou outro adulto 
que mora com você deixou de fazer uma refeição porque não havia comida pra todo mundo e não havia dinheiro para comprar mais?

%

21
16

31

12

29
23 27

17

6 3
9

4
10 7 8 4

Sudeste Nordeste Sul Norte Centro-Oeste Sim Não

Total Região Criança ou adolescente na
família

Passaram por momentos em que os alimentos acabaram e não havia mais dinheiro para reposição

Deixaram de fazer uma refeição por falta de dinheiro

Base: Amostra

(1516) (532) (336) (224) (212) (212) (605) (911)
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INSEGURANÇA ALIMENTAR

desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil %

Base: Amostra

21%

1%
7%

25%

43%
47%

28%

8%

1% 1%
6%

1% 0%
6%

15% 16%

7%
1% 0% 1%

TOTAL A B C DE ATÉ 1 MAIS DE 1
A 2

MAIS DE 2
A 5

MAIS DE 5
A 10

MAIS DE
10

CLASSE RENDA FAMILIAR (EM SALÁRIOS MÍNIMOS)

Passaram por momentos em que os alimentos acabaram e não havia mais dinheirro para reposição

Deixaram de fazer uma refeição por falta de dinheiro

(1516)                   (153)                  (537)                    (583)                   (243)                  (236) (429)                   (448)                   (198)                   (142)    

I4) Desde o carnaval, houve algum momento em que os alimentos acabaram na sua casa e vocês não tinham dinheiro para comprar mais? / I6) Desde o carnaval, você ou outro adulto 
que mora com você deixou de fazer uma refeição porque não havia comida pra todo mundo e não havia dinheiro para comprar mais?
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INSEGURANÇA ALIMENTAR

desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil

I4) Desde o carnaval, houve algum momento em que os alimentos acabaram na sua casa e vocês não tinham dinheiro para comprar mais? / I6) Desde o carnaval, você ou outro adulto 
que mora com você deixou de fazer uma refeição porque não havia comida pra todo mundo e não havia dinheiro para comprar mais?

%

21

50

18

29

17

6

28

3
11

3

Sim Não Sim Não

Total Recebe Bolsa Família Recebeu o Auxílio Emergencial

Passaram por momentos em que os alimentos acabaram e não havia mais dinheiro para reposição

Deixaram de fazer uma refeição por falta de dinheiro

Base: Amostra (1516) (127) (1389) (482) (1034)
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Insegurança alimentar desde o início da pandemia de 

Covid-19 no Brasil

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?
I8) Desde o carnaval, você ou alguém que mora com você passou a ter acesso a algum programa de distribuição de alimentos _________? (RM)

%

Base: Domicílios com criança ou 
adolescente de 0 a 17 anos (605) Base: Amostra (1516)

6%
dos residentes com 

crianças ou adolescentes

mencionam que eles 

DEIXARAM DE COMER 

porque não havia 

dinheiro para comprar 

mais comida

94% NÃO

DO GOVERNO 4%

DE ALGUMA ORGANIZAÇÃO 
NÃO GOVERNAMENTAL (ONGS) 1%

DE ALGUMA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA 2%

DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 3%

PASSOU A TER ACESSO A ALGUM 

programa de distribuição de alimentos

NÃO RECEBEMOS ALIMENTOS 92%



EDUCAÇÃO
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D E S T A Q U E S

• 91% dos que residem com crianças ou adolescentes de 4 a 17 anos que

estavam matriculados na escola antes da pandemia, afirmaram que eles

continuaram realizando em casa as atividades escolares durante a

pandemia. Destes:

• 63% receberam atividades 5 dias da semana na semana anterior ao

estudo;

• 73% declaram que eles tiveram ajuda de alguém da casa;

• 76% dos que residem com crianças ou adolescentes afirmam que o

tempo de exposição a telas em momentos que não estão realizando

atividades escolares aumentou.
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Residentes com crianças ou adolescentes em idade 

escolar matriculados em escola

F1) Antes do dia 24 de fevereiro, que foi quando começaram as medidas de isolamento social, alguma criança ou adolescente com 4 a 17 anos 
que mora com você estava matriculada em escola de educação infantil, pré-escola, ensino fundamental ou ensino médio? (RU)
F1A) A(s) criança(s) ou adolescente(s) estava(m) matriculada(s) em escola _____? (LER ITENS - RU)

%

Base: Pessoas residentes com crianças ou 
adolescentes de 4 a 17 anos (539)

92%
dos residentes com crianças ou 

adolescentes em idade escolar 

afirmam que antes da pandemia elas 

estavam matriculadas em escolas de 

educação infantil, pré-escola, ensino 

fundamental ou ensino médio

8% NÃO

PARTICULAR

AMBAS – PÚBLICA E PARTICULAR* 

PÚBLICA 64%

32%

4%

ESTAVAM MATRICULADAS EM ESCOLA...

Base: Pessoas residentes com crianças ou adolescentes de 4 a 17 anos (539)
* Domicílios com mais de uma criança ou adolescente nessa faixa etária

4,2 milhões residem com 

crianças ou adolescentes
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F2) E alguma criança ou adolescente que mora com você continuou realizando as atividades escolares em casa? (RU)
F2a) E alguma das atividades escolares que a(s) criança(s) ou adolescente(s) continuara(m) realizando em casa eram pela Internet? (RU)

91%

9%
NÃO

SIM

C O N T I N U I D A D E  D A  

R E A L I Z A Ç Ã O  D E  

atividades escolares em casa

R E A L I Z A Ç Ã O  D E  AT I V I D A D E S

pela Internet 

87%

13%
NÃO

SIM

Base: Pessoas residentes com crianças ou adolescentes de 4 a 17 anos que 
continuaram realizando as atividades escolares em casa (Total - 460 / Públicas = 
257 / Particulares = 186)

Base: Pessoas residentes com crianças ou adolescentes de 4 a 17 anos 
(Total = 539 / Públicas = 295 / Particulares = 196)

Públicas: 89%

Particulares: 94%

Públicas: 81%

Particulares: 97%

4 milhões de residentes com crianças ou adolescentes 6 milhões de residentes com crianças ou adolescentes



33F3) Na semana passada, em quantos dias a(s) criança(s) ou adolescente(s) recebeu(ram) tarefas ou atividades escolares para realizar? (RU)

Cinco dias 

Quatro dias

Três dias

Dois dias

Um dia

Nenhum

63%

6%

9%

3%

6%

12%

Q U A N T I D A D E  D E  D I A S  Q U E  

R E C E B E R A M

tarefas ou atividades 

escolares na última semana

POR REGIÃO

Base: Pessoas residentes com crianças ou adolescentes de 4 a 17 anos que continuaram realizando as atividades escolares em casa 
(460)

9%

16%

5%

19%

16%

SUDESTE NORDESTE SUL NORTE CENTRO-OESTE

Crianças e adolescentes que não receberam 
tarefas ou atividades escolares

6 milhões de residentes com crianças ou adolescentes
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F5) Na última semana, quanto tempo por dia, em média, a(s) criança(s) ou adolescente(s) 
levara(m) para terminar as tarefas e atividades escolares, incluindo aulas por vídeo? (RU)

Menos de uma hora por dia8%

Entre uma e duas horas por dia

Entre duas e quatro horas por dia

Mais de cinco horas por dia

Não sabe / Não respondeu 

35%

38%

12%

8%

T E M P O  P O R  D I A

que levaram para terminar as tarefas e atividades escolares, 

incluindo aulas por vídeo

Base: Pessoas residentes com crianças ou adolescentes de 4 a 17 anos que 
continuaram realizando as atividades escolares em casa (460)



35F6) Desde o início das medidas de isolamento social, a escola ou o(a) professor(a) se comunica com a família para______(LER ITENS)? (RU )

%

68

56

48

65

47

51

71

69

44

Informar os progressos da(s) criança(s) ou
adolescente(s) nas atividades

Informar a situação da escola

Se informar sobre como está a situação da casa e
da(s) criança(s) ou adolescente(s)

Total

Escolas Públicas

Escolas Privadas

C O M U N I C A Ç Ã O  D A  E S C O L A  O U  O  P R O F E S S O R

com a família para...

Base: Pessoas residentes com crianças ou adolescentes de 4 a 17 anos que continuaram realizando as atividades escolares em casa 
(Total = 460 / Públicas = 257 / Privadas = 186)



OBRIGADO!


