
 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR ENTRE ADOLESCENTES E SEUS 

RESPONSÁVEIS  

 

Introdução:A insegurança alimentar (IA) é um problema de saúde pública mundial, e 
domicílios com crianças e adolescentes são mais vulneráveis a essa situação. No Brasil, 
a IA é medida a partir de escalas de percepção quanto à quantidade/qualidade de 
alimentos disponíveis no domicílio para que todos os moradores possam ter vidas 
saudáveis. O responsável pelo domicílio é o respondente da escala, porém evidências 
recentes demonstram que os adolescentes são capazes de responder à escala de forma 
independente, e desenvolver estratégias de enfrentamento da fome. Objetivos:avaliar a 
percepção da IA entre adolescentes participantes do Programa Bolsa Família (PBF) 
independentemente de seus responsáveis, e descrever as estratégias desenvolvidas 
pelos adolescentes para lidar com a fome. Métodos:Estudo transversal descritivo com 
116 famílias participantes do PBF, parte integrante do projeto “Programa Bolsa Família: 
avaliação dos impactos na Segurança Alimentar e Nutricional das famílias participantes e 
acompanhamento das condicionalidades de saúde sob a ótica dos profissionais", 
financiado pelo CNPQ, aprovado pelo Comitê de Ética (Parecer nº 2.400.572). Foram 
avaliados 180 adolescentes com idades entre 10 e 18 anos. A IA foi avaliada pela Escala 
Brasileira de Insegurança Alimentar, aplicada aos responsáveis pelos domicílios, e pela 
Escala Curta de Insegurança Alimentar para adolescentes, além da avaliação 
socioeconômica e das estratégias para lidar com IA. Resultados:A média de idade entre 
os adolescentes foi de 14,2 anos (DP: 2,62). A IA domiciliar foi reportada por 42,21% (IC: 
34,9 – 49,4) dos adolescentes, sendo 10,55% (IC: 6 - 15) em IA moderada ou grave. A 
prevalência de IA a partir da percepção dos responsáveis foi de 79,82% (IC: 72,5 – 87,1). 
Apesar da utilização de escalas diferentes que pode introduzir um viés de informação, em 
4,3% dos domicílios os adolescentes reportaram níveis de IA mais graves do que a 
percepção de seus responsáveis. Determinantes sociais como escolaridade do 
responsável (p= 0,015), número de pessoas no domicílio (p=0,0006) e renda (p=0,006) 
foram associados a IA percebida pelos adolescentes. Número de cômodos no domicílio 
(p=0,002) foi associado a IA reportada pelos responsáveis. Entre as famílias avaliadas, 12 
(10,3%) possuíam mais de 01 adolescente em seus núcleos, e em 75% dessas houve 
diferenças na percepção da IA entre os adolescentes de um mesmo domicílio. A 
avaliação qualitativa mostrou que 75,5% (IC: 69,2 – 87,1) dos adolescentes reportaram 
algum tipo de estratégia para lidar com a fome no domicílio, sendo que 33,8% (IC: 26,97- 
40,80) deixam de comer para que outra criança pudesse comer, 21,67% (IC: 15,65 – 
27,69) costumam guardar comida para os momentos que não tem mais comida no 
domicílio, e 10,56% (IC: 6 – 15) realizam favores para terceiros em troca de dinheiro para 
comprar comida. Conclusão:Adolescentes são capazes de perceber a situação domiciliar 
de IA moderada ou grave de forma similar aos seus responsáveis, e em resposta, 
desenvolver estratégias individuais de mitigação da fome. Considerando as 
consequências da IA em curto e longo prazo, o monitoramento da IA em domicílios com 
adolescentes deve ser contínua e associada a políticas e programas de combate à fome, 
incluindo ações de promoção da alimentação adequada e saudável. 
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Eixo temático: Políticas, ações coletivas e programas de atenção à saúde da 
criança e do adolescente 

Deve-se inserir o eixo temático considerando as opções abaixo: 

1) Doenças, agravos, alergias e intolerâncias alimentares na infância e adolescência;  

2) Avaliação do estado nutricional, crescimento e desenvolvimento na infância e na adolescência;  

3) Comportamento, dificuldades e transtornos alimentares na infância e na adolescência; 

4) Nutrição intrauterina, aleitamento materno e alimentação complementar;  

5) Consumo alimentar, gastronomia, hábitos de vida e atividade física na infância e na adolescência;  

6) Políticas, ações coletivas e programas de atenção à saúde da criança e do adolescente;  

7) Situações especiais na infância e na adolescência; 

8) Nutrição e era digital e/ou pandemia do Covid-19.  

Interesse em concorrer a apresentação oral: sim 


