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Percepção de estudantes universitários dos Sul do Brasil em relação a
aquisição de alimentos durante a pandemia de COVID-19.

Thays Corrêa, Érika de Castro Vasques, Raimundo Alberto Tostes.

RESUMO
No final de 2019, o mundo se viu diante de um possível surto pandêmico e em pouco
tempo o cenário global já era extremamente preocupante, o mundo estava diante do
popularmente conhecido Coronavírus ou COVID-19. Hábitos como higienização de
mãos, alimentos e embalagens se tornaram rotina para as pessoas, a fim de evitar a
contaminação pelo vírus. Mesmo não havendo estudos comprovatórios, que os
alimentos podem ser considerados veículos transmissores da doença, toda a cadeia
produtiva se viu diante de desafios para evitar o contágio e garantir alimentos seguro
para a população. Levando isto em consideração, o objetivo deste estudo foi entender
e avaliar a percepção dos estudantes universitários sobre estas mudanças ocorridas
no setor alimentício durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. O estudo contou com
a participação de jovens universitários de todo o país, entretanto a partir dos resultados
selecionou-se como público alvo universitários da Região Sul, onde verificou-se que
estes estudantes tem praticado o isolamento social, bem como fazem uso de aplicativos
de deliverys, passaram a ter uma alimentação mais saudável durante a pandemia e
ainda se preocupam com as práticas de manipulação adequadas de alimentos, além
disso relataram que o aumento nos custos dos alimentos, impactaram no orçamento.
Assim, conclui-se que o estado pandêmico mudou o modo de vida e os hábitos de
consumo dos estudantes universitários sulistas.
Palavras-chave: Segurança dos alimentos. Indústria de alimentos. Hábitos alimentares.
Coronavírus.

The perception of university students in southern Brazil regarding food purchases
during the COVID-19 pandemic

ABSTRACT

At the end of 2019, the world was faced with a possible pandemic outbreak and in a
short time the global scenario was extremely worrying, the world was facing the
popularly known Coronavirus or COVID-19. Habits such as hand washing, food and
packaging have become routine for people in order to avoid being contaminated by the
virus. Even though there are no studies proving that food can be considered to transmit
the disease, the entire production chain was faced with challenges to avoid contagion
and ensure safe food for the population. Taking this into account, the aim of this study
was to understand and assess the perception of university students about these
changes that took place in the food sector during the COVID-19 pandemic in Brazil. The
study had the participation of young university students from all over the country,
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however, based on the results, university students in the South Region were selected
as the target audience, where it was found that these students have practiced social
isolation, as well as making use of apps. delivery, started to have a healthier diet during
the pandemic and are still concerned about proper food handling practices, in addition
they reported that the increase in food costs impacted the budget. Thus, it is concluded
that the pandemic state has changed the way of life and consumption habits of southern
university students.
Keywords: Food safety. Food industry. Eating habits. Coronavirus.
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INTRODUÇÃO

Os hábitos de higiene na manipulação de quaisquer produtos, deveriam ser
uma questão levada mais a sério pela população mundial. A ação de higienizar
produtos, alimentos e mãos, vem tendo uma alta crescente, desde o início da pandemia
de Coronavírus (COVID-19) no final de 2019. Quando se fala em pandemia, logo pensase em lavagem de mãos, sanitização com álcool 70 %, uso de máscaras de proteção,
cuidados maiores na manipulação, visando proteção e prevenção a saúde.
Historicamente, outros grandes surtos epidemiológicos ficaram conhecidos por seus
registros nos números de casos, números de mortes e até mesmo avanços
tecnológicos.
Desses grandes surtos destaca-se a Varíola, que apesar de não ter
comprovações exatas do seu início (há registros desde o século IV), foi uma doença
que matou milhões de pessoas, esta foi erradicada somente em 1980, através da
vacinação (RODRIGUES,2020). A Peste Bubônica/Negra (1348), foi a primeira grande
epidemia conhecida com relatos concretos, causada pela bactéria Yersinia pestis, esta
fez cerca de 200 milhões de vítimas (NETO, 2020). A Cólera (início em 1817), causada
pela bactéria Vibrio cholarae, provoca infecção aguda no intestino delgado, a doença é
adquirida através da ingestão de água ou alimentos contaminados e apesar de ter feito
milhares de vítimas no mundo, a cólera provocava e ainda provoca surtos isolados, não
se estima ao certo a quantidade de mortes que esta bactéria causou e ainda causa
(VARELLA, 20**).
Há pouco mais de 100 anos, a Gripe Espanhola (1918) vitimou
aproximadamente 50 milhões de pessoas e infectou cerca de 500 milhões
(FIORAVANTI, 2020), doença que apresenta diversas similaridades com o atual surto
pandêmico de Coronavírus. Situações como o uso de máscaras, isolamento social,
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busca desenfreada por remédios, mortes de pessoas de todas as idades, descaso com
a doença, colapso no sistema de saúde e crise no sistema funerário (MURÇA, 2020),
são relatos de um cenário que muito similar ao da atual pandemia de COVID-19, porém
foram eventos relatados historicamente durante a Gripe Espanhola.
O COVID-19 surgiu como um simples caso de pneumonia, no final de 2019, na
China, nos primeiros 10 dias de 2020, já haviam mais de 800 casos e 25 mortes no
país. Rapidamente a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarava um surto viral
mundial e todos os eventos relatados durante a Gripe Espanhola, tornaram-se rotineiros
no dia a dia da população global, em questão de poucos meses o vírus havia se
espalhado de forma desenfreada. No Brasil o primeiro caso se confirmou em 24 de
fevereiro de 2020 e não demorou muito para que o país fosse tomado pelo vírus
(PEBMED, 2020), após pouco mais de um ano decorrente do primeiro caso nacional,
agosto de 2021, o país infectou mais 20 milhões de pessoas e fez mais de 560 mil
vítimas (PAINEL CORONAVÍRUS, 2021).
O vírus que provoca a COVID-19 é chamado de SARS-CoV-2, este causa
doenças respiratórias leves, moderadas e graves. Os sintomas podem variar entre
tosse seca ou com secreção, febre, dificuldade para respirar, dores no corpo, diarreia,
falta de olfato e paladar, dentre outros. Este vírus, assim como os das gripes comuns,
é transmitido através de gotículas de saliva expelidas no ar ou/e pelo contato com
outras pessoas ou superfícies contaminadas (FILHO, 2020). A principal forma de
prevenção é evitar o contato com o vírus, além do uso de máscaras, é recomendado
que não se frequente lugares tumultuados, evite o toque no rosto sem a higienização
adequada, e higienize-se toda e quaisquer superfícies, objetos e alimentos.
Voltando a atenção para o ramo alimentício, as proporções e a magnitude de
mudanças sofridas pelo setor são de extrema importância, uma vez que a cadeia
produtiva envolvida tem sofrido fortes impactos durante a pandemia, o setor de
indústrias de alimentos passa por grandes desafios neste momento, onde a aquisição
da matéria-prima, a produção, a comercialização, o transporte e a entrega ao
consumidor final (AMAYA, 2020), tem tomado cuidados redobrados, a fim de evitar que
o vírus infecte os alimentos por contaminação cruzada. Na indústria de alimentos, a
principal preocupação é entregar ao consumidor, produtos de excelência e qualidade,
garantindo que estes alimentos sejam seguros e livres de contaminações, sendo elas
físicas, químicas ou microbiológicas. Com a pandemia, além das preocupações
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habituais do processo produtivo, para que não haja em hipótese nenhuma
contaminação, a indústria tem se preocupado também em assegurar que todo
manipulador envolvido no processo esteja sadio e livre do vírus, para que o seu produto
não seja um potencial veículo transmissor.
Em relação à produção de alimentos no Brasil, segundo Schneider et. al (2020)
há fatores cíclicos relacionados à seca e a perda de safra no sul do Brasil, e também
houve um aumento da demanda por produtos como arroz e feijão, devido a rotina
familiar e o isolamento social. Ainda as exportações do Brasil aumentaram em 17,3%
no setor agropecuário e diminuíram em 12% na indústria de transformação, dentre os
alimentos que apresentaram crescimento das exportações em 2020 estão as carnes
suínas (43,6%) e gorduras e óleos vegetais com um aumento de 32,6% (SCHNEIDER
et. al, 2020), o que explica o fato do setor alimentício não ter sofrido com impactos
econômicos negativos.
Na pandemia, a fim de minimizar os impactos causados pelo vírus no setor
alimentício, utilizar de todas as ferramentas disponíveis para assegurar a qualidade dos
alimentos como Manuais de Boas Práticas Fabricação (MBPF), Manuais de Boas
Práticas de Manipulação (MBPM), Procedimentos Padronizados de Higiene
Operacional (PPHO), Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) entre
outros, deixa de ser importante somente na indústria e passa a ser importante em toda
a cadeia produtiva do alimento. O brasileiro em tempos de pandemia passou a se
preocupar mais com a higienização e a qualidade dos alimentos, com a higiene de
embalagens de alimentos, bem como a higiene de objetos e mãos, ainda adquiriu o
hábito de off primeses, ou seja, deixou de frequentar restaurantes e passou a consumir
alimentos de preparos mais rápidos e instantâneos, devido à crescente nos home
offices e também passou a utilizar mais as tecnologias não tão usuais antes da
pandemia, como aplicativos de deliverys.
O objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa de campo com estudantes
universitários, para entender e avaliar a percepção destes em relação a forma e os
custos de aquisição de alimentos, bem como os locais onde estes são consumidos e o
tipo de alimentação consumida pelos universitários, considerando as mudanças de
hábitos de higiene e conduta durante a pandemia de COVID-19 no Brasil (2020-2021).
Especificamente, este estudo tem como foco principal a opinião de estudantes da
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Região Sul do país e a maneira que estes distinguem a aquisição de alimentos no
cenário pandêmico.

2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

BREVE RELATO SOBRE A COVID-19
Ao contrário do que muitos pensam, o vírus causador da COVID-19, não é um

vírus novo. A família Coronaviridae foi isolada pela primeira vez em 1937, pela cientista
escocesa June Hart Almeida, este vírus era denominado de B814. Na década de 60,
este foi nomeado de Coronavírus (CoV), devido suas espículas apresentarem o formato
de coroa - do latim corona (OLFACT, 2020). A família do Coronavírus é do tipo
zoonótico, sendo dividido em 4 espécies α, β, γ e δ, e provocam doenças respiratórias,
entéricas, hepáticas e neurológicas. O vírus é um RNA fita simples, sentido positivo,
não segmentado e com envelope proteico, que atua na síntese proteica. São parasitas
intracelulares, sem metabolismo próprio, o que faz com que necessitem de uma célula
para se hospedarem, assim que conseguem realizar a ligação com seus receptores,
geram rapidamente novas cópias de células infectadas (BRITO, 2020).
Das 4 espécies a α e a β são as que apresentam maior potencial de infecção
humana, sendo os α-coronavírus HCoV-229E e HCoV-NL63, os β-coronavírus HCoVOC43 e HCoV-HKU1, MERS-CoV, SARS-CoV e o SARS-CoV-2, os com maiores
incidências nos seres humanos. O primeiro surto de Síndrome Respiratória Aguda
Grave deu-se em 2002/2003, originário na China, durou cerca 9 meses, se espalhou
por 12 países, vitimou 800 pessoas e infectou cerca de 8 mil pessoas. Ao final de 2019,
a China registrou o primeiro caso de uma nova Síndrome Respiratória Aguda Grave.
Em março de 2020, 117 países haviam reportado casos da doença a Organização
Mundial da Saúde (OMS), o que fez com que a mesma declarasse estado de pandemia
(LIMA, 2020).
Em humanos o vírus causa doenças respiratórias, são geralmente muito
similares a resfriados comuns de leve ou moderada intensidade, porém o ‘Novo
Coronavírus’ pode evoluir para quadros respiratórios mais graves. O vírus se manifesta
em sintomas como tosse seca, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar,
perda de olfato e paladar, e em alguns casos pode apresentar sintomas entéricos como
diarreia, náuseas e vômitos, entretanto na grande maioria dos casos o vírus se dá de
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forma silenciosa. Além de que, o vírus pode sofrer diversas mutações dentro do
organismo, o que promove o aparecimento de novas cepas patogênicas (BRITO, 2020).
Segundo Da Silva et. al (2020), 80% dos pacientes infectados são de forma
assintomática, ou seja, não apresentam nenhum sintoma da doença, enquanto os
outros 20% necessitam de algum tratamento médico e podem até mesmo vir a óbito de
acordo com o grau de evolução da doença. Devido a grande maioria dos portadores da
doença serem assintomáticos, a transmissão acontece de forma rápida, imperceptível
e desenfreada e se dá através do contato com gotículas expelidas por pessoas
infectadas, sendo estas adquiridas pelo organismo pelas vias respiratórias ou por
contato, ou seja, a transmissão do vírus se dá de forma direta.
De acordo com as normas sanitárias de prevenção à COVID-19 recomendadas
pela OMS, a melhor forma de garantir a não contaminação é praticar o distanciamento
social, fazer a utilização adequada de máscaras e é fundamental que haja hábitos de
higiene contínuos, como a lavagem de mãos, desinfecção com álcool 70% de mãos,
superfícies e objetos, não tocar nariz e boca sem a devida higienização e desinfecção
evitando assim que o vírus entre nas vias respiratórias. O tempo de incubação do vírus
dura em média 5 dias, entretanto sua transmissão pode ocorrer de 2 a 21 dias após a
infecção, dependendo do organismo, dessa forma é de extrema importância que
pessoas que apresentem quaisquer sintomas realizem testes e caso seja positivada
este pratique o isolamento social e a quarentena, evitando o contágio de demais
indivíduos (BRITO,2020).
Não há nenhum tratamento eficaz ou específico, nem mesmo uma vacina com
potencial totalmente imunológico (100% de eficácia), o tratamento se baseia em
controlar os sintomas a fim de evitar a evolução da doença para quadros mais graves.
Entretanto a OMS liberou o uso de vacinas emergenciais, ou seja, estas vacinas tem
eficácia na prevenção e imunização da doença, entretanto não excluem a probabilidade
de contágio, apenas garantem que o quadro seja leve. Em abril de 2021 já existiam 14
imunizantes (vacinas) aprovados e reconhecidos pela OMS, o que considerando que o
tempo decorrido desde o início da pandemia foi um pouco mais de um ano, as vacinas
foram desenvolvidas em tempo recorde, destas vacinas a com maior eficácia (91,3%)
e mais reconhecida a Pfizer-BioNtech (DE OLIVEIRA, 2021).
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2.2

RELAÇÃO DA ORIGEM DA COVID-19 E O CONSUMO DE ALIMENTOS
Assim que o COVID-19 tornou-se um surto viral, diversos rumores sobre a sua

origem infecciosa logo tomaram conta do mundo, mesmo não existindo comprovações
que os alimentos em si possam ser veículos transmissores do vírus, existiam
probabilidades de o vírus ter sido originário do consumo de carnes cruas de animais
(FRANCO, 2020). Devido as especulações da sua origem, se orientava que todo e
qualquer alimento deveria ser higienizado antes do consumo, seja sua embalagem,
quanto o alimento in natura em si. Não haviam estudos que mostrassem a eficiência da
água com sabão e do álcool 70% como sanitizante, entretanto a fim de evitar e prevenir
o contato com vírus, a população em geral criou o hábito de higienizar tudo que vinha
de fora para dentro de casa.
A infecção do SARS-CoV-2 em humanos, como já citado, teve seus primórdios
na China, o país possui hábitos alimentares um pouco diferentes dos demais países do
mundo, mesmo alguns povos tendo o hábito de consumir carnes cruas, os asiáticos
tem hábitos alimentares um pouco mais peculiares e não habituais para a maior parte
da população mundial, como o consumo de carnes de animais domesticados, por
exemplo cachorros e gatos, e ainda é comum o consumo de carnes frescas de animais
selvagens (MCKEEVER, 2021). Segundo um estudo realizado por Perrota (2020), o
epicentro da contaminação chinesa foi o conhecido “mercado úmido”, situado na
província de Wuhan. O mercado recebe este nome devido a comercialização de animais
vivos e carnes frescas sem as menores condições de higiene, refrigeração e

acondicionamento.
Os processos de conservação de alimentos como o resfriamento e o
congelamento, tem por finalidade preservar as características do alimento por mais
tempo, desta forma, as reações químicas e os agentes microbiológicos presentes no
alimento também sofrem um retardo, ou seja, a atividade dos microrganismos é mantida
estagnada por períodos maiores (TADINI et. al, 2018). Assim pode-se dizer que o vírus
pode se manter ativo por mais tempo em carnes congeladas, apesar do mesmo
necessitar de uma outra célula para se proliferar.
Os principais animais vetores do vírus, que estão comumente presentes na
alimentação asiática e são apontados como agentes de provável contágio ao humano
foram os morcegos, martas e o pangolim. Os morcegos, são considerados hospedeiros
naturais, as martas e pangolins, são chamados de hospedeiros intermediários, assim
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pode-se dizer que um indivíduo transmitiu a doença para o outro. A Figura 1 mostra um
esquema de como, provavelmente, aconteceu a rota de transmissão do vírus (LIMA,
2020). Segundo a OMS, há quatro cenários possíveis para o aparecimento do vírus,
sendo três deles relacionados com o contato entre animais e seres humanos e o menos
factível de que o vírus teria sido criado em laboratório. Das três possibilidades, todas
levam em consideração de que o vírus provavelmente foi sendo transmitido de um
animal para outro até chegar no ser humano, desta forma o vírus pode ter acometido
os seres humanos pelo contato direto com animais infectados, sendo que estes
serviram de hospedeiros do vírus, sendo a “porta de entrada” para o vírus no organismo
humano (MCKEEVER, 2021).
FIGURA 1 – POSSÍVEL ROTA DE TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS

Fonte: Os autores, 2021.

O vírus encontrado em pangolins apresenta 90,3% de semelhança com o vírus
SARS-CoV-2 encontrado em humanos, enquanto o vírus encontrado nos morcegos
apresenta 96% de semelhança, mesmo assim o vírus não causa reações graves nestes
mamíferos, logo, estes animais podem ter sido agentes transmissores do vírus, fazendo
com que este chegasse aos seres humanos. Ao consumir carnes infectadas o vírus
entra em contato com o organismo humano e pode passar por mutações encontrando
condições favoráveis para seu desenvolvimento (CARBINATTO, 2020).
Um dos cenários impostos pela OMS, remete que o vírus pode ter chegado à
China por carnes congeladas de animais como as martas, advindas de outros países
(MCKEEVER, 2021). Há relatos que partículas do vírus podem ter sido encontradas em
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carnes de frango, a partir disto a Universidade Nacional de Singapura, realizou um
estudo com carnes congeladas, de salmão e porco, que detectou a presença do vírus
ativo em carnes congeladas por 21 dias (FRANCO, 2020), isso leva a considerar que
as condições de preparo dos alimentos são importantes para garantir a segurança dos
alimentos e o possível não contágio.
Levando em consideração o consumo de carnes cruas e o modo inadequado
entre o contato de animais e humanos no “mercado úmido”, além das condições de
comercialização da carne destes e de outros animais podem oferecer riscos à saúde,
devido a sujeira e precariedade da manipulação. É importante considerar que estes
fatores podem ter sido vetores da transmissão do SARS-CoV-2 aos humanos, também,
fazendo ligações com outras pandemias, epidemias e surtos de doenças emergentes,
não se pode desconsiderar o fato de que estes surgiram de diversas doenças
zoonóticas, como a H1N1 vinda de vírus de porcos e aves por exemplo (PERROTA,
2020).

2.3

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, FOOD SERVICES E DELIVERYS.
O Brasil é considerado o 3º maior produtor de alimentos do mundo, a

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), diz que a
expectativa mundial é de que o Brasil seja responsável por cerca de 40% da produção
mundial de alimentos (DALL’AGNOL, 2020). O setor da indústria de alimentos processa
cerca de 58% de toda a produção agropecuária do país, além de ser considerado um
dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, sendo responsável por
28,1% giro da balança comercial (ABIA, 2020). O controle sanitário dos alimentos é
responsabilidade a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), estes são os órgãos que mais se
destacam no Brasil, além de diversos órgãos Estaduais e Municipais com a
responsabilidade de realizar o controle sanitário dos alimentos e de estabelecimentos
alimentícios (DO AMARAL, 2020).
A cadeia produtiva de alimentos abrange desde os insumos até a
transformação, constituição e comercialização do produto final, ou seja, inicia-se nos
produtores do agronegócio, passando pelas indústrias de alimentos, sendo distribuídas
aos comércios, chegando no consumidor final (PESCARINI, 2020), conforme esquema
da Figura 2. Apesar de parecer muito simples, existem diversas etapas e procedimentos
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envolvidos em cada uma das fases da cadeia produtiva, segundo Bainy et. al (2021) o
ramo alimentício é prioritário, pois este não pode deixar de rodar, visto que setor garante
o abastecimento de alimentos e auxilia na regulação de estoques, o que mantém a
precificação, apesar da atividade não ter parado durante toda a pandemia, diversos
desafios foram enfrentados.
No início da pandemia os cuidados que já eram tomados em cada uma delas,
sofreram alterações e cumprimentos mais rigorosos, a fim de garantir a segurança dos
alimentos, pensando não somente na qualidade do alimento, mas na saúde dos
colaboradores e dos consumidores, assim a indústria em paralelo com o setor de
comércio direto de alimentos ao consumidor teve que se adaptar às novas exigências.
A legislação brasileira neste período de pandemia é inconstante, não só em âmbito
nacional, mas regional, tendo em vista que cada região do país apresenta um
comportamento diferente em relação a disseminação do vírus. Diversas Notas
Técnicas, Decretos e Portarias impuseram e impõem orientações como o uso de
máscaras e luvas em estabelecimentos alimentícios, desinfecção de superfícies e
ambientes durante a pandemia de COVID-19, bem como o uso de EPI’s de forma a
garantir a saúde dos colaboradores entre outras medidas (BAINY et. al, 2021).
FIGURA 2– CADEIA PRODUTIVA DE ALIMENTOS

LEGENDA: A cadeia inicia-se no agronegócio, passa para a indústria, é distribuída para os comércios
varejistas, comercializada pelos mesmos, chegando ao consumidor.
Fonte: Os autores, 2021.

Mesmo todo o cenário pandêmico interferindo na rotina e na situação financeira
da população, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), o
setor apresentou uma crescente de 12,8 % no faturamento em 2020, o que representa
10,6% do PIB nacional, na produção física o crescimento foi 1,8 % superior que em
2019. Pelo que se pode observar através da rotina da população o medo de ser
contaminado pelo COVID-19, fez com que a população brasileira mudasse seus hábitos
alimentares, consumindo quantidades maiores de alimentos in natura, minimamente
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processados e industrializados, cozinhando mais em casa e ainda utilizando mais os
serviços de deliverys, deixando de utilizar e frequentar serviços de bares, lanchonetes
e restaurantes. Enquanto os serviços de food services apresentaram uma queda de
8,7% em relação a 2020, o mercado de varejo de alimentos cresceu 16,2% (ABIA,
2021).
Com relação às alterações da cadeia produtiva, três partes da cadeia produtiva
são o foco deste estudo: a indústria de alimentos, o comércio direto de alimentos e o
consumidor final. Estes setores têm passado por constantes mudanças no quesito
segurança de alimentos, mesmo não existindo evidências de que o vírus é transmitido
por alimentos, todas as etapas da cadeia produtiva têm realizado um controle mais
rigoroso de todo o processo. Seguir à risca os procedimentos de Boas Práticas de
Fabricação e Manipulação, são fundamentais para garantir a segurança e saúde do
manipulador bem como do consumidor, assim como são essas práticas que transmitem
e garante confiança e segurança de estabelecimentos (LIMA, 2020).
Na indústria de alimentos, as regras de segurança tomadas devido ao
Coronavírus como distanciamento social, fizeram com que as indústrias tivessem que
adaptar seu quadro de funcionários, seu processo produtivo e a rotina de toda a
empresa. O Ministério Público do Trabalho na Portaria PGT nº 470/2020 Recomendação nº 2 – PGT/CT COVID-19, institui a inclusão de coronavírus no
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e no Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), em paralelo as ações que devem ser
tomadas a fim de promover e proteger a saúde do trabalhador, bem como reduzir os
impactos negativos trabalhistas gerados pelo coronavírus (BRASIL, 2020a).
A Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), principal órgão de regulamentação
brasileira, não só para a indústria de alimentos, mas para diversas outras áreas. Na
Nota Técnica nº 48/2020 emitida pela ANVISA, a mesma estabelece com maiores
detalhes as medidas a serem adotadas na fabricação e manipulação de alimentos
durante a pandemia, além de que, no Decreto nº 10.282/20, a ANVISA considera que
toda a cadeia de alimentos, da produção até a entrega ao consumidor, é considerada
uma atividade essencial (BRASIL, 2020b).
As indústrias alimentícias, há anos se preocupam com o controle rigoroso de
prevenção Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA’s), pois transmissão de vírus em
geral vinculados a alimentos são uma preocupação não somente para as indústrias,
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mas também para os órgãos reguladores. As DTA’s são caracterizadas por incômodos
no sistema digestivo, desde náuseas, vômitos, diarreia, febre até sintomas extra
intestinais mais severos, deste modo as viroses alimentares são monitoradas
rotineiramente (SOUSA et. al, 2020). Considerando isso, mercados, restaurantes,
lanchonetes e similares também devem conceituar que as Boas Práticas de Fabricação
e Manipulação, não são somente direcionadas a prevenir o não contágio pelo vírus,
mas sim garantir alimentos seguros e de qualidade ao consumidor.
Com os instrumentos instituídos pela legislação brasileira para garantir a
segurança dos alimentos, se faz entender o porquê houve uma crescente no setor
alimentício, assim como as mudanças de hábitos dos consumidores. Quando se fala
em ‘mudança de hábitos de consumidores’ e a crescente economia no ramo alimentício,
automaticamente pensa-se em utilização de serviços e novas tecnologias, assim como
oferta e demanda dos produtos. Serviços como take away, deliverys e até mesmo o
preparo de refeições em casa, fez com que o setor sobrevivesse e se adaptasse ao
momento de crise mundial, entretanto, tendo em vista que aqueles que não tem acesso
ou o costume de pedir refeições por deliverys, não deixaram de dirigir-se a
estabelecimentos para procurar e adquirir gêneros alimentícios, frequentando
comércios varejistas de alimentos, mesmo este sendo um potencial fator de risco de
contágio (OLIVEIRA, 2020).
A empresa de Consultoria Galunion e o Instituto de Pesquisa Qualibest (2020),
realizaram um estudo, logo no início da pandemia, em abril de 2020; 93% dos
entrevistados estavam preparando alimentos em casa, enquanto 34% pedia comida
pronta por delivery. Ainda 54% dos entrevistados acreditavam que a forma mais segura
de adquirir alimentos para o preparo em casa era indo a estabelecimentos supermercados, enquanto apenas 14% fazia suas compras de supermercados por
aplicativos. Já em maio de 2020, houve uma crescente nos pedidos de comida por
delivery, passando de 34% para 42%, contudo o hábito de cozinhar em casa tornou-se
algo mais próximo da vida das pessoas, passando para 97% dos entrevistados.
Segundo Botelho (2020), a utilização de deliverys e o consumo de alimentos
fora de casa tem relação ‘positiva com a renda e negativa com a idade’. Ou seja, o
público mais jovem, bem como aqueles que possuem um poder aquisitivo maior são os
que fazem o uso de aplicativos de delivery. Outro relato é de que capitais e regiões
metropolitanas o delivery é muito mais usual, cerca de 39,5% maior quando comparado
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a cidades interioranas. Araújo (2021), em estudo publicado no dossiê de segurança
alimentar e nutricional da UNICAMP, com residentes em moradia estudantil, relatou que
cerca de 95,2% prefeririam preparar sua refeição em casa; 56,3% destes deixaram de
utilizar a cozinha comunitária por medo da pandemia.
Malta (2020) em seu estudo, relatou pontos como consumo de bebidas
alcoólicas e o consumo de alimentos minimamente processados. Na faixa etária de 30
a 39 anos; houve a maior prevalência no consumo de álcool durante a pandemia
(24,6%), enquanto jovens de 18 a 29 anos, cerca de apenas 18,6% aumentaram o
consumo de álcool durante a pandemia. Essas porcentagens podem ser justificadas
devido a sentimentos e sensações provocadas pela pandemia como tristeza,
ansiedade, estresse, medo da morte e inseguranças.
Gonçalves & Dos Santos Toriani (2021), em um estudo realizado com jovens
universitários de Santa Catarina, relatou que 68,3% não realizavam higienização de
alimentos e embalagens antes da pandemia, em contrapartida 74,2% afirmaram que
após o início da pandemia adquiriram este hábito. Porém, apenas 53,9% continuaram
realizando sempre a higienização. Com relação a lavagem de mãos, após o toque em
superfícies, 94,2 % afirmou que realizava a lavagem com frequência, contudo os
pesquisadores ao observarem o cotidiano dos estudantes na universidade, não
obtiveram comprovação desta prática, visto que comumente os estudantes não
realizavam a higienização das mãos rotineiramente.
Ainda no estudo realizado por Malta (2020), é relatado que o brasileiro adulto
teve diversas mudanças no estilo de vida durante a pandemia, onde este mostra que o
consumo de alimentos congelados também cresceu neste período, cerca de 14,6% dos
entrevistados passaram a consumir mais de duas vezes na semana alimentos
congelados, assim como a ingestão de salgadinhos e doces, antes da pandemia 50,6%
dos participantes consumiam mais de 2 vezes na semana. Em relação ao consumo de
alimentos saudáveis, na faixa etária de 30 a 39 anos; 56,8% consumiam alimentos
saudáveis antes da pandemia e após o início da pandemia esse número caiu para
49,6%. Na faixa etária de 18 a 29 anos; 51,6% consumiam alimentos saudáveis antes
da pandemia, entretanto a queda do consumo deste público foi de apenas 3,2%. Em
relação ao consumo de alimentos congelados 20,5% do público jovem (18 a 29 anos)
passaram a consumir mais de dois dias na semana, contra 18,2% dos adultos entre 30
e 39 anos. Já doces em geral 63% do público jovem consome mais de dois dias na
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semana, enquanto adultos entre 30 e 39 anos, 49,4% costumam comer doces mais de
duas vezes na semana.
Ao analisar os estudos citados pode-se perceber um comportamento similar
dos hábitos do cotidiano da população, da mesma maneira que justifica o aumento no
consumo de alimentos minimamente processados, tendo em vista que a população
passou a cozinhar mais em casa, assim como pode-se explicar o aumento no consumo
de alimentos industrializados - congelados e processados e também a frequência no
uso de food services. Porém, não se pode deixar de relacionar que as Boas Práticas
de Fabricação e Manipulação, usualmente utilizadas nas indústrias alimentícias, são
essenciais também no setor de comercialização de alimentos para o consumidor final,
com o intuito de evitar a transmissão durante as entregas e compras realizadas, não só
por meio das embalagens utilizadas, mas também pela manipulação inadequada nos
estabelecimentos alimentícios (SOUSA et. al, 2020).

2.4

ALIMENTOS E EMBALAGENS
Quando se fala em embalagens de alimentos, é importante considerar que as

mesmas são superfícies, e superfícies são consideradas veículos transmissores, ou
seja, podem carregar o vírus até o ser humano. Por exemplo no ar o vírus pode
permanecer por até 3 horas e o ar deposita o vírus em superfícies, o tempo de atividade
do vírus varia de acordo com o material de cada uma delas, em superfícies de cobre
pode ficar por 4 horas, até 24 horas em papelões, chegando a 72 horas em superfícies
de plástico ou aço inoxidável (SOUSA, 2020).
Os vírus são grandes agentes causadores de doenças vinculadas a alimentos,
o que é algo que preocupa muito a toda cadeia produtiva. As intoxicações alimentares,
são doenças ocasionadas pelos maus hábitos de higiene na manipulação dos alimentos
antes do consumo, e genericamente falando, causam as ‘viroses’. Considerando as
características dos Coronavírus anteriores SARS e MERS, estes são resistentes a
temperaturas de congelamento e sensíveis ao calor, dessa forma apesar destes não
terem apresentado relações de contágio via alimentos, é importante observar que
quando os alimentos são submetidos a processos térmicos de altas temperaturas,
diminuem o risco de infecção (SOUSA et. al, 2020).
Diversos estudos apontam a importância das Boas Práticas de Fabricação e
Manipulação (BPF e BPM) no preparo e contato com alimentos e suas embalagens,
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desde a sua produção no campo até o consumo. Apesar de ainda não existirem estudos
que apontem a sobrevivência do vírus nos alimentos em si, a higiene cotidiana como
lavagem adequada das mãos, bem como dos alimentos, deve ser considerada. Há
comprovações científicas referentes ao tempo de sobrevivência do Coronavírus em
superfícies de materiais como aço inoxidável – muito utilizado na indústria de alimentos
– plásticos, papelões e outros materiais utilizados nos food services (SOUSA, 2020).
Segundo Franco (2020), o Sars-CoV-2 é mais estável em superfícies não
porosas, do que superfícies porosas, entre 21 ºC e 23 ºC, com umidade relativa de
65%. Em vidros, plásticos e aço inox, o vírus permanece ativo de 2 a 4 dias, enquanto
em papéis, madeira e tecidos de 30 minutos a 2 dias, enquanto em luvas e alumínio a
sobrevivência do vírus pode chegar a 3 horas. Dessa forma os alimentos podem ser
infectados via contaminação cruzada a partir do contato com outros materiais já
infectados, entretanto a possibilidade do vírus se proliferar nos alimentos é muito baixa,
dado que os alimentos em geral não oferecem condições para a sua replicação. Mesmo
assim, recomenda-se que em ambientes de preparação de alimentos, haja higienização
com água e sabão a fim de garantir a remoção de uma maior quantidade de
patogênicos, sendo estes o mais eficaz. Já para a desinfecção das superfícies,
equipamentos e dispositivos recomenda-se a utilização de solução de hipoclorito de
sódio (1%), álcool 70% ou isopropanol (LIMA, 2020).
Alimentos crus possuem um maior risco de propagação de doenças virais,
frutas, verduras e legumes são potenciais alimentos contaminados, levando em conta
que estes podem ser contaminados pela água utilizada na irrigação ou pelo manuseio
da colheita. Assim, cumprir as regras de higienização de alimentos e embalagens, tanto
na preparação, quanto no contato via deliverys deve ser considerado, assim como a
lavagem correta de mãos, uma vez que este pode evitar diversas outras doenças
(SOUSA et. al, 2020).

3

METODOLOGIA

Inicialmente, levando em consideração que a grande maioria dos estudos
realizados tem como universo amostral toda a população, optou-se por eleger um
público específico para melhor direcionamento deste estudo, sendo escolhido como
foco, o público de jovens universitários. Para a obtenção dos dados de análise deste
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positivo ou negativo e como isso influenciou no cotidiano dos universitários, algumas
das perguntas realizadas na seção foram: ‘Você contraiu Covid?’, ‘Como está a prática
do isolamento social?’, ‘Qual seu nível de preocupação com a pandemia?’, ‘Em relação
ao consumo de alimentos durante a pandemia como você faz as refeições?’, ‘Dentre
alimentos processados, ultraprocessados, frescos, minimamente processado e
ingredientes culinários, qual (s) você consumiu/consome durante a pandemia?’,
‘Qual/quais alimentos você mais consumiu/consome durante a pandemia?’, ‘Qual
alimento não consumia, mas passou a consumir durante a pandemia?’, ‘Como você faz
o preparo de comidas em casa, durante a pandemia?’, ‘Em relação ao consumo de
bebidas alcóolicas, durante a pandemia, como é seu consumo?’, ‘Como você faz a
aquisição de alimentos em supermercados, durante a pandemia?’, ‘Em relação a
deliverys, com qual frequência você pede comida no delivery, na semana?’, ‘Com que
frequência você pede comida por delivery, no dia?’, ‘Quanto em média você gasta por
pedido?’, ‘Em relação ao consumo de alimentos em restaurante durante a pandemia,
qual foi a frequência?’, ‘Em relação ao consumo de alimentos em restaurantes, durante
a pandemia, o que te faz confiar no estabelecimento?’, ‘Em relação a higienização das
embalagens dos alimentos, durante a pandemia, como você faz?’, ‘Pra você os
alimentos embalados ou in natura, podem levar o vírus até você?’ e ‘Como evoluiu os
custos dos alimentos em geral durante a pandemia, pra você?’.
Após a estruturação do questionário o mesmo foi disponibilizado para resposta
por meio redes sociais (Whats app, Instagram, Facebook, e-mails, entre outros), dos
autores, para estudantes universitários em geral e optou-se pelo anonimato no
preenchimento dos dados, para melhor utilização das respostas fornecidas, a fim de
evitar constrangimentos. O questionário acolheu respostas dos estudantes no período
compreendido entre os dias 12/07/2021 e 16/07/2021 e teve um total de 280 respostas.
Posteriormente a aplicação do questionário realizou-se uma análise estatística, cuja
tabulação e observação das respostas fechadas se deu por meio de análise estatística
descritiva simples, através de amostragem finita, ou seja, com número limitados de
elementos a serem analisados, os resultados foram expostos por meio de resultados
absolutos, relativos e na forma de gráficos de setores e barras, contando com tabelas
de análises qualitativas.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após decorrido o tempo de acolhimento de respostas no questionário, resultou
em 280 preenchimentos, dos quais 15 participantes não se apresentavam elegíveis
como público alvo deste estudo, pois estes não estão cursando nenhuma graduação.
Ao observar as respostas, e os Estados onde os universitários cursavam a graduação,
desconsiderou-se 44 participantes, devido ao número de respostas de cada Estado,
não serem suficientes para representar uma amostra populacional, assim os
universitários que declararam serem dos Estados do Alagoas, Amapá, Amazonas,
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco,
Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, não foram considerados elegíveis para a
pesquisa.
Dessa forma, foram considerados elegíveis para objeto deste estudo,
universitários dos Estados da Região Sul do país, ou seja, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul, tendo em vista que o número de respostas obtidas pelo
questionário, tendiam a um cenário de opiniões sulistas. Assim, foram considerados
221 questionários elegíveis para análise, sendo estudantes de universidades públicas
(76,47%) e privadas (23,53, onde foram 157 (71,04%) mulheres e 64 (28,96%) homens.
Quando questionados sobre o local de residência e o local onde fazem a graduação
55,2% dos estudantes residem na cidade em que estudam, enquanto 44,8% não estão
residindo na cidade onde estudam. Em relação à faixa etária, observou-se que 59,28%
são estudantes de 18 a 22 anos; 28,05% estudantes de 23 a 27 anos; 6,79% estudantes
com mais de 33 anos; 5,43% estudantes de 28 a 32 anos e apenas 0,45% menores de
18 anos. O Gráfico 1 indica as faixas etárias estabelecidas e a quantidade de
universitários de cada faixa etária. Portanto, a ampla maioria dos participantes é jovem,
dentro de um recorte etário de até 22 anos.
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Após questionar o comportamento dos estudantes durante a pandemia, estes
foram direcionados a perguntas referentes a seus hábitos na compra de alimentos por
food services; 14,48% fazem suas refeições a partir de pedidos por deliverys e take
away, comem em restaurantes ou se alimentam de comidas prontas (congeladas),
enquanto 3,62% não tinham o hábito e ainda não preparam comidas em casa,
comportamento este também verificado no estudo de Malta (2020). Já 85,52% deles
afirmam que passaram a preparar as refeições em casa, e 169 estudantes já tinham
este hábito antes da pandemia, apenas aumentaram a frequência com que cozinham
em casa, este fato pode ser devido a vários quesitos como por exemplo: os custos dos
alimentos terem se elevado e preparar refeições em casa seja a forma mais adequada
de adaptar o orçamento, o fato de que o consumo de alimentos minimamente
processados seja mais prático, saudável e nutritivo ou até mesmo a agilidade e
economia de tempo, oferecido por alimentos congelados. Este comportamento é muito
similar ao retratado também pela Galunion e Qualibest (2020) em seu estudo, onde
74% dos entrevistados, público este com 35 anos e classe B em média, julgavam logo
no início da pandemia, mais seguro preparar as refeições em casa, bem como 17% dos
entrevistados pediam comida por deliverys. Se pode perceber que mesmo sendo
públicos distintos e se passados mais de um ano e meio de pandemia, ambos julgam
mais seguros o preparar as refeições em casa.
Diferentemente do estudo realizado por Malta (2020) onde os participantes de
todas as idades, o consumo de alimentos ultraprocessados aumentou e diminuiu a
ingestão de alimentos saudáveis e minimamente processados. Observou-se que no
público de estudantes universitários, que o consumo de alimentos processados é
frequente, representados por 50,23% dos estudantes; em contrapartida 69,23% diz ter
aumentado o consumo de alimentos frescos e minimamente processados, além de que
71,95% relatou que passou a utilizar mais ingredientes culinários no preparo das
refeições como açúcar, sal, azeite e manteiga. A Tabela 1 apresenta os 12 alimentos
mais consumidos durante a pandemia pelos universitários da Região Sul, em primeiro
lugar tem-se a ‘água’, seguidos de massas e carnes. Ainda pode-se observar que o
consumo de frutas, hortaliças, leguminosas e verduras foram superiores a 65%, o que
justifica o aumento no consumo alimentos in natura e minimamente processados.
No estudo realizado pela Galunion e Qualibest (2020), há uma preferência dos
jovens (61%) por hambúrgueres, ao observar a Tabela 1, nota-se que este não se
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encontra entre os 12 alimentos mais consumidos pelos estudantes sulistas, tendo este
ficado na 19º colocação na preferência de consumo com 35,75%. Entretanto o consumo
de açaí por exemplo, foi relatado no estudo que este tem apenas 21% da prioridade no
consumo dos estudantes sulistas, o que pode ser considerado semelhante a este
estudo, onde 17,19% dos estudantes consumiram muito açaí durante a pandemia.
TABELA 1 – ALIMENTOS MAIS CONSUMIDOS DURANTE A PANDEMIA PELOS UNIVERSITÁRIOS
ENTREVISTADOS.
Colocação
Alimento
Consumo na pandemia (%)
1º
Massas (macarrão, lasanha, calzone, etc)
77,38%
2º
Carnes
75,11%
3º
Cereais, pães e tubérculos
74,66%
4º
Ovos
74,66%
5º
Doces e bolos
73,76%
6º
Frutas
67,87%
7º
Hortaliças, leguminosas e verduras
66,06%
8º
Pizza
63,80%
9º
Comida típica brasileira
59,73%
10º
Queijos e derivados e embutidos
57,92%
11º
Frituras (Nuggets, batatas fritas, empanados, etc)
47,06%
12º
Sanduíches
35,75%
Fonte: Os autores, 2021.

Ao observar a Tabela 1 acima, pode-se perceber que o consumo de carnes
pelos estudantes universitários durante a pandemia foi bem elevado 77,38%. Outro
fator que pode ser considerado é a cultura da Região Sul do país, onde o consumo de
carnes, são historicamente culturais. Em média o consumo de carnes dos brasileiros é
de 26,4 quilos por ano, com a pandemia este número caiu em 14% em comparação a
2019 (MANO, 2021). Entretanto, o consumo de carnes dos estudantes sulistas ainda é
alto, ocupando a 3ª posição dos alimentos mais consumidos durante a pandemia,
mesmo com o mercado de carnes tendo sofrido variações de preços, aumentando
cerca de 35% seu valor segundo o IBGE, (MANO, 2021). O consumo de carnes,
durante a pandemia é um fator que deve ser levado em consideração, principalmente
quanto ao seu preparo, como relatado neste estudo vírus pode permanecer estável
quando congelado, em temperaturas inferiores a 4º C em carnes e derivados o vírus
permanece ‘adormecido’, desta forma o consumo de carnes se não for feito da maneira
correta, ou seja, sem passar por tratamentos térmicos adequados superiores a 65ºC,
pode ser um potencial agente transmissor, conforme Bainy et. al (2021) relataram em
seu estudo.
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A Tabela 2 apresenta os 14 alimentos que não eram consumidos pelos
estudantes antes da pandemia, e que passaram a ser consumidos durante a pandemia.
Curiosamente os fast foods aparecem nesta tabela como segundo colocado, entretanto
eles não aparecem nos alimentos mais consumidos durante a pandemia, e não está
nas prioridades de consumo dos universitários, sendo este consumido por 36,65% dos
estudantes rotineiramente, um estudante declarou que em sua rotina: “O consumo de
fast food diminuiu, em vez de ser uma vez na semana passou a ser a cada 15 dias”.
TABELA 2 – ALIMENTOS QUE OS ESTUDANTES NÃO CONSUMIAM, MAS PASSARAM A CONSUMIR
DURANTE A PANDEMIA.
Colocação
Alimento
Consumo na pandemia (%)
1º
Hortaliças, leguminosas e verduras
13,57%
2º
Fast foods
11,76%
3º
Frituras (Nuggets, batatas fritas, empanados, etc)
9,95%
4º
Frutas
8,60%
Doces e bolos
5,88%
5º
Ovos
5,88%
6º
Massas (macarrão, lasanha, calzone, etc)
5,43%
7º
Cereais, pães e tubérculos
4,98%
8º
Pizza
4,07%
Açaí
3,62%
9ª
Diet ou light
3,62%
Peixes e frutos do mar
3,62%
Hambúrguer
3,17%
10º
Salgados assados
3,17%
Fonte: Os autores, 2021.

Os estudantes ainda quando questionados sobre ‘os alimentos mais consumidos
durante a pandemia’ e os ‘alimentos que não consumiam, mas passaram a consumir’,
demostraram sua opinião por algumas bebidas, demonstradas na Tabela 3.
Curiosamente em primeiro lugar tem-se a ‘água’, cerca de 90,95% afirmam estarem
consumindo mais água durante a pandemia e apenas 8,60% dizem ter diminuído o
consumo. Ainda é possível observar na Tabela 3, a incidência no consumo de bebidas
alcoólicas, onde 35,75% relatou estar consumindo mais bebidas alcoólicas durante a
pandemia, um estudante relatou: “Na pandemia aumentou minha rotina alimentar e de

bebidas alcoólicas, isso devido a ansiedade ao hábito de ficar em casa”.
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jovens também com a pandemia, passaram a ter hábitos alimentares mais saudáveis,
e todos os cuidados com a saúde durante a pandemia resultaram no modo de vida com
um controle mais rigoroso de higiene alimentar, passando a preparar mais alimentos
em casa, uma vez que a grande maioria acredita que realizar as práticas de
manipulação e higiene adequadas pode impedir o contágio do vírus através de
alimentos e embalagens. Além disso, os universitários sulistas durante a pandemia,
‘aprenderam’ a utilizar mais as novas tecnologias relacionadas aos food services, para
a própria comodidade e segurança a vida.
De maneira geral pode-se dizer que apesar de todos os pontos negativos que
a pandemia causou na população mundial, hábitos e práticas boas, como as de
manipulação e higiênico-sanitário alimentar, foram impostas ao dia a dia do ser
humano, e dessa forma garantiram uma melhor qualidade de vida, como relatada pelos
universitários da Região Sul do Brasil.
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA

Percepção de estudantes universitários em relação
a aquisição de alimentos durante a pandemia de
Covid-19
Prezado Colaborador,
O presente questionário faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado
"Como o jovem universitário, distingue o controle higiênico sanitário de alimentos no
'novo normal', qual a relação entre hábitos adquiridos e a transfiguração aquisitiva com
a indústria de alimentos", da estudante Thays Corrêa, orientado pela Profª. Drª. Érika
Vasques e pelo Profº. Drº. Raimundo Tostes, do curso de Engenharia de Alimentos da
Universidade Federal do Paraná. Temos como objetivo entender e avaliar a percepção
dos estudantes universitários sobre o consumo de alimentos durante a pandemia de
Covid-19 no Brasil (2020-2021).
O questionário deverá abranger de 5 a 10 minutos de tempo. Todas as
informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer serão utilizadas somente para esta pesquisa.
São garantidos o sigilo e a privacidade das informações, ressaltando que é
desnecessária a identificação dos participantes. A participação nesta pesquisa é
voluntária e não sofrerá qualquer prejuízo se não aceitar ou se desistir após ter iniciado
a pesquisa. Se tiver alguma dúvida a respeito dos objetivos da pesquisa e/ou dos
métodos utilizados, por favor nos envie uma mensagem pelo e-mail
"thayscorrea7@gmail.com".
Agradecemos a sua participação.

Seção 1:
Essa pesquisa tem como público alvo universitários!
Caso você tenha tirado um tempinho pra responder e não está na
graduação, responda "NÃO" na questão abaixo e encaminhe o formulário.
Não se esqueça, use máscara, higienize bem as mãos e se cuide, até a
próxima!

1. Você está na graduação?
a. Sim
b. Não
Seção 2: Características sociodemográficas e socioeconômicas
2. Sexo (Essa questão não está relacionada a gênero ou orientação sexual, mas a
diferenças biológicas).
a. Feminino
b. Masculino
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3. Idade
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Menor de 18 anos
18 a 22 anos
23 a 27 anos
28 a 32 anos
33 a 37 anos
38 a 42 anos
Mais de 43 anos

4. Cor da pele
a. Amarela
b. Branca
c. Indígena
d. Parda
e. Preta
5. Estado de residência
a. Acre
b. Alagoas
c. Amapá
d. Amazonas
e. Bahia
f. Ceará
g. Distrito Federal
h. Espírito Santo
i. Goiás
j. Maranhão
k. Mato Grosso
l. Mato Grosso do Sul
m. Minas Gerais
n. Pará
o. Paraíba
p. Paraná
q. Pernambuco
r. Piauí
s. Rio de Janeiro
t. Rio Grande do Norte
u. Rio Grande do Sul
v. Rondônia
w. Roraima
x. Santa Catarina
y. São Paulo
z. Sergipe
aa. Tocantins
6. Qual cidade? (Aberta)
7. Quantas pessoas moram com você:
a. Moro sozinho
b. 1
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c.
d.
e.
f.

2
3
4
5 ou mais

8. Há menores de 18 anos no domicílio?
a. Sim
b. Não
9. Se houver menores, qual a faixa de idade?
a. 0 a 5 anos
b. 6 a 9 anos
c. 10 a 14 anos
d. 15 a 17 anos
10. Você possui renda própria?
a. Sim
b. Não
11. Quantas pessoas participam da renda no domicílio?
a. Nenhuma
b. Apenas eu
c. 1
d. 2
e. 3
f. 4
g. 5 ou mais
12. Qual a renda mensal, incluindo as demais pessoas que moram com você, se for
o caso:
a. Sem renda
b. Até 2 salários mínimos
c. Entre 2 e 4 salários mínimos
d. Entre 4 e 10 salários mínimos
e. Entre 10 e 20 salários mínimos
f. 20 salários mínimos ou mais
g. Auxílio emergencial
13. Você recebe algum auxílio ou bolsa estudantil?
a. Sim
b. Não
Seção 3: Características estudantis
14. Tipo de universidade?
a. Pública
b. Privada
15. Qual universidade você estuda? (Aberta)
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16. Qual seu curso? (Aberta)

17. Você reside onde faz faculdade?
a. Sim
b. Não
18. Estado onde faz faculdade?
a. cre
b. Alagoas
c. Amapá
d. Amazonas
e. Bahia
f. Ceará
g. Distrito Federal
h. Espírito Santo
i. Goiás
j. Maranhão
k. Mato Grosso
l. Mato Grosso do Sul
m. Minas Gerais
n. Pará
o. Paraíba
p. Paraná
q. Pernambuco
r. Piauí
s. Rio de Janeiro
t. Rio Grande do Norte
u. Rio Grande do Sul
v. Rondônia
w. Roraima
x. Santa Catarina
y. São Paulo
z. Sergipe
aa. Tocantins
19. Qual cidade? (Aberta)
Seção 4: As questões a seguir são relacionadas ao Covid-19, a manipulação de
alimentos, a hábitos alimentares durante a pandemia, entre outros. Pedimos que leia
com bastante atenção e responda de maneira mais sincera possível, pois essa é a parte
mais importante da pesquisa. Esta é a última seção!
20. Você contraiu Covid?
a. Sim
b. Não
21. Perdeu alguém próximo para o Covid?
a. Sim
b. Não
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22. Prática do isolamento social?
a. Muito pouco
b. Pouco
c. Mais ou menos
d. Praticamente isolado
e. Totalmente isolado
23. Rotina de atividades:
a. Fica em casa o tempo todo
b. Sai apenas para trabalhar
c. Sai as vezes para lazer
d. Sai as vezes para fazer atividades de primeira necessidade
e. Sai de casa o tempo todo, pra tudo
24. Nível de preocupação com a pandemia
a. Não estou preocupado
b. Pouco preocupado
c. Mais ou menos preocupado
d. Preocupado
e. Muito preocupado
25. Em relação ao consumo de alimentos durante a pandemia:
a. Come diariamente em restaurantes
b. Pede a refeição diária pronta via aplicativos
c. Busca comida pronta para consumir em casa
d. Compra comidas congeladas/kits refeição pra a semana
e. Passou a preparar as refeições em casa
26. Em relação às categorias abaixo, quais tipos você mais consumiu/consome
durante a pandemia?
a. Alimentos frescos ou naturais e minimamente processados
b. Ingredientes culinários (açúcar, azeite, óleo, sal, entre outros)
c. Processados
d. Ultra processados
27. Dos alimentos abaixo, qual/quais você mais consumiu/consome durante a
pandemia?
a. Água
b. Açaí
c. Bebidas lácteas
d. Bebidas alcoólicas
e. Carnes
f. Cereais, pães e tubérculos
g. Churrasco
h. Comida típica árabe
i. Comida típica brasileira
j. Comida típica chinesa/japonesa
k. Comida típica mexicana
l. Comida vegetariana/vegana
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m. Diet ou light
n. Doces e bolos
o. Fast foods
p. Frituras (Nuggets, batatas fritas, salgados empanados, etc)
q. Frutas
r. Grelhados
s. Hambúrguer
t. Hortaliças, leguminosas e verduras
u. Massas (macarrão, lasanha, calzone, etc)
v. Peixes e frutos do mar
w. Pizza
x. Queijos e derivados e embutidos
y. Refrigerantes
z. Salgados assados
aa. Sanduíches
bb. Óleos e gorduras
cc. Ovos
dd. Outras
28. Se você respondeu outros na questão acima, me conta o que! (Aberta)
29. Qual alimento não consumia, mas passou a consumir durante a pandemia?
a. Água
b. Açaí
c. Bebidas lácteas
d. Bebidas alcoólicas
e. Carnes
f. Cereais, pães e tubérculos
g. Churrasco
h. Comida típica árabe
i. Comida típica brasileira
j. Comida típica chinesa/japonesa
k. Comida típica mexicana
l. Comida vegetariana/vegana
m. Diet ou light
n. Doces e bolos
o. Fast foods
p. Frituras (Nuggets, batatas fritas, salgados empanados, etc)
q. Frutas
r. Grelhados
s. Hambúrguer
t. Hortaliças, leguminosas e verduras
u. Massas (macarrão, lasanha, calzone, etc)
v. Peixes e frutos do mar
w. Pizza
x. Queijos e derivados e embutidos
y. Refrigerantes
z. Salgados assados
aa. Sanduíches
bb. Óleos e gorduras
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cc. Ovos
dd. Outros
30. Se você respondeu outros na questão acima, me conta o que! (Aberta)
31. Qual alimento você consumiu e não consome mais durante a pandemia?
a. Açúcar
b. Bebidas alcoólicas
c. Carnes brancas
d. Carne vermelhas
e. Cereais, pães e tubérculos
f. Comidas étnicas
g. Diet ou light
h. Fast foods
i. Frituras (Nuggets, batatas fritas, salgados empanados, etc)
j. Frutas
k. Leites de derivados
l. Hortaliças, leguminosas e verduras
m. Massas (macarrão, lasanha, calzone, pizza, salgados, etc)
n. Peixes e frutos do mar
o. Refrigerantes
p. Óleos e Gorduras
q. Outros
32. Se você respondeu outros na questão acima, me conta o que! (Aberta)
33. Em relação ao preparo de comidas em casa, durante a pandemia:
a. Não fazia e ainda não faz
b. Não fazia e passou a fazer
c. Fazia, mas diminuiu a frequência
d. Fazia e não faz mais
e. Fazia e aumentou a frequência
34. Em relação ao consumo de bebidas alcóolicas, durante a pandemia:
a. Não consumo bebidas alcóolicas
b. Estou bebendo menos do que costumava
c. Continuei bebendo com a mesma frequência
d. Estou bebendo mais do que costumava
e. Não bebia e comecei a beber
35. Se você consome bebidas alcóolicas, qual delas consome mais?
a. Não consumo
b. Cachaça (água ardente/pinga)
c. Cervejas artesanais
d. Cervejas industriais (Marcas comerciais)
e. Destilados (Vodka, whisky, rum, licor, gin, entre outros)
f. Vinho
g. Outros
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36. Em relação a aquisição de alimentos em supermercados, durante a pandemia:
a. Faz por aplicativos
b. Continua indo presencialmente
c. Faz uso de ambos os recursos
37. Em relação a deliverys, com qual frequência você pede comida no delivery?
a. Nunca
b. 1 ou 2 dias da semana
c. 3 ou 4 dias da semana
d. 5 ou 6 dias da semana
e. 7 dias da semana
38. Se você respondeu pede comida por delivery, pelo menos um dia da semana,
quantas vezes no dia?
a. 1 vez
b. 2 vezes
c. 3 vezes
d. 4 vezes
e. 5 vezes ou mais
39. Se você respondeu pede comida por delivery, pelo menos um dia da semana,
quanto em média você gasta por pedido? (Aberta)
40. Em relação a pedidos em deliverys, durante a pandemia, você costuma pedir
comidas em:
a. Restaurantes que confia
b. Restaurantes com promoções e frete grátis
c. Restaurantes que possibilitam o não contato com entregador
d. Restaurantes com entrega rápida
e. Não peço e não pedi nenhuma vez comida por delivery durante a
pandemia
41. Em relação a aquisição de bebidas por deliverys, durante a pandemia, você:
a. Pede mais bebidas em garrafas e porções maiores (Litro)
b. Pede mais bebidas em garrafas e porções menores (Mililitros)
c. Pede mais bebidas em latas
d. Pede mais sucos naturais
e. Não pede bebidas por delivery
42. Em relação ao consumo de alimentos em restaurante durante a pandemia, você:
a. Não frequentou restaurantes durante a pandemia
b. Frequenta restaurantes, mas apenas aqueles com pratos à la carte
c. Frequenta restaurantes com modelo self-services
43. Em relação ao consumo de alimentos em restaurantes, durante a pandemia,
você:
a. Confia mais em restaurantes que solicitam a utilização de
luvas/máscaras/álcool para se servir
b. Confia mais em restaurantes onde um colaborador sirva seu prato no
buffet
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c. Não confia em se alimentar em restaurantes
44. Em relação a higienização das embalagens dos alimentos, durante a pandemia,
você:
a. Higieniza qualquer embalagem que chega da rua
b. Higieniza apenas embalagens plásticas
c. Higieniza apenas embalagens de papel
d. Higieniza apenas embalagens de vidro
e. Higieniza apenas embalagens de metal
f. Não higieniza nenhuma embalagem
45. Em relação a segurança das embalagens dos alimentos, durante a pandemia,
você?
a. Prefere embalagens em porções individuais para cada alimento
b. Prefere embalagens econômicas
c. Confia mais em embalagens lacrada
d. Não me preocupo com a embalagem
46. Em relação as embalagens dos alimentos pedidos por delivery, estas são
adequadas com os alimentos, mantem a temperatura, textura, gosto e odor
desejado?
a. Discordo totalmente
b. Discordo parcialmente
c. Não concordo e não discordo
d. Concordo parcialmente
e. Concordo totalmente
47. Em relação aos hábitos de higienização dos alimentos, durante a pandemia,
você:
a. Higieniza apenas alimentos in natura (verduras/frutas, etc)
b. Higieniza apenas alimentos embalados
c. Higieniza alimentos embalados e in natura
d. Não higieniza nenhum alimento
48. Pra você os alimentos embalados ou in natura, podem levar o vírus até você?
a. Discordo totalmente
b. Discordo parcialmente
c. Não concordo e não discordo
d. Concordo parcialmente
e. Concordo totalmente
49. Em relação aos custos dos alimentos em geral durante a pandemia:
a. Não percebi nenhuma mudança
b. Aumentaram, mas não impactaram meu orçamento
c. Aumentaram e impactaram meu orçamento
d. Aumentaram e impactaram ao ponto de reduzir o meu consumo
50. Deixe aqui seu comentário, sobre outras percepções em relações aos alimentos
durante a pandemia, ou me conta alguma mudança na sua rotina alimentar
durante a pandemia. (Aberta)

