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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

A pandemia pelo novo coronavírus 
SARS-CoV-2 é considerada a oitava 
pandemia mais mortal da história, sendo 
responsável por mais de 150 milhões de 
infeções. Os estudantes universitários 
são uma das populações mais afetadas 
pelas mudanças sociais impostas, com 
repercussões significativas na sua saúde 
e no seu bem-estar. Acresce que esta 
população vive, naturalmente, uma fase 
de grande incerteza e de expectativa em 
relação ao futuro, características que 
condicionaram as suas emoções e 
humor.  

Este trabalho tem como principal objetivo 
reunir evidência dos efeitos da pandemia 
nos hábitos alimentares, no peso 
corporal, na frequência de consumo 
alimentar, no consumo de álcool, na 
prática de exercício físico, nos hábitos de 
sono e na saúde mental dos estudantes 
un i ve rs i t á r i os de vá r i os pa íses 
intercontinentais. 

MÉTODOS 

A atual pandemia acarretou várias implicações na saúde dos estudantes 
universitários em análise causando impacto significativo nas suas rotinas e 
estilos de vida. É clara a necessidade de se desenvolverem intervenções nesta 
população, de forma a promover a saúde e a mitigar os eventuais impactos 
negativos no bem-estar de adultos jovens. 
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Tabela 1. Compilação dos resultados mais relevantes relativamente aos hábitos 
alimentares e atividade física. 

N/A = não aplicável. AF = atividade física. 
Tabela 2. Compilação dos resultados mais relevantes relativamente ao 
sono e saúde mental. 

N/A = não aplicável. 

Tabela 3. Principais resultados dos estudos analisados. 

Fig. 1. Percentagem de estudantes que diminuíram ou mantiveram consumo de álcool 
após a pandemia (%). 
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