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RESUMO 

 

Esse trabalho teve como objetivo analisar, através de uma pesquisa totalmente on line, 

os hábitos alimentares e de higiene pessoal para combater o Coronavírus durante o 

período de isolamento social imposto pelo governo durante a pandemia de covid 19. Foi 

elaborado um questionário e enviado contatos através das redes sociais, Wattsapp® e 

Messenger® com o objetivo de descobrir se os participantes estão fazendo uso das 

etiquetas comportamentais recomendadas pela ANVISA para combater a covid 19; 

verificar se as pessoas estão fazendo uso da máscara facial e respeitando o 

distanciamento social; avaliar os impactos na rotina das pessoas, tanto na sua 

alimentação, como nos serviços de alimentação que ela utilizava antes do isolamento; 

como estão adquirindo seus alimentos; quais serviços de alimentação fizeram mais falta. 

A pesquisa teve a participação de pessoas de todas as regiões do estado bem como de 

outras estados do país. Observa-se através dos resultados obtidos que, apesar da maciça 

divulgação o uso da máscara ainda necessita de muito trabalho de conscientização, a 

grande maioria dos pesquisados não apresentaram sintomas e não necessitaram de 

isolamento; as compras ainda continuaram sendo feitas no modo tradicional indo ao 

mercado o que pode tornar-se ponto disseminador da doença. Sugere-se que sejam 

intensificadas as campanhas de orientação bem como a realização de novas pesquisas 

que justifiquem intensificar medidas de etiquetas sanitárias e maior conscientização 

coletiva de forma que possamos sair dessa pandemia sem que mais vidas sejam 

perdidas.   

 

Palavras Chaves: Hábitos alimentares. Hábitos de Higiene. Covid-19. Isolamento 

social 
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ABSTRACT 

 

This work aimed to analyze, through a completely online survey, the eating and 

personal hygiene habits to fight the Coronavirus during the period of social isolation 

imposed by the government during the covid 19 pandemic. A questionnaire was 

prepared and contacts were sent through social networks, Wattsapp® and Messenger®, 

in order to find out if participants are using the behavioral tags recommended by 

ANVISA to combat covid 19; check if people are using the face mask and respecting 

social distance; evaluate the impacts on people's routine, both in their food and in the 

food services they used before isolation; how they are getting their food; which food 

services were most lacking. The survey was attended by people from all regions of the 

state as well as from other states in the country. It is observed through the results 

obtained that, despite the massive publicity, the use of the mask still needs a lot of 

awareness work, the vast majority of those surveyed did not present symptoms and did 

not need isolation; purchases still continued to be made in the traditional way, going to 

the market, which can become a spreading point of the disease. It is suggested that 

orientation campaigns be intensified, as well as new research that justifies intensifying 

health label measures and greater collective awareness so that we can get out of this 

pandemic without losing more lives. 

 

Keywords: Eating habits. Hygiene habits. Covid-19. Social isolation 
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01 INTRODUÇÃO 

 

 No final do ano de 2019 o mundo ficou em alerta contra um inimigo invisível 

porém letal, o Coronavírus (Covid 19), um vírus com grande potencial infeccioso e 

podendo levar uma pessoa a óbito. Desde então as pessoas começaram a viver um 

período de grandes mudanças em seus hábitos rotineiros, tanto os de higiene, como os 

alimentares.  

 Sair de casa se tornou algo perigoso, jantares aos finais de semana ficaram cada 

vez mais raros e ir ao mercado virou um desafio. Para evitar que o vírus se proliferasse 

várias medidas foram tomadas, como o distanciamento social, orientando as pessoas a 

não saírem de casa. O objetivo é evitar aglomerações a fim de manter uma distância 

mínima de um metro e meio para outras pessoas (FARIAS, 2020). O isolamento social é 

uma estratégia defendida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no sentido de 

diminuir a curva de crescimento de contaminação pelo novo Coronavírus, evitando que 

a população fique infectada ao mesmo tempo e sobrecarregue os sistemas de saúde 

(PEREIRA; LIRA; SOUZA JUNIOR, 2020). O uso obrigatório da máscara facial e a 

utilização de álcool em gel tornaram-se comuns no dia a dia. 

 Diante desse cenário, mudanças significativas ocorreram na vida e nos hábitos 

diários das pessoas, devido a isso foi realizado uma pesquisa de forma on line, para 

descobrirmos o que mudou realmente durante o período de isolamento social, no que se 

refere aos hábitos de higiene pessoal utilizados no combate ao covid-19, analisando se 

estão sendo cumpridas as orientações dos órgãos de saúde. Diante do cenário de 

isolamento social, imposto aos brasileiros durante a pandemia do COVID-19, faz-se 

necessário cuidar ainda mais da saúde e da imunidade (ARAÚJO et al, 2020).  

 Em relação ao hábitos alimentares verificamos se as pessoas estão preocupadas 

com uma alimentação saudável ou houve um aumento de consumo de produtos de alto 

valor calórico, como essas pessoas adquiriram seus alimentos e quais métodos foram 

utilizados para higieniza-los. Nossa relação com os alimentos também mudou. As 

compras nos mercados passaram a ser desafiadoras, pois são focos de contaminação. É 

preciso ir direto ao ponto e comprar apenas o necessário. (GUENTHER,2020). 

 Essa pesquisa, foi realizada inteiramente de forma on line e o questionário foi 

enviado através das redes sociais. Ela se torna muito relevante, pois busca descobrir 

como as pessoas reagiram diante de um cenário totalmente diferente de suas rotinas 

usuais. E no intuito de que os resultados obtidos com essa pesquisa possam ajudar a 
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esclarecer alguns pontos críticos e com isso fornecer mais informações para que 

soluções cheguem mais rapidamente e possamos estancar o número de vítimas fatais 

desse período negro da nossa história. É de suma importância que as pessoas continuem 

atentas ao vírus e continuem se protegendo, pois no momento em que a estatística 

ganhar nome, e pessoas importantes na sua vida morrerem, a certeza de sua letalidade 

deixa de ser uma dúvida. 
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02 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAL 

 

 Verificar os hábitos alimentares e de higiene praticados no período de 

isolamento social durante a pandemia de covid 19. 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 - Verificar se as pessoas estão utilizando–se do conjunto de etiquetas 

comportamentais que a ANVISA recomenda no combate ao COVID-19 e respeitando 

uso da máscara e o distanciamento social.  

 - Avaliar quais sintomas da doença foram mais comuns entre os entrevistados. 

 - Verificar hábitos de higiene pessoal utilizados no combate ao Covid-19. 

 -  Avaliar o impacto do distanciamento social nos hábitos alimentares das 

pessoas e também nos métodos de higienização desses alimentos. 

 - Avaliar quais serviços de alimentação fizeram mais falta nesse período. 
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03 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A EVOLUÇÃO DA COVID 19  

 

 No final de dezembro de 2019, a China comunicou à OMS (Organização 

Mundial de Saúde) o primeiro caso de Covid 19, ocorrido no município de Wuham. A 

doença COVID-19 (Coronavírus Disease 2019) é uma infecção respiratória provocada 

pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2) 

(SCHUCHMANN et al., 2020). Logo o novo Coronavírus se espalhou pelo mundo com 

casos relatados em 19 países já no final de janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a COVID-19 como uma pandemia 

(SCHMIDT et al., 2020). Nas semanas seguintes o número de casos de Covid-19 fora 

da China aumentou 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou. São muitas 

pessoas infectadas em 114 nações, sendo que 4291 pessoas morreram. (EMPRESA 

BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO, 2020). 

 Em 03 de abril de 2020, 206 países registravam infecções pelo novo 

Coronavírus, com o total de 976.249 casos confirmados e 50.489 mortes de acordo com 

a OMS. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).  

 No Brasil, a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus foi declarada em fevereiro 

de 2020, através da Portaria no 188/20 (BRASIL, 2020). No dia 4 de fevereiro, o 

presidente Jair Bolsonaro declarou estado de emergência, e o governo passou a planejar 

a operação de resgate. Isso exigia colocar militares na área de risco e trazer pessoas com 

potencial infecção para o solo brasileiro, uma ação arriscada. (JORNAL FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2020). Em Abril o Brasil contava com 9.056 casos confirmados e 359 

mortes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 Em janeiro de 2021, o país já registrou um total de 196.591 óbitos desde o 

começo da pandemia. Em casos confirmados somam-se um total de 7.754.560 

brasileiros já tiveram ou têm o novo Coronavírus, com 22.489 desses confirmados 

somente num dia. (PORTAL G1, 2021). O balanço mostra ainda que 6.813.008 pessoas 

se recuperaram da covid-19. Os dados divulgados pelo ministério vêm de informações 

levantadas pelas secretarias estaduais de Saúde de todo o país. (BRANDÃO, 2021) 

 O mundo registrou mais de 1,1 milhão de novos casos de Covid-19 nos 

primeiros dois dias de 2021, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins. Os 
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números foram puxados por Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Brasil, Itália e Índia, 

que lideraram o ranking de novos casos (PORTAL G1(1), 2021). Ainda de acordo com 

(PORTAL G1(1), 2021) Até o momento, a Covid-19 deixou mais de 1,8 milhão de 

vítimas no mundo. 

  

3.2 MEDIDAS DE CONTROLE PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO 

DO VÍRUS  

 

 Desde a emergência, na China, em dezembro de 2019, do novo Coronavírus, a 

humanidade tem enfrentado uma grave crise sanitária global, muitas das medidas de 

controle da epidemia foram introduzidas de uma só vez, e tiveram graus variados de 

adesão nos diferentes países (LEITE,2020).  Em um contexto em que não se dispõe de 

recursos farmacêuticos para conter o avanço do Coronavírus em todo o mundo, o 

distanciamento social ocupa posição de centralidade nas ações de mitigação da COVID-

19 (OLIVEIRA et al, 2020). Segundo Pereira et al (2020, p. 4) sobre o isolamento 

social: 

Em casos extremos é adotado o Isolamento Social (IS), conceitualmente, 

quando as pessoas não podem sair de suas casas como forma de evitar a 

proliferação do vírus. Dessa forma, há ainda a recomendação de que as 

pessoas suspeitas de portarem o vírus permaneçam em quarentena por 

quatorze dias, pois este é o período de incubação do SARS-CoV-2, ou seja, o 

tempo para o vírus manifestar-se no corpo do indivíduo. 

  

 Conforme descrito na NT nº 47 de 03/06/2020 (ANVISA, 2020) sobre o 

distanciamento: a dinâmica da pandemia do novo Coronavírus mostra que a transmissão 

do vírus tem ocorrido de pessoa a pessoa, pelo contato próximo com um indivíduo 

infectado ou por contágio indireto, ou seja, por meio de superfícies e objetos 

contaminados, principalmente pela tosse e espirro de pessoas infectadas. Tais medidas 

incluem o isolamento de casos; o incentivo à higienização das mãos, à adoção de 

etiqueta respiratória e ao uso de máscaras faciais caseiras; e medidas progressivas de 

distanciamento social, com o fechamento de escolas e universidades, a proibição de 

eventos de massa e de aglomerações (AQUINO et al, 2020). Estratégias de 

distanciamento social devem ser fortalecidas e realizadas de forma intersetorial e 

coordenada entre as diferentes esferas governamentais e regiões para que seja alcançado 

o fim da epidemia o mais brevemente possível, bem como para evitar ondas de 

recrudescimento do contágio da doença. (LEITE et al, 2020). Necessita-se da 
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conscientização da população para que permaneça em casa, até a completa proibição da 

circulação nas ruas, exceto para a compra de alimentos e medicamentos ou a busca de 

assistência à saúde. (AQUINO et al, 2020).  

 Nesse contexto de incertezas, somos forçados a alterar a rotina e os laços sociais, 

que permite a redução da velocidade de dispersão do vírus e, consequentemente, do 

número de pessoas que, simultaneamente, precisariam da estrutura hospitalar de alta 

complexidade para o tratamento dos sintomas graves (GRISOTTI, 2020). Essa 

estratégia será eficaz para evitar o colapso na assistência hospitalar e a redução no 

número de vítimas da COVID-19. (BEZERRA, 2020). 

 O isolamento social é uma das principais medidas não farmacológicas para o 

enfrentamento da pandemia (GARCIA; DUARTE, 2020). De acordo com (FARIAS, 

2020) ele pode não ser eficaz a médio prazo, devendo ser encarado, sobretudo, como 

uma medida para ganhar tempo enquanto cientistas do mundo estão à procura de 

tratamento e cura da Covid-19, pois vacina exige mais experimentação (FARIAS, 

2020). 

  

 3.3 ALIMENTAÇÃO E HIGIENE DURANTE O ISOLAMENTO 

SOCIAL 

 

 A COVID-19 não é a primeira pandemia a nível mundial e, certamente, não será 

a última. Contudo, será a primeira na qual, muito provavelmente, não haverá diminuição 

da capacidade de distribuição alimentar e, consequentemente, não haverá escassez de 

alimentos (DE OLIVEIRA, 2020). 

  O distanciamento nos fez rever algumas prioridades. Cozinhando em casa, 

passando mais tempo em família, lendo mais livros, assistindo mais filmes, ouvindo 

mais músicas, limpamos nossas casas repetidamente, por medo da contaminação ou 

tempo ocioso (GUENTHER,2020). Ainda segundo (GUENTHER, 2020) a pandemia 

nos mostrou que é possível trabalhar de casa. Muitos se sentem inclusive mais 

produtivos, pois economizam o tempo gasto de deslocamento de casa para o trabalho. 

 Segundo (MALTA et al, 2020), sobre o período de isolamento: os brasileiros 

passaram a praticar menos atividade física, aumentaram o tempo dedicado às telas, 

reduziram o consumo de alimento saudáveis e aumentaram o de produtos ultra-

processados, em decorrência das restrições sociais impostas pela pandemia. Muitos 

fatores externos podem influenciar a imunidade e a saúde como um todo, uma 
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alimentação saudável atua em conjunto para fortalecer o sistema imunológico e auxiliar 

na proteção de diversas doenças (ARAUJO et al., 2020). Lembrando que é sempre 

importante manter uma alimentação saudável e equilibrada, reduzindo o consumo 

energético excessivo e evitando o excesso de açúcar e sal (COSTA, 2020). Os alimentos 

“in natura” ou minimamente processados possuem nutrientes e fitoquímicos com 

propriedades protetoras, antioxidantes e antinflamatórias, melhorando assim a nossa 

imunidade. (ARAUJO et al., 2020).  

 Ainda de acordo com (COSTA, 2020) não existe nenhum alimento específico ou 

suplemento alimentar que possa prevenir ou ajudar no tratamento da Covid-19. As boas 

práticas de higiene continuam a ser a melhor forma de prevenção contra a doença. 

(COSTA, 2020). 

 O uso de EPI, como luvas e máscaras, é abordado nas regras de Boas Práticas de 

Manipulação e de Fabricação, entretanto, em uma perspectiva diferente, tendo como 

foco a redução da contaminação de alimentos (ANVISA, 2020). Ainda sobre o uso de 

máscaras conforme (ANVISA, 2020): apesar de o uso de máscaras não ser obrigatório 

da legislação sanitária vigente no contexto das Boas Práticas de Fabricação e 

Manipulação de alimentos, esse equipamento pode ser utilizado visando evitar a 

contaminação de alimentos prontos para o consumo e também para proteger a saúde do 

trabalhador em situações específicas. 

 COVID-19 deve ser semelhante ao de outros tipos de Coronavírus da mesma 

família, portanto, ele pode persistir por poucas horas ou vários dias, dependendo do tipo 

de superfície, temperatura e umidade do ambiente. Entretanto, são eliminados pela 

higienização ou desinfecção das superfícies (tanto pela ação de detergentes, sabões e 

desinfetantes) e pela lavagem das mãos. (ANVISA, 2020). 

 Pandemias ocorreram ao longo da história e ocasionaram profundas rupturas no 

sistema social. O que aprendemos com a história social das epidemias? Apesar do 

avanço científico e tecnológico dos últimos séculos, dispomos apenas, em termos 

práticos e no curto prazo, de dispositivos de biossegurança medievais (GRISOTTI, 

2020). 
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04 METODOLOGIA 

 

 Para a realização dessa pesquisa não procurou-se um público alvo específico, 

pois, por ser uma pandemia a nível global e a população em geral ter passado pelo 

período de isolamento social, todas elas estão aptas a responder 

 Para a elaboração dessa pesquisa vários trabalhos acadêmicos, artigos científicos 

e teses foram consultadas, esses serviram como referencial.  

 Foram elaboradas diversas perguntas para a confecção de um questionário, 

dessas, 19 questões foram consideradas as de maior relevância.  

  

4.1 COLETA DE DADOS 

 

 A pesquisa foi realizada totalmente em ambiente virtual, utilizando-se de redes 

sociais para sua divulgação. A coleta dos dados deu-se de modo on line, com o auxílio 

do programa Google Forms®, onde criou-se o questionário (Apêndice A) abordando 

assuntos referentes a hábitos alimentares, de higiene pessoal e também higienização de 

alimentos adquiridos e consumidos durante o período de isolamento social na pandemia 

de Covid 19.  

 Para a realização da pesquisa foram utilizadas as redes sociais como meio de 

divulgação da mesma, mensagens através do Wattsapp® e Messenger® direcionadas a 

amigos pedindo que respondessem o questionário e repassassem o mesmo para seus 

contatos. Junta a mensagem estava anexado o link que direcionava diretamente para o 

questionário (Apêndice A). 
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05 RESULTADOS E DISCUSSOES 

 

 Conforme FIGURA 1, podemos constatar que mais de 55% dos participantes 

foram da região do Vale do Taquari. Sendo Encantado com o maior número de 

participantes com 29,09%. O que contribuiu para esse resultado, muito se deve ao ciclo 

de amizades nas redes sociais onde a pesquisa foi divulgada.  

 

FIGURA 1 – Tabela de participantes por cidade 

Cidade Nº de Participantes 
 

Angra dos Reis (RJ) 1 
 

Arroio do Meio (RS) 4 
 

Bento Gonçalves (RS) 1 
 

Bom Retiro do Sul (RS) 1 
 

Brasília (DF) 1 
 

Campinas (SP) 1 
 

Canoas (RS) 2 
 

Caxias do Sul (RS) 3 
 

Chapecó (SC) 2 
 

Doutor Ricardo (RS) 1 
 

Encantado (RS) 48 
 

Estrela (RS) 2 
 

Feliz (RS) 1 
 

Garibaldi (RS) 2 
 

General Câmara (RS) 1 
 

Gravatal RS) 1 
 

Guaporé (RS) 16 
 

Itajaí (SC) 1 
 

Jundiaí (SP) 2 
 

Lajeado (RS) 9 
 

Laurentino (SC) 1 
 

Marques de Souza (RS) 2 
 

Mogi das Cruzes (SP) 2 
 

Mossoró (RN) 1 
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Muçum (RS) 24 
 

Nova Petrópolis (RJ) 1 
 

Nova Prata (RS) 1 
 

Nova Roma do Sul (RS) 1 
 

Porto Alegre (RS) 14 
 

Relvado (RS) 1 
 

Roca Sales (RS) 2 
 

Santa Maria (RS) 1 
 

Santana do Livramento (RS) 1 
 

Santo André (SP) 1 
 

São Leopoldo (RS) 1 
 

Serrafina Correa (RS) 1 
 

Teutônia (RS) 6 
 

Uberlândia (MG) 1 
 

Viamão (RS) 1 
 

Westfália (RS) 2 
 

TOTAL 165 
 

FONTE: Autor (2021) 

 

 A FIGURA 2, o gráfico nos mostra que pessoas com idade variando entre 19 até 

40 anos foram as que mais responderam, esse público faz parte do ciclo de amizades da 

universidade, como podemos constatar na FIGURA 3, que 60% dos participantes 

disseram ter escolaridade:  nível superior completo ou incompleto ou pós graduação. Os 

participantes do sexo feminino foram a maioria absoluta com 110 respostas. 
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FIGURA 2 – Distribuição dos participantes por sexo e faixa etária 

 

FONTE: Autor (2021) 

 

FIGURA 3 – Distribuição dos participantes por escolaridade 

 

FONTE: Autor (2021) 

 

  

 Nota-se observando o gráfico da FIGURA 4 que a grande maioria faz parte de 

famílias com até 3 pessoas. 
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 FIGURA 4 – Distribuição dos entrevistados com relação ao número de integrantes da 

família 

 

FONTE: Autor (2021) 

  

 Foi questionado sobre os sintomas da covid-19 e analisando a FIGURA 6, a 

maioria absoluta dos entrevistados 108 pessoas, não tiveram nenhum sintoma. Ainda de 

acordo com a pesquisa 69,1% disseram não precisar ficar em isolamento, desse modo, 

continuaram com sua rotina. Contrariando o que constatou Leite et al.(2020) A 

conjugação de isolamento dos casos, quarentena de contatos e medidas amplas de 

distanciamento social, principalmente aquelas que reduzem em pelo menos 60% os 

contatos sociais, têm o potencial de diminuir a transmissão da doença. 

  Entre os sintomas mais comuns sentidos pelos entrevistados estão febre, tosse 

seca, dor de garganta e perda de paladar, os resultados demonstram que provavelmente 

não se tratavam de covid 19.  
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FIGURA 5 – Avaliação da necessidade de isolamento social 

49

2114

Domiciliar Hospitalar Não Precisei me isolar

 

FONTE: Autor (2021) 

 Segundo resultados apontados na FIGURA 5, a procura por hospitais foi baixa, 

demonstrando a necessidade de maior atenção ao isolamento social. Concordando com a 

afirmação de Aquino et al. (2020) de que, o isolamento social tem como principal 

objetivo restringir o contato entre as pessoas, buscando reduzir as chances de 

contaminação pelo vírus, a procura pelos serviços de saúde e o número de mortes. 

 

FIGURA 6 – Classificação dos entrevistados quanto aos sintomas relatados 

 

 FONTE: Autor (2021) 
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 Foi perguntado quais das etiquetas comportamentais orientada pela Anvisa você 

utiliza. Observa-se na FIGURA 7, que apesar da divulgação em meios de comunicação 

o uso de máscara foi apontado por apenas 60,6% dos entrevistados. Segundo A Lei 

14.019 de 02/06/2020 (BRASIL, 2020) artigo 3º: é obrigatório manter boca e nariz 

cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma 

de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circulação em 

espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes 

públicos coletivos, 

 Apenas 52,1% respondeu que higieniza as mão, evitar aglomeração, cuidar ao 

tossir ficaram com 35,2 e 37,6%, evitar permanência em locais não arejados é seguido 

apenas por 22,4%. Entrevistados que dizem seguir todas as etiquetas da Anvisa 

representam 51,5% (FIGURA 7). Conforme Portaria nº 319 de 20/08/2020 (RIO 

GRANDE DO SUL, 2020), parágrafo II: orientar funcionários, colaboradores e usuários 

acerca da necessidade de higienização periódica das mãos, etiqueta respiratória (ao 

tossir ou espirrar usar o cotovelo flexionado ou lenço descartável e após higienizar as 

mãos) e distanciamento mínimo, bem como observar o seu cumprimento 

 

  FIGURA 7 – Relação de resposta conforme uso das etiquetas respiratórias e uso da 

máscara para manipular alimentos 

Etiquetas Respiratórias da Anvisa Nº de Participantes 

Nenhuma 3 

Todas 85 

Uso Mascara 100 

Permanece em Locais Arejados 37 

Evita Aglomerações 58 

Higienização das Mãos 86 

Medidas Tossir/Espirrar 62 

  Quanto ao Uso da Máscara  Nº de Participantes 

Usa Máscara Manipular Alimentos 48 

Não Usa Máscara Manipular Alimentos 117 

Retira Máscara ao falar 19 

Não Retira Máscara ao Falar 146 
FONTE: Autor (2021) 

 

 Os resultados da FIGURA 7 confirmam que a maioria das pessoas mantem a 

máscara quanto falam com outra pessoa (88,5%). O que prova a preocupação dos 
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participantes a respeito da proliferação do vírus. A pesquisa demonstra que mais de 70% 

dos entrevistados não utilizam máscara para manipular alimentos, esse dado revela que 

as pessoas necessitam ser orientadas quanto a importância da máscara nessa tarefa, pois 

o grande vetor é a saliva e a máscara, cirúrgica ou caseira, evita sua dispersão. Segundo 

o Ministério da Saúde, pesquisas têm apontado que as máscaras caseiras impedem que 

gotículas expelidas pelo nariz e bocas se espalhem pelo ambiente (ANVISA, 2020). 

 Foi questionado sobre quais momentos você higieniza as mão. Analisando o 

gráfico da FIGURA 8, nota-se que as pessoas possuem a preocupação em lavar suas 

mão, principalmente após irem ao sanitário e antes de comer, ainda de acordo com os 

resultados a grande maioria utiliza-se de sabão ou sabonete, podemos observar que o 

álcool gel ainda é utilizado por pouco mais de 17% dos participantes, esse percentual 

parece baixo, mas é um produto que seu uso foi popularizado agora devido a pandemia. 

Houve aumento do consumo dos produtos necessários ao enfrentamento ao COVID-19, 

tais como álcool gel, avental descartável, luvas de procedimento, máscara, óculos de 

proteção e touca descartável. (SARAIVA et al, 2020) 

 

FIGURA 8 – Periodicidade e métodos de higienização das mãos por participantes 

 

FONTE: Autor (2021) 
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 Um percentual de 54,5% é de entrevistados que não costumam higienizar as 

embalagens dos alimentos comprados no comércio, desconhecendo que as mesmas 

podem conter o vírus da covid 19. A informação é fundamental para a população, pois a 

divulgação, desde maneiras de manter a higiene, ajuda na prevenção, o que reduz a 

vulnerabilidade (Farias, 2020). 

 

FIGURA 9 – Tabela de métodos de Higienização de embalagens, verduras e legumes 

Métodos de Higienização 
Nº. Participantes 

Embalagens 

Nº.  Participantes   

Verduras e Legumes 

 Somente Água 15 106 

Água Sanitária 0 1 

Álcool 29 0 

As Vezes 2 1 

Cloro 16 41 

Detergente 22 4 

Lysoform 1 0 

Não Compro 0 1 

Não Higienizo Embalagens 90 0 

Sabão em Barra 1 1 

Sal, Bicarbonato de Sódio 0 2 

Vinagre 6 27 
FONTE: Autor (2021) 

 

 Observa-se na FIGURA 9, que 64,2% das pessoas utilizam apenas água para 

higienizar verduras e legumes, nota-se que poucas utilizam-se de algum produto para 

higieniza-las, a informação quanto a eficiência desses é muito importante e vem de 

encontro ao que constatou Costa (2020): É necessário orientar as pessoas das 

necessidade de utilizar o cloro, água sanitária, na proporção correta, pois ele remove os 

microrganismos presentes nas frutas e nas verduras.  

 Contrariando as regras de isolamento social mais de 90% dos entrevistados 

(FIGURA 10), afirmaram ter adquirido seus alimentos durante a pandemia indo 

pessoalmente ao mercado. Numa situação de isolamento social, o planejamento das 

compras se torna necessário para assegurar a oferta de alimentos, bem como, o 

deslocamento para que essa ação seja rápida e simples. (COSTA et al, 2020). Podemos 

ver que comprar alimentos de forma remota ainda não é comum, pois as pessoas ainda 

preferem o método tradicional de comprar seus alimentos. 
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FIGURA 10 – Identificação das formas de aquisição de alimentos durante o isolamento 

 

FONTE: Autor (2021) 

 

 Os participantes declararam que o tradicional jantar fora de casa aos finais de 

semana fez muita falta 47%, segundo FIGURA 11. Um resultado interessante é que 

35% revelou preferir ficar em casa. Damos mais valor às refeições feitas em casa, 

cozinhamos mais, e aproveitamos melhor os alimentos (GUENTHER,2020).  

 O tradicional rodízio de pizza é hoje o preferido da maioria dos participantes, 

desbancando serviços tradicionais como rodizio de churrasco e buffets.  

 

FIGURA 11 – Refeições e serviços alimentares que fizeram falta no período de 

isolamento social 

 

FONTE: Autor (2021) 
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 Analisando a tabela da FIGURA 12, os participantes que declararam terem 

consumido frutas foi de 73,9%. Mas em contrapartida a maioria absoluta consumiu 

produtos de alto valor energético, o que constatou também De Oliveira (2020): Em 

períodos de confinamento, a um aumento da procura de alimentos de maior densidade 

energética, pobres em nutrientes essenciais e ricos em sal, gorduras e açúcares. Prefira 

sempre alimentos in natura ou minimamente processados, ou seja: opte por água, leite, 

iogurtes e frutas no lugar de refrigerantes e biscoitos recheados; não troque comida feita 

na hora por produtos que dispensam preparação culinária. (ARAUJO et al, 2020). 

 

FIGURA 12 – Relação de alimentos consumidos durante o Isolamento 

Alimento Nº de Paricipantes % 

Salgadinhos em Geral 52 31,5% 

Bolachas, Biscoitos 56 33,9% 

Sanduiches 103 62,4% 

Bolos, Tortas, Doces 63 38,2% 

Verduras e Legumes 58 35,2% 

Frutas 122 73,9% 

Refrigerantes 30 18,2% 

Sucos Artificiais 25 15,2% 

Sucos Integrais 27 16,4% 

Produtos Diet e Light 12 7,3% 
FONTE: Autor (2021) 
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06 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa teve a participação de pessoas de diferentes cidades e várias 

regiões do estado, inclusive de outros estados do país.  Dos 165 participantes, a grande 

maioria foi da região do Vale do Taquari, destacando-se Encantado com a maioria de 

participantes, seguida de Muçum, Guaporé e Porto Alegre. Participaram pessoas do 

Centro do Estado, Região Sul, Serra, Fronteira. Obtivemos participantes de São Paulo, 

Santa Catarina, Rio de Janeiro, Brasilia.  

 Obtivemos alguns resultados interessantes e de certa forma preocupantes. 

Apesar da maciça divulgação pelos meios de comunicação e mídias sócias sobre a 

importância do isolamento e principalmente o uso da máscara facial, apenas 60% dos 

entrevistados disseram fazer uso da mesma. Desses 90% declararam não baixar a 

máscara para se comunicar e mais de 70% dos entrevistados disseram não utilizar a 

máscara para preparar alimentos.  

 A máscara é um dos instrumentos mais importantes no combate ao vírus, 

mantendo a distância e utilizando a máscara diminui significativamente a chance da 

doença se proliferar. A informação clara e precisa, com a intenção de proteger a saúde 

das pessoas faz-se necessária.  Não podemos transformar um problema de saúde pública 

num ato político.  

 A grande maioria dos entrevistados disseram não terem sentido nenhum sintoma 

da doença. Entre os infectados os sintomas mais comuns foram tosse, febre, dor de 

cabeça e perda do paladar. Apenas 2 % tiveram que procurar auxilio de hospitais. 

Apesar de ser considerada uma pandemia com um vírus de fácil transmissão, nota-se 

que que grande maioria não foi infectado, isso não descarta a possibilidade de alguns 

dos entrevistados serem pacientes assintomáticos.  

 Um dos maiores vetores de contaminações sem sombra de dúvidas são as mãos, 

por isso higieniza-las, como após ir ao sanitário ou antes de preparar alimentos, é de 

suma importância para evitarmos nos contaminar, seja com Covid ou com outro 

microrganismo. De acordo com a pesquisa a maioria das pessoas ainda não possuem o 

hábito de higienizar as frutas e verduras compradas de terceiros. A higienização de 

hortifrúti é um dos passos necessários para se ter um alimento seguro. 

 Os entrevistados, em maioria absoluta, adquiriram seus alimentos indo 

pessoalmente ao mercado ou feira. Isso demonstra a necessidade desses locais 

montarem uma estrutura adequada para que não se tornem o grande vetor da doença. 
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Preocupação que deve estender-se aos restaurante e similares pois nota-se que esse 

serviços fizeram muita falta, pois tornaram-se programas familiares tradicionais. 

 A pesquisa revelou que a dieta alimentar das pessoas, apesar de a grande maioria 

ter consumido frutas, foi baseada em produtos de alto valor calórico. Nota-se que a 

maioria declarou ter consumido doces, salgadinhos, sanduiches e refrigerantes 

 Nota-se que as pessoas ainda preferem consumir produtos processados, deixando 

de lado os produtos mais saudáveis, confirmando a hipótese inicial desse trabalho. Seja 

pela sua praticidade ou rapidez de preparo. 

Há uma longa estrada para a conscientização das pessoas como um todo, mas o caminho 

está aberto, com muita informação e consciência coletiva sairemos dessa pandemia sem 

perdermos mais vidas.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

HÁBITOS ALIMENTARES E DE HIGIENE NO PERÍODO DE ISOLAMENTO 

SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19. 

 

1 –Cidade 

_____________________________ 

 

2 – Idade 

         Até 18 anos 

         Entre 19 e 29 Entre 30 a 40 anos 

         Entre 41 a 50 anos 

         Mais de 51anos 

 

3 - Sexo  

         Feminino 

         Masculino 

 

4 - Escolaridade 

        Ensino Fundamental Completo 

        Ensino Médio Completo 

        Superior Incompleto 

        Superior Completo 

        Pós Graduação 

 

5 - Quantas pessoas fazem parte da família? 

         Até 3 pessoas     

         4 pessoas  

         5 pessoas  

         Mais de 5 pessoas                                                                                                                    

 

6 - Você ou algum familiar seu teve algum sintoma do Covid-19, quais foram? Febre 

   Tosse Seca 

   Cansaço 

   Dor de Garganta 

   Diarreia 

   Conjuntivite 

   Dor de Cabeça 

   Perda de Paladar ou olfato 

   Erupção cutânea ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés 

   Dificuldade de respirar ou falta de ar 

   Dor ou pressão no peito 

   Perda de fala ou movimento 

   Não tive nem um sintoma 

 

7 - Teve que ficar em isolamento 

   Domiciliar 

   Hospitalar 

   Não precisei ficar em isolamento 
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8 - Você utiliza o transporte coletivo para ir trabalhar? 

   

Coletivo (Onibus, Van) 

Privado (disponibilizado pela empresa) 

Não utilizo transporte coletivo 

Particular 

 

 09 -Quanto ao conjunto de etiquetas comportamentais que a ANVISA recomenda no 

combate ao COVID-19, quais destas você utiliza no dia-a-dia? 

          Etiqueta respiratória (conj.de medidas tomadas ao tossir ou espirrar). 

          Higienização das mãos. 

          Evita aglomerações. 

          Evita a permanência em locais não arejados. 

          Uso de máscaras. 

 

10 - Quanto a correta higienização das mãos, em quais momentos você as higieniza? 

Marque abaixo:  

 

   Antes de começar o trabalho; 

   Depois de tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz; 

   Antes e depois de preparar alimentos crus, como carne, vegetais e frutas; 

   Antes de manusear alimentos cozidos ou prontos para o consumo; 

   Depois de manusear objetos alheios ao processo produtivo, como: celular, tablets, 

dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, entre outros objetos; 

   Após tarefas de limpeza; 

   Após ir ao sanitário; 

   Antes de comer; 

   Após comer, beber ou fumar; 

   Retornar dos intervalos 

 

11 – Quando você precisar falar com outra pessoa você abaixa ou retira a máscara do 

nariz e boca? 

 

   Sim 

   Não 

 

12 - Você utiliza a máscara quando está manipulando alimentos? 

 

   Sim 

   Não 

 

13 – Você costuma higienizar as embalagens dos alimentos que você compra do 

comercio? 

 

   Não costumo higienizar as embalagens 

   Sim, uso somente água 

   Uso cloro 

   Uso vinagre 

   Uso detergente 

   Outro__________________________ 
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14 – Antes de preparar seus alimentos, o que você costuma utilizar para higienizar as 

mãos? 

 

   Apenas água 

   Álcool em gel 

   Sabonete ou sabão 

   Detergente 

   Outro__________________________ 

 

 

15 – Quando você compra verduras e legumes nos mercados ou feiras, que 

procedimentos você utiliza? 

 

   Apenas água 

   Cloro 

   Vinagre 

   Outro__________________________ 

 

16 –Como você adquiriu seus alimentos durante o período de isolamento? 

 

   Indo pessoalmente ao mercado 

   Delivery 

   Compras on-line 

   Por telefone 

          Outro__________________________ 

 

17 –Que alimentos você costuma consumir como lanche durante o período de 

isolamento? 

 

   Salgadinhos em geral 

   Bolachas recheadas, biscoitos e bolachas 

   Sanduiches (pão, queijo, frios)  

   Bolos, tortas, doces em geral 

   Verduras e legumes 

   Frutas 

   Refrigerantes 

   Sucos artificiais (em caixa ou em pó) 

   Sucos integrais (sem adição de açúcar) 

   Produtos Diet e Light 

 

18 –Quais das refeições fora de casa fizeram mais falta para você durante o período de 

isolamento? 

 

   Não senti falta, prefiro ficar em casa 

   Café da manhã 

   Almoço (segunda a sexta) 

   Jantar (segunda a sexta)  

   Almoço aos finais de semana 
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   Jantar aos finais de semana 

19 –Quais dos serviços de alimentação fizeram mais falta durante o período de 

isolamento? 

 

   Rodízio de Carnes (churrascaria) 

   Rodizio de Pizzas 

   Lanhes em geral (Xis, cachorro quente, outros) 

   Buffets (comidas caseiras) 

   Outro______________________ 

  


