
 

 

 

 

 

UM POR TODOS E TODOS POR UM: COMO OS ADOLESCENTES LIDAM COM A 

INSEGURANÇA ALIMENTAR EM SEUS DOMICÍLIOS 

Introdução:No Brasil alimentação é um direito garantido pela Constituição e reafirmado 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Adolescentes compõem grupo de risco para 
insegurança alimentar (IA), e a forma como eles percebem, vivem e respondem a essa 
situação pode comprometer seu crescimento e desenvolvimento. Apesar dos avanços na 
validação de escalas para avaliar IA em domicílios com adolescentes, ainda são escassos 
os estudos qualitativos sobre suas percepções acerca da IA, e a complexidade das suas 
experiências pessoais, simbologias, formas de relação com a falta de alimento e como se 
posicionam diante da fome. Objetivos:i)identificar estratégias desenvolvidas pelos 
adolescentes para lidar com a situação de IA em seus domicílios; ii)compreender a 
percepção de seus responsáveis em relação a situação de IA vivenciada pelos filhos. 
Métodos:Pesquisa qualitativa proveniente de entrevista em profundidade com 10 
adolescentes e 6 responsáveis participantes do Programa Bolsa Família (PBF), residentes 
em domicílios em IA. Saturação de dados foi o critério para definição do número de 
entrevistas. Os resultados foram analisados a luz do referencial da análise de conteúdo e 
apresentados em duas categorias: 1)“Um por todos e todos por um”, 2)“Quem zela por 
nós”. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética(2.400.572). Resultados:Categoria 1 
“Um por todos e todos por um”: os adolescentes percebem a IA e se preocupam com 
essa condição mesmo quando a mesma não é verbalizada pelos pais. Além da 
preocupação com a falta de dinheiro para comprar alimentos, há o medo de faltar dinheiro 
para outras necessidades básicas como água e energia elétrica. Existe um sentimento de 
proteção dos adolescentes em relação aos pais e irmãos, especialmente com irmãos mais 
novos. Por isso, os adolescentes evitam verbalizar que estão com fome ou demostram 
estar satisfeitos para evitar que os pais se preocupem, e para que os outros irmãos 
comam o suficiente. A realização de trabalhos domésticos e/ou informais remunerados é 
visto como estratégia para aliviar a carga de responsabilidade dos pais e contribuir com 
dinheiro para comprar comida, aumentar a disponibilidade de alimentos no domicílio, e, 
para alguns adolescentes, o trabalho inviabiliza os estudos. Em contrapartida, os 
responsáveis parecem desconhecer o nível de preocupação, os sentimentos e as 
estratégias dos adolescentes para lidar com a IA. Categoria 2 “Quem zela por nós”: tanto 
os adolescentes quanto seus responsáveis reconhecem que o PBF é fundamental para 
garantir a alimentação no domicílio. Para os adolescentes, se o governo adotasse ações 
para além do PBF, estas poderiam reduzir a preocupação que possuem em relação à IA. 
São ações citadas pelos adolescentes: aumento do valor do benefício, distribuição de 
cestas básicas, redução do preço dos alimentos, oferta de refeições de baixo custo, 
maiores oportunidades de trabalho. Conclusão:Adolescentes convivem com tensões, 
medos, desconfortos e possuem estratégias próprias para lidar com a fome, com objetivo 
de proteger a si e seus familiares. A identificação e avaliação das diferentes experiências 
relacionadas a IA são dados importantes para mostrar lacunas e pontos falhos do PBF e 
subsidiar programas e ações intersetoriais de segurança alimentar e nutricional com foco 
neste público. 
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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.  
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