
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
 
 
 
 

RENATO FERNANDES BORGES 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 

 
MUDANÇA DE HÁBITOS ALIMENTARES DURANTE A PANDEMIA DE 

COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOIÂNIA 2020 



RENATO FERNANDES BORGES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUDANÇA DE HÁBITOS ALIMENTARES DURANTE A PANDEMIA DE 

COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso  apresentado 

ao   Curso   de  Engenharia  de   Alimentos da 

Universidade  Federal  de  Goiás  -  UFG, para 

obtenção do grau  de Engenheiro de 

Alimentos. 

 
 
 

Orientadora: Profª. Dra. Adriana Régia Marques de 
Souza 

 
 
 
 

GOIÂNIA 2020 



 



 

AGRADECIMENTOS 

 
 
 Ao meu pai, minha mãe e minha avó por todo o apoio durante toda minha jornada 

educacional, por todo o esforço e sacrifícios para me dar uma boa educação apesar de 

todas as dificuldades.  

 À Ingrid por todos esses anos de amizade, por todo apoio, por estar sempre do meu 

lado  em todas os desafios, conquistas, dúvidas, certezas, e por ser meu ponto de equilíbrio.  

 Aos amigos por todo apoio e compreensão nesses anos, pela irmandade, por todos 

os bons momentos juntos e por todas as histórias que compartilhamos.  

 À orientadora, pela tutoria, por todo apoio, pelos conselhos, e por ter me ajudado a 

me tornar quem sou hoje. 



SUMÁRIO 

 

 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 9 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................... 11 

2.1 COVID-19 ................................................................................................................... 11 

2.2 COVID no Brasil ......................................................................................................... 12 

2.3 Hábitos de consumo ................................................................................................... 13 

2.4 Mudanças decorrentes da COVID .............................................................................. 14 

3. MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................ 16 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 18 

5. CONCLUSÃO .................................................................................................................. 27 

6. REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 28 

 

 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 

 
 
 

Figura 1. Perfil dos participantes da pesquisa sobre mudança de hábitos 

alimentares durante a pandemia de Covid-19 ...................................................................... 19 

Figura 2. Escolaridade e região dos participantes da pesquisa ........................................... 20 

Figura 3. Alteração das atividades diárias provocadas pelo isolamento social com a 

pandemia ............................................................................................................................. 21 

Figura 4. Alteração da rotina alimentar provocada pela pandemia ...................................... 22 

Figura 5. Preparo dos alimentos em casa antes (A) e durante (B) a pandemia ................... 23 

Figura 6. Consumo de alimentos prontos e pré-prontos pela população durante o 

período de isolamento da Covid-19 ...................................................................................... 24 

Figura 7. Forma de comprar os alimentos pelos consumidores durante a pandemia ........... 25 

Figura 8. Compra dos alimentos por aplicativo em relação à faixa etária .............................. 25 

Figura 9. Melhora na saudabilidade da alimentação dos participantes da pesquisa 

em relação ao período de isolamento da Covid-19. ................................................................ 26 

Figura 10. Melhora na alimentação dos participantes com fundamental incompleto 

a médio completo (A) e superior incompleto a pós-graduação (B) ......................................... 27 

Figura 11. Escolha dos alimentos em relação às características. .......................................... 28 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 
 
 

Tabela 1. Formulário sobre hábitos alimentares durante a pandemia de Covid-19 .............. 17 

Tabela 2. Continuação formulário sobre hábitos alimentares durante a pandemia 

de Covid-19 .......................................................................................................................... 18 
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Universidade Federal de Goiás. 
 

Resumo 

 
A pandemia de COVID-19 e suas medidas, tais como o isolamento social, estão 

mudando a sociedade em vários aspectos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho 

foi analisar a mudança nos hábitos alimentares decorrentes da pandemia. Os 

dados obtidos foram coletados por meio de formuário online com perguntas sobre 

como eram e como estão os hábitos alimentares, com divulgação por meio de 

grupos do WhatsApp. A pandemia significou uma mudança nos hábitos da 

sociedade, incluindo os hábitos alimentares, onde 91% relataram alguma alteração 

na rotina alimentar. O preparo de alimentos em casa, considerado mais saudável, 

subiu de 53% para 69%, devido às restrições na alimentação fora de casa. Além 

disso, o percentual de respondentes que relatou melhora na alimentação foi de 

34%. Apesar disso, o aumento da ansiedade e incertezas trazido pela pandemia 

também ocasionou um consumo em maior quantidade, além do aumento do 

consumo de alimentos indulgentes, usados para lidar com os efeitos psicológicos 

da pandemia. Os principais critérios de escolha dos alimentos foram Qualidade 

(49%) e preço (37%). 

 

Palavras chave: COVID-19; Hábitos alimentares; Pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BORGES, R. F. CHANGE IN EATING HABITS DURING THE COVID-19 PANDEMIC. 
Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Engenharia de Alimentos, Universidade 
Federal de Goiás. 

 

Abstract 

 
The COVID-19 pandemic and its countermeasures, such as the social isolation, are 

changing society in many ways. Thus, the objective of this paper is to analyze the 

change in eating habits due to the pandemic. The data used in this paper was 

collected through an online form with questions about how the population’s eating 

habits were and how they now are, and was released via WhatsApp. The 

occurrence of the pandemic meant a change in the societal habits, including the 

eating habits, with 91 percent of respondents reporting some alteration on their 

eating routine. The preparation of food at home, considered healthier, increased 

from 53 to 69 percent, due to restrictions in eating outside. Moreover, the 

percentage of respondents which reported improvement in eating habits was 34. In 

spite of this, the increased anxiety and uncertainty brought by the pandemic also 

occasioned in a higher consumption in quantity, as well as the increased 

consumption of indulgent foods, used to deal with the psychological effects of the 

pandemic. The main criteria used to choose the foods were quality, with 49 

percent, and price, with 37 percent. 

 

Key-words: COVID-19; Eating habits; Pandemic. 
 
 

 
  



1. INTRODUÇÃO 

 
 

Nas últimas décadas as mudanças nos hábitos alimentares têm sido 

amplamente analisadas ao redor do mundo, revelando a complexidade dos 

modelos de consumo e seus fatores determinantes. Para se esclarecer os 

mecanismos responsáveis por essas mudanças e suas consequências nos 

diferentes contextos socioeconômicos, se faz necessária a adoção de uma 

abordagem multidisciplinar e comparativa, onde os diversos aspectos da 

alimentação, sendo eles: econômicos, sociais, culturais e nutricionais, possam ser 

avaliados (DA SILVA et. al., 2010). 

No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

foi informada de casos de uma pneumonia de causas desconhecidas na cidade de 

Wuhan, província de Hubei, na parte central da China. Em janeiro de 2020, o país 

conseguiu compor a sequência genética do vírus responsável pela infecção, e 

concluiu que tratava-se do SARS- Cov-2, variante de coronavírus que causa a 

doença denominada COVID-19, chamada popularmente de Coronavírus 

(MUCELIN e D’AQUINO, 2020). Os sintomas de resfriado da COVID-19 aparecem 

geralmente de 5 a 6 dias depois da infecção, e entre os sintomas, estão: tosse, dor 

de garganta, febre, dores musculares e corporais e, em alguns casos, perda de 

olfato e paladar (GALANAKIS, 2020). 

O primeiro caso de COVID-19 no Brasil foi confirmado em 26 de fevereiro de 

2020 na cidade de São Paulo. Passados um mês dessa confirmação todos os 

estados do país já haviam notificado casos da doença, com mortes registradas em 

oito deles. Porém, a evolução observada no número de casos variou em cada 

estado, possivelmente pelas diferenças sociodemográficas e geográficas, do 

momento da introdução da infecção e também por conta da autonomia que foi dada 

aos estados e municípios de definir quando e quais medidas de mitigação da 

COVID-19 seriam implementadas (SILVA et. al., 2020). A pandemia de COVID-19 

é um episódio sem precedentes nos últimos 100 anos de história da humanidade. 

Além da ameaça imediata à saúde, empregabilidade e renda, a alimentação é uma 

área de grande impacto (CRANFIELD, 2020). 

O consumo alimentar leva em consideração vários conflitos, pois contempla 

também diferentes padrões culturais, define formas de sociabilidade e, assim junta 

forças homogeneizantes e muitas especificidades. Para avaliar o desenvolvimento 



de algumas formas comerciais e seus produtos, se faz necessário identificar as 

diversas relações sociais que caracterizam as atitudes de consumo de 

alimentação (ORTIGOZA, 2008). 

Diversos países tiveram de iniciar medidas estritas devido à pandemia de 

COVID-19, entre elas proibições de viagens e isolamento social. Ficar períodos 

prolongados em ambientes fechados pode levar a condições de estresse, podendo 

ocasionar uma mudança drástica nos hábitos alimentares. Em situações de 

estresse prolongado o corpo libera o cortisol, que aumenta a sensação de fome. 

Essa sensação de estresse pode levar a um consumo maior em quantidade ou 

frequência, como uma forma de lidar com o crescente medo e ansiedade 

(DALTOE, 2020). 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar a mudança nos hábitos de 

consumo ocasionados pela pandemia de COVID-19 no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
    
 

Pandemia é uma palavra derivada do grego, composta de prefixo neutro pan 

e demos, que significa povo. Foi empregada pela primeira vez por Platão, em seu 

livro “Das Leis”, e no livro, a palavra foi usada com sentido genérico, se referindo a 

qualquer acontecimento que possa alcançar toda população. Com esse sentido, foi 

também empregada por Aristóteles. Já no conceito moderno, diz respeito a uma 

epidemia de grandes proporções, que se espalha por vários países e mais de um 

continente. Um dos exemplos mais citados é o da chamada gripe espanhola, que 

se seguiu à I Guerra Mundial, nos anos de 1918-1919, e que causou a morte de 

cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo (DE REZENDE, 1998). 

 
2.1 COVID 19 

 
 

Desde o final de dezembro de 2019, um surto de uma nova doença de 

coronavírus, o COVID-19, causada pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave -SARS-CoV- 2, foi relatado em Wuhan, China, e, após isso, afetou 

26 países em todo o mundo. A COVID- 19 tende a ser uma doença respiratória 

aguda, que apresenta uma taxa de mortalidade de 2%. O início da doença pode 

resultar em morte devido a danos alveolares maciços e insuficiência respiratória 

progressiva (LIMA et. al., 2020). 

O surto de coronavírus despertou grande preocupação desde seu início por 

ter se espalhado de forma muito rápida para diversas regiões do mundo, causando 

diferentes impactos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 

18 de março de 2020, já haviam ultrapassado 214 mil casos confirmados da Covid-

19 por todo o mundo. Não existiam planos estratégicos prontos para serem 

aplicados a uma pandemia de coronavírus, por ser tudo muito novo. 

Recomendações da OMS, do Ministério da Saúde do Brasil, do Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC, Estados Unidos) e outras organizações 

nacionais e internacionais têm sugerido a aplicação de planos de contingência de 

influenza e suas ferramentas, devido ao fato desses vírus respiratórios 

apresentarem diversas semelhanças clínicas e epidemiológicas (FREITAS e 

NAPIMOGA e DONALISIO, 2020). 



O insuficiente conhecimento científico sobre o novo coronavírus, sua alta 

velocidade de disseminação e capacidade de provocar mortes em populações 

vulneráveis geram incertezas quanto à escolha das melhores estratégias a serem 

utilizadas para o enfrentamento da epidemia em diferentes partes do mundo 

(BARRETO et. al., 2020). 

Ainda não existe uma vacina que previna a infecção ocasionada pelo vírus, 

porém, vários estudos estão em andamento. Como forma de prevenção e de 

retração da propagação do patógeno, deve-se frequentemente higienizar as mãos 

com água e sabão, fazer uso de preparação alcoólica (álcool em gel), não tocar 

olhos, nariz e boca sem higienização das mãos, evitar contato próximo com 

pessoas doentes ou com suspeita da doença, limpar e desinfetar objetos e 

superfícies e praticar etiqueta da tosse e do espirro (MUCELIN e D’AQUINO, 

2020). 

 

2.2 COVID no Brasil 
 
 

A COVID-19 chegou à América Latina em 25 de fevereiro de 2020, quando o 

Ministério da Saúde do Brasil confirmou o primeiro caso da doença, um homem 

brasileiro, de 61 anos, que viajou de 9 a 20 de fevereiro de 2020 para a 

Lombardia, norte da Itália, onde estava ocorrendo um surto significativo. Até o dia 

26 de março de 2020, o Brasil já tinha 2.915 casos confirmados da COVID-19 e 77 

óbitos, de acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde. Enquanto isso 

ocorria, no Mundo, um aumento no número de casos e mortes, chegando a 

526.006 pessoas contaminadas com 23.720 óbitos (LIMA et. al., 2020). 

Pelo contexto de grande desigualdade social e demográfica do Brasil, os 

desafios apresentados foram ainda maiores, pois pouco se sabe sobre as 

características de transmissão da Covid-19 nessa situação, com populações 

vivendo em condições precárias de habitação e saneamento, sem acesso 

constante à água, em situação de aglomeração e com alta prevalência de doenças 

crônicas (BARRETO et. al., 2020). 

Projeções sobre o comportamento futuro da epidemia são essenciais para 

dar o suporte técnico-científico necessário para definir cenários futuros e para a 

tomada de decisão sobre quais as melhores estratégias a serem utilizadas para o 

seu enfrentamento em cada momento de progressão da epidemia. Essas 



projeções servem também para que se avalie o impacto das medidas 

implementadas e se estabeleça um planejamento para a suspensão paulatina 

dessas medidas sem que a epidemia volte a se agravar, algo que se mostra um 

desafio em outros países (BARRETO et. al., 2020). 

 
2.3 Hábitos de consumo        

     

O estudo do comportamento do consumidor requer uma compreensão do 

comportamento humano em geral, de modo que estudiosos neste campo se 

apóiam na psicologia e na sociologia, já que o comportamento envolve os 

pensamentos, sentimentos e ações e as influências sobre estes determinam 

mudanças (BRANDALISE, 2006). 

O estudo do comportamento do consumidor pode, assim, ser considerado 

complexo, uma vez que envolve as especificidades e idiossincrasias dos clientes. 

O estudo do comportamento do consumidor, desta forma, engloba o estudo sobre 

o que as pessoas compram, porque compram, quando compram, onde compram, 

com que frequência compram e com que frequência usam o que compram e, 

portanto, é imprescindível para que se possa ter uma visão personalizada do 

consumidor, afinal, mercados não compram, as pessoas sim. Sobre o 

comportamento do consumidor, existem influências internas e externas que 

interferem nas suas decisões de compra (CERETTA e FROEMMING, 2011). 

Dentre as influências externas, citam-se a cultura, a subcultura, os fatores 

demográficos, o status social, os grupos de referência, a família e as atividades de 

marketing. Faz-se necessário também analisar a influência das variáveis 

interpessoais externas, extremamente importantes, uma vez que os consumidores 

decidem comprar produtos ou serviços com base no que consideram que os 

outros esperam deles (CERETTA e FROEMMING, 2011). 

A cultura é o principal determinante dos desejos de compra de uma pessoa. 

Kotler (2000) lembra que as pessoas crescem aprendendo a estabelecer valores, 

percepções e preferências, através do processo de socialização que envolve a 

família, os amigos, os grupos de referência. Consciente ou inconscientemente, os 

valores culturais exercem pressões nas pessoas para que tenham um 

comportamento aceitável (BRANDALISE, 2006). 

A mídia exerce um papel de destaque nos hábitos alimentares, com maior 



impacto na vida das crianças e adolescentes. A rapidez e a comodidade no ato de 

comer são valorizados e isso aumenta significativamente o consumo de 

sanduíches, chocolates e refrigerantes (ORTIGOZA, 2008). 

Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiar (POF) realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017-2018, percebe-se aumento 

de consumo dos Alimentos processados (+18%) e Alimentos ultraprocessados 

(+46%), em detrimento da participação dos Alimentos in natura (-7%) (BELIK, 

2020). As famílias brasileiras apresentam alto consumo de alimentos ricos em 

açúcar, principalmente refrigerantes, pouca ingestão de frutas e hortaliças e 

aumento do número de refeições feitas fora do domicílio, especialmente na região 

Sudeste (MONTEIRO et. al., 2009). 

 
 

2.4 Mudanças decorrentes da COVID 
 
 

Pandemias influenciam não só a saúde das pessoas, como também a 

saúde dos mercados. De acordo com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), cadeias de distribuições globais foram 

afetadas, bolsas de valores ao redor do mundo fecharam, bem como o 

enfraquecimento da demanda por bens de consumo e de produção importados, 

aumento dos preços de produtos e de serviços (inclusive nacionais), e queda no 

setor do turismo, o que impactou diretamente o bem-estar da população (MUCELIN 

e D’AQUINO, 2020). 

Durante o confinamento, a compra de produtos frescos pode se tornar mais 

difícil, além da chance da falta de alguns produtos alimentares. A Food and 

Agriculture Organization (FAO), reconheceu que a pandemia de COVID-19 causou 

disrupções nas cadeias de suprimento ao redor do mundo, afetando tanto a oferta 

quanto a demanda (RUIZ- ROSO et. al., 2020). Por outro lado, houve um contato 

mais próximo com membros da família e o aumento do preparo de alimentos em 

casa pelo confinamento, o que possibilitou mudanças nos hábitos de consumo e 

preparo de alimentos em casa (RUIZ-ROSO et. al., 2020). 

Em circunstâncias normais, o armazenamento de produtos em casa é 

mantido por questão de conveniência, porém, dado as mudanças no cenário do 

varejo de alimentos, as famílias começaram a aumentar o armazenamento de 



produtos para reduzir as idas ao mercado, e assim limitando a exposição ao 

COVID-19 (CRANFIELD, 2020; DALTOE, 2020). Em estudo realizado nos Estados 

Unidos, de 26 de fevereiro a 10 de março, período onde se teve um aumento nos 

casos de COVID-19, foi percebido uma diminuição no consumo geral, porém com 

um aumento significativo do consumo de itens de mercearia (BAKER et. al., 2020). 

Considerando um horizonte de planejamento mais longo, o que é comprado 

também sofreu alterações, com um aumento na demanda por alimentos facilmente 

armazenáveis, e uma queda em alimentos que perdem a qualidade com o 

armazenamento. Alimentos com uma vida útil longa geralmente apresentam em 

sua composição alto teor de sal, açúcar, gordura saturada ou gorduras trans, com 

alto valor energético, o que aumenta o risco de obesidade (CRANFIELD, 2020; 

DALTOE e DEMOLINER, 2020). 

Em relatórios dos institutos Galunion e Qualibest foram encontrados um 

aumento na incidência de cozinhar e preparar os alimentos em casa, com 97% dos 

entrevistados respondendo que passaram a preparar alimentos em casa 

(GALUNION e Qualibest, 2020). Esses dados do consumo em casa segue 

tendência encontrada pelo relatório da Kantar. Também foram encontrados que os 

consumidores estão realizando compras com maiores quantidades, principalmente 

arroz e macarrão, alimentos típicos para preparação em casa (ROGER e 

CAWTHRAY, 2020). 

Em relatório divulgado pela Mintel, foram encontrados que apesar da 

tendência de consumir alimentos mais saudáveis, os consumidores mais ansiosos 

tendem a levar em conta também sabor e prazer como atributos importantes para 

lidar com o estresse. Alimentos indulgentes fornecem uma sensação temporária 

de bem-estar (MÉNDEZ, 2020). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Foi elaborada uma pesquisa sobre as condutas alimentares, 

informações demográficas, informações sobre hábitos e mudanças de hábitos 

diários e alimentares, bem como informações sobre saudabilidade da 

alimentação durante a pandemia. O período da coleta foi de 12 a 22 de maio de 

2020, durante o período de isolamento da COVID-19.  

Foi utilizado um formulário online por meio do Google Formulários, e 

disponibilizados através de grupos no aplicativo WhatsApp. O formulário utilizado 

está descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Formulário sobre hábitos alimentares durante a pandemia de 
Covid-19.     

Pergunta Opções 

Faixa etária 

18 a 25; 26 a 35; 36 a 50; acima de 

50 

Anos 

Gênero 

Masculino; Feminino; Não binário; 

Prefiro 

não responder 

Escolaridade 

Fundamental Incompleto; 

Fundamental completo; Ensino médio 

Incompleto; Ensino médio completo; 

Ensino superior Incompleto; Ensino 

superior Completo; 

Pós-graduação 

Em qual região do país você mora? 

Centro-Oeste; Nordeste; Sudeste; 

Norte; 

Sul; Outro país 

Sua rotina diária foi alterada pela 

quarentena? (Trabalho, escola, 

lazer...) 

Não foi alterada; Foi pouco alterada; 

Foi 

muito alterada; Foi totalmente 

alterada 



Tabela 2 – Continuação formulário sobre hábitos alimentares durante a 
pandemia de Covid-19.     

 

Sua rotina alimentar foi alterada pela 

quarentena? 

Não foi alterada; Foi pouco alterada; 

Foi 

muito alterada; Foi totalmente 

alterada 

Antes da pandemia, você preparava 
suas 

próprias refeições? 
Sim; Não 

Qual o local de sua preferência para 

compras dos alimentos utilizados em 

suas refeições? 

Grandes redes de supermercado; 

Mercados médios; Pequenos 

mercados do bairro 

Agora, durante a pandemia, você 
passou a 

preparar as suas refeições? 
Sim; Não 

Você passou a comer mais 

alimentos prontos (ex: marmitas) ou 

pré prontos (ex: 

pratos congelados)? 

 
Sim; Não 

 

 
Como você faz a compra dos 

seus produtos? 

Eu mesmo vou ao local 

(supermercados, verdurão, padarias, 

etc); Peço por aplicativos (Rappi, 

Uber, IFood); Peço entrega pelo 

telefone do próprio 

estabelecimento; Outros 
Você acha que sua alimentação está 

mais 

saudável durante a pandemia? 
Sim; Não 

Qual critério você usa na escolha dos 
seus 

produtos? 

Preço; Marca; Valor nutritivo; 
Tamanho da 

embalagem; Qualidade 

Comentários: Pergunta aberta 

 

 
A tabulação, análise e construção dos gráficos foram feitos por meio do 

software Microsoft Excel (2013). 

 
 
 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Participaram da pesquisa 371 pessoas, sendo 252 (68%) do gênero feminino 

e 116 (31%) (refazer o cálculo, são 119) do gênero masculino, com faixa etária 

majoritariamente entre 18 e 25 anos (66%) (Figura 1). De acordo com Malloy-Diniz 

et. al. (2020), o gênero feminino é descrito como fator determinante para as 

escolhas nutricionais durante a pandemia. Por terem maior insatisfação em 

relação a aparência e ao peso, mulheres tem maior tendência a se engajar em 

hábitos alimentares saudáveis (SILVEIRA et al., 2019). A idade majoritária foi 

abaixo dos 25 anos, idade bem inferior aos 60 anos, que é associado ao maior 

risco de letalidade (DE LIMA BEZERRA et. al., 2020). Pessoas mais novas tendem 

a ter uma pior alimentação e maior frequência de alimentação fora de casa e 

preferência por fast food (SILVEIRA et al., 2019).  

 

 

 

 

Figura 1 - Perfil dos participantes da pesquisa sobre mudança de hábitos 

alimentares durante a pandemia de Covid-19.  

 

Os participantes, em sua maioria, apresentaram escolaridade elevada, 

sendo que 41, 26 e 18% alegaram ter ensino superior incompleto, superior 

completo e pós-graduação, respectivamente  (Figura 2). Dados do IBGE (2020) do 

1° trimestre de 2020 indicaram que a porcentagem da população brasileira com 

ensino superior incompleto ou com nível maior foi de 18,1%, o que mostra que a 



pesquisa realizada traz uma amostra da população com instrução elevada. A 

maioria (87%) dos respondentes relataram morar no Centro-Oeste, enquanto a 

segunda região com mais respostas foi a Sudeste, com 6% (Figura 2), indicando 

uma limitação territorial devido, também, à forma de coleta dos dados, que foi 

difundida por meio de grupos de caracterísicas semelhantes (DAMASCENO et. al., 

2014)  

 

 

 

Figura 2 - Escolaridade e região dos participantes da pesquisa.  
 

 

De acordo com a Figura 3, 98% relataram ter ocorrido alguma alteração na 

rotina diária em função do isolamento social. Pesquisas da INLOCO (2020) mostram 

que o isolamento social chegou a 62,2% no Brasil, e as mudanças incluíram o 

fechamento de comércios, diminuição na oferta de empregos e serviços, sobrecarga 

de serviços de saúde, paralisação das atividades escolares, além de ativiades de 

medidas de alcance individual e ambiental, tais como lavagens de mão, uso de 

máscaras e limpeza rotineira de ambientes e superfícies (DA SILVA et. al., 2020;  

MALTA et. al., 2020). Pesquisa feita em Hubei, na China, mostrou que o decreto de 

isolamento foi relacionado ao aumento da ansiedade, depressão e redução do bem-

estar mental (MALTA et. al., 2020). Estima-se que cerca de um terço ou metade da 

população mundial apresentará algum tipo de transtorno mental (PEREIRA et. al., 

2020). 



 

Figura 3 - Alteração das atividades diárias provocadas pelo isolamento social com a 

pandemia. 

 

Em relação à rotina alimentar (Figura 4), 9% relataram não ter tido nenhuma 

alteração, o que pode ser explicado em razão do decreto do isolamento que 

implicou no fechamento de vários estabelecimentos comerciais, incluindo 

restaurantes, o que limitou o consumo de alimentos fora de casa, crescimento do 

temor por desabastecimento, o que gerou aumento na compra e estocagem de 

maior volume de alimentos, além de mais tempo em casa, maior disponibilidade de 

alimentos e ociosidade, o que pode gerar uma adoção de hábitos mais saudáveis, 

mas, também, pode gerar excesso no consumo de calorias e comer compulsivo 

(MALLOY-DINIZ et. al., 2020).  
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Figura 4 – Alteração da rotina alimentar provocada pela pandemia. 

 
 
 

Em relação à preparação dos alimentos em casa, 53% dos participantes 

(Figura 5) disseram preparar os próprios alimentos antes da pandemia, 

enquanto durante a pandemia, 69% responderam estar preparando a própria 

comida. Esse aumento se deve ao fato de que o isolamento social limita o 

consumo fora de casa, impulsionando o preparo das refeições. Esse dado 

confirma a tendência encontrada por Galunion e Qualibest (2020) que, também, 

perceberam um aumento da alimentação em casa. Os alimentos consumidos 

no domicílio são, em geral, mais saudáveis que os consumidos fora de casa 

(SICHIERI, 2013). Dessa forma, os participantes apresentaram uma melhora na 

alimentação advinda da impossibilidade de se alimentar fora de casa. 
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                            (A)                                                                       (B) 

                         

Figura 5 – Preparo dos alimentos em casa antes (A) e durante (B) a 

pandemia. 

 
 

A Figura 6 indica que 75% dos respondentes alegaram não ter aumentado 

o consumo de alimentos prontos e pré-prontos, opções em geral mais baratas 

que os alimentos frescos, que oferecem refeições altamente energéticas e 

palatáveis e estão associadas com dietas menos saudáveis, o que contribui para 

o aparecimento de problemas crônicos de saúde (D’AVILA e KIRSTEN, 2017). 

Uma parcela dos consumidores relatou ter aumentado o consumo de alimentos 

prontos e pré-prontos, assim como encontrado pelo relatório da Mintel (2020).  

Apesar de ter havido um aumento no consumo de alimentos indulgentes para 

lidar com o estresse, o consumidor, em geral, teve uma melhora na alimentação, 

o que pode ser explicado pelo aumento da alimentação em casa e a diminuição 

da alimentação fora, que influencia negativamente na qualidade da dieta 

(BEZERRA et. al., 2016).   

 

 



 

Figura 6 - Consumo de alimentos prontos e pré-prontos pela 

população durante o período de isolamento da Covid-19. 

 
 

 

Quanto à compra dos produtos, a maioria dos participantes (89%) alegaram 

que vão ao local realizar suas compras (Figura 7). Esse resultado corrobora com 

uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, onde aumentou-se o volume de 

compras em supermercados no início da pandemia (MALTA et. al., 2020), além de 

corroborar com o aumento do preparo de alimentos em casa, onde os insumos para 

esses preparos são normalmente comprados em mercados. Em relação à pedir 

comida por aplicativo, a idade foi um fator determinante, sendo que quanto menor a 

faixa etária maior o número de respostas positivas (Figura 8), resultado esperado se 

levar em conta que os maiores consumidores de aplicativos de delivery são jovens 

(SILVA, 2020). 
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Figura 7 - Forma de comprar os alimentos pelos consumidores durante a pandemia. 

 

 

 
 

Figura 8 - Compra dos alimentos por aplicativo em relação à faixa etária. 

 

 
De acordo com a Figura 9, 34% dos respondentes alegaram que estão com 

a alimentação mais saudável durante a pandemia. Essa percepção pode ser 

devido ao aumento do preparo de alimentos em casa, confirmado por alguns 

comentários feitos pelos participantes, tais como: “acredito que esteja mais 

saudável por ser coisas feitas em casa”. Pesquisa realizada em Belo Horizonte e 

região mostrou que a melhora na alimentação correspondeu a 19% (DOS REIS 

VERTICCHIO e DE MELO VERTICCHIO, 2020). A adoção de novos hábitos 

89%
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alimentares saudáveis é mais provável entre pessoas com maior escolaridade, 

renda e maior consciência sobre a importância da nutrição na prevenção de 

doenças (MALLOY-DINIZ et. al., 2020), Fator que pode ter interferido na maior 

porcentagem (34%) obtida no presente estudo.  

 

 

 
Figura 9 – Melhora na saudabilidade da alimentação dos participantes da pesquisa 

em relação ao período de isolamento da Covid-19.  

 
Em relação à percepção de melhora na alimentação dos participantes de 

escolaridade mais baixa (entre fundamental incompleto a fundamental completo), 

28% responderam ter tido uma melhora na alimentação, enquanto os 

respondentes com maior escolaridade (entre superior incompleto a pós-

graduação), 35% dos respondentes alegaram uma melhora na alimentação (Figura 

10).  
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Figura 10 - Melhora na alimentação dos participantes com fundamental 

incompleto a médio completo (A) e superior incompleto a pós-graduação (B)  

 

 Em relação ao critério de escolhas dos produtos, apenas 9% das pessoas 

(Figura 11) tem como principal critério o valor nutritivo. A maior parte (49%) usa a 

qualidade dos produtos como principal critério. Em estudo realizado nos Estados 

Unidos em relação à escolha dos produtos, 27,8% das pessoas levam em 

consideração o gosto (qualidade), seguido pelo custo do produto (20,8%), e a 

saúde (17,1%) (BLANCK et. al., 2009). No presente trabalho, foi identificado um 

aumento na escolha em relação à qualidade, que está diretamente ligada a 

palatabilidade (OSHIIWA et. al., 2017), o que pode ter relação com o consumo de 

alimentos indulgentes como alívio para os sintomas psicológicos causados pela 

pandemia, além de uma maior preocupação em relação ao preço (37%), o que 

mostra a insegurança em relação ao trabalho e a perda de renda, também 

ocasionada pela pandemia.  

 

 

 



 
 

Figura 11 - Escolha dos alimentos em relação às características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. CONCLUSÃO  
 
 

A pandemia de COVID-19 trouxe impactos significativos nos hábitos 

alimentares dos brasileiros. As mudanças ocasionadas pelo confinamento, 

trouxeram um aumento na quantidade de alimentos preparados em casa, em geral 

mais saudáveis, principalmente nos perfis com maior escolaridade e renda. Porém, 

o aumento da ansiedade e da incerteza trazido pela pandemia também ocasionou 

um consumo de alimentos exagerado, pela oferta crescente e ociosidade, além de 

um crescente consumo de alimentos indulgentes para lidar com as consequências 

psicológicas da pandemia. Dessa forma, para minimizar os efeitos psicológicos 

negativos, são necessárias ações governamentais de promoção da saúde em 

âmbito populacional.  
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