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Introdução 

A actual conjuntura económica e financeira mundial tem-se reflectido no 

nosso país, com taxas de endividamento e desemprego crescentes. 

Uma análise da taxa de desemprego em Portugal entre 1998-2009 

mostra que o valor de 8,9%, verificado no primeiro trimestre de 2009, é o valor 

mais alto encontrado deste indicador no período em estudo. O desemprego 

total, durante esse período, aumentou 3,1 pontos percentuais. Este aumento foi 

mais acentuado no sexo masculino do que no feminino (3,4% e 2,5% 

respectivamente). Durante o 1º trimestre de 2009, o desemprego entre o sexo 

masculino teve um crescimento de 1,3% face ao trimestre anterior.(1) Este 

cenário, reforça a ideia de que o agravamento da situação socioeconómica do 

país vai continuar a aumentar.  

Em Portugal, as transferências sociais permitiram, em 2007, que a 

porção de indivíduos em risco de pobreza descesse de 24,0% para 18,0%. Isto 

significa, que as transferências sociais afastaram da situação de risco de 

pobreza apenas 6,0% dos indivíduos residentes em Portugal.(2)  

Quer as elevadas taxas de desemprego, quer os níveis de pobreza 

influenciam a capacidade de monetária de acesso a alimentos pelos indivíduos 

e seus agregados familiares (AF). Desta forma, uma crise económica terá 

sempre impacto na segurança alimentar das populações.  

Esta monografia tem como objectivo ajudar a compreender as 

consequências para a alimentação inerentes ao estado de crise económica e 

consequente insegurança alimentar actual. 
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1. Conceito de segurança e Insegurança alimentar 

A Segurança alimentar (SA) inclui o acesso dos indivíduos, em qualquer 

momento, a alimentos necessários para uma vida activa saudável. Este 

conceito pressupõe a disponibilidade de alimentos nutricionalmente adequados 

e seguros a qualquer altura, e a capacidade de adquirir esses alimentos de 

forma socialmente aceitável (por exemplo, sem recorrer a ajuda alimentar, 

roubo, e outras estratégias) e, nalguns casos, até mesmo a adequação 

cultural.(3,4,5,6) 

 A insegurança alimentar (IsA) pressupõe que, de alguma forma, esta 

disponibilidade ou capacidade de acesso estejam comprometidas. A IsA tem 

sido definida como uma limitação na obtenção de alimentos por falta de 

dinheiro e outros recursos.(3,4,5,6) A IsA é consequência de um contexto 

económico, social e cultural, totalmente oposto ao conceito de dignidade 

humana.(7)  

A IsA pode ocorrer num vasto conjunto de situações que têm a sua 

expressão mais atenuada na experiência de incerteza na obtenção de comida 

por meios socialmente aceitáveis, até à sua forma mais severa que ocorre 

quando, devido à falta de recursos para obter comida, um indivíduo sofre 

consequências físicas e psíquicas de fome.(6) 

Quando falamos de fome no contexto do nosso país, não nos estamos a 

referir a estados de extrema falta de alimentos, como se verifica em muitos 

países chamados de terceiro mundo. Referimo-nos a situações muitas vezes 

não detectáveis à primeira vista, e muitas vezes sem sinais aparentes de 
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desnutrição. É o caso de pais que renunciam a sua própria alimentação para 

alimentar os filhos; os que não comem correctamente porque necessitam do 

dinheiro para pagar as contas de casa; os idosos que só consomem sopa 

porque não têm dinheiro para outros alimentos; os sem-abrigo e outras 

pessoas que dependam exclusivamente de caridade; os indivíduos que ficam 

sem dinheiro momentaneamente para comprar comida; os que saltam 

refeições; os que compram alimentos mais baratos devido a restrições 

financeiras, entre muitos outros.(4,6,8) 

Como já foi subentendido, a IsA pode apresentar vários níveis de gravidade 

que reflectem cada vez uma maior privação de alimentos básicos. A fome seria 

uma consequência do nível mais grave de IsA.(9) Devido a esta diferença tão 

grande no grau de gravidade em que a IsA se pode apresentar, a USDA (U.S. 

Department of Agriculture) sentiu necessidade de subdividir este conceito e 

acrescentar o termo de “Segurança alimentar muito baixa” (SAMB), como 

significado da forma mais grave de Insegurança alimentar- “Insegurança 

alimentar com fome”.(4) 

1.1 Números da Insegurança alimentar em países desenvolvidos 

A IsA não é simples de estudar uma vez que é intrinsecamente 

multidimensional.(3)  

A Food and Agriculture Organization (FAO) estima que cerca de 852 

milhões de pessoas no mundo se encontravam em situação de IsA e fome 

entre 2000 e 2002. Destas, 28 milhões encontravam-se em economias em 

transição da União Soviética e 9 milhões em países industrializados(7) 
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Nos últimos anos tornou-se evidente o problema da fome e IsA em 

muitos países ocidentais. Diversos estudos têm descrito esta situação no Reino 

Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. 

A USDA desenvolveu uma medida de IsA que tem sido aplicada 

anualmente nos Estados Unidos desde 1995, que estuda a sua gravidade 

numa escala unidimensional.(3) Para os 12 meses encerrados em Abril de 

1995, estima-se que 11,9% dos AF dos E.U. (35 milhões de pessoas) 

encontraram-se numa situação de IsA. Entre estes, 4,1% (6,9 milhões de 

adultos e 4,3 milhões de crianças) apresentaram um padrão repetitivo de fome, 

devido à insuficiência de recursos, para um ou mais dos seus membros adultos 

e/ou crianças durante esse período.(8) Desde essa altura o cenário parece não 

melhorar. Durante o ano de 2007, 11,1% dos AF nos Estados Unidos sofreram 

de IsA em alguma altura do ano; 4,1% das quais foram classificadas na 

categoria de SAMB. Destas, 98% relataram preocupação que os seus 

alimentos acabassem antes de terem dinheiro para comprar mais; 97% 

relataram que os alimentos que compraram estavam a acabar e que não 

tinham dinheiro para comprar mais; 94% relataram não se poder dar ao luxo de 

comer refeições equilibradas; 96% relataram que um adulto diminuído o 

tamanho das suas refeições ou pulado refeições porque não havia dinheiro 

suficiente, 87% dos quais indicarem que teria ocorrido em 3 ou mais meses; 

93% relataram ter comido menos do que achavam que deviam por falta de 

dinheiro; 65% relataram que tinham sentido fome mas que não tinham dinheiro 

suficiente para comida; 45% referiram ter perdido peso por falta de recursos 

para se alimentarem; 29% relataram existir um adulto sem alimentos um dia 
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inteiro por falta de dinheiro; 22% dos quais relataram ter acontecido em 3 ou 

mais meses. Todos os AF sem crianças relataram pelo menos seis destas 

condições, e 66% relataram sete ou mais.(4)   

Apesar dos níveis de IsA se terem mantido praticamente iguais entre 1995 e 

2007, não significa que estejam a atingir as mesmas pessoas. A IsA nos países 

mais abastados prende-se maioritariamente com situações momentâneas ou 

transitórias que limitam a capacidade de aquisição de alimentos, ou por outro 

lado, limitam as opções de escolha desses mesmos alimentos em alturas 

específicas de constrangimentos económicos. No entanto, um estudo que 

pretendia avaliar o grau de recorrência da IsA nos mesmos AF, conclui que 

cerca de 2/3 dos AF classificados com IsA nos E.U. experimentam essa 

situação recorrentemente e cerca de 1/5 frequente ou cronicamente.(10) 

Em Inglaterra, cerca de 20% dos AF são classificados como 

apresentando IsA, e 6% foram classificados como sofrendo de SAMB.(11) 

Estima-se que em 2004 no Canada, aproximadamente 1 em cada 10 lares foi 

afectado por IsA (12) Na Austrália, um estudo feito em Queensland, identificou 

9,7% e 6,4% de relatos sobre IsA no AF e individual respectivamente.(13)  

Um estudo efectuado em Portugal, através de entrevista telefónica, 

concluiu que em 8.1% das unidades alojamento, em que a inquirida foi uma 

mulher, ocorreu, nos trinta dias anteriores à entrevista, alteração no consumo 

de algum alimento considerado essencial (ex. leite, fruta, legumes, peixe, 

carne, arroz, batatas, massa), devido a dificuldades económicas para a sua 

aquisição.(6) Estes valores parecem estar em conformidade com estudos feitos 
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noutros países, apesar da dificuldade de comparar metedologias de avaliação 

e realidades diferentes.  

1.2 Condicionantes socioeconómicas da Insegurança alimentar 

Existem diversos factores que parecem ser preditivos ou influenciar a 

distribuição da IsA, tais como o desemprego, o baixo rendimento do AF, o nível 

de pobreza, o tamanho e a composição do AF, entre outros.  

1.2.1 Nível de pobreza e tamanho e composição do agregado 

familiar 

O nível de pobreza apesar de se poder encontrar relacionado com IsA 

não parece ser um indicador muito sensível, parece subestimar a prevalência 

de IsA. Muitos AF que não se encontram em situação considerada de pobreza 

encontram-se numa situação de IsA. Nos Estados Unidos, dados do CPS 

(Current Population Survey), mostraram que 50% dos AF afectados pela fome, 

possuíam rendimentos acima do nível de pobreza. Dados semelhantes do 

CSFII (Continuing Survey of Food Intake by Individuals) e do SIPP (Survey of 

Income and Program Participation), mostraram respectivamente que 41,3% e 

53,3% dos agregados com IsA encontravam-se acima do nível de pobreza.(8) 

Se considerarmos que, de certa forma, a pobreza parece substimar os 

casos de IsA, Portugal encontra-se numa situação preocupante. Em Portugal, 

num conjunto de estudos feitos entre 1995-2000, em 2004 e em 2006, 46% dos 

indivíduos e 47% dos agregados passaram por períodos de pobreza, em pelo 

menos um dos seis anos. Entre as famílias pobres, mais de metade (54%) 

esteve na pobreza durante três ou mais anos e cerca de um terço (72%) 
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durante dois anos, enquanto 6,5% dos agregados passou mesmo  todo este 

período em dificuldades financeiras. Os pensionistas, representam um terço 

das pessoas pobres em Portugal e, cerca de 60% das pessoas com mais de 75 

anos encontravam-se nessa situação. O estudo revela ainda, que os jovens 

com menos de dezassete anos, também são afectados pela privação por falta 

de recursos, constituindo 24% do total de pobres, no período em análise.(14) 

Uma análise mais recente, elaborada pelo INE (Instituto Nacional de 

Estatística), revela que pessoas a viver sozinhas e idosos a viver sozinhos têm 

respectivamente 33% e 37% de risco de pobreza, valores muito acima da 

média nacional (18%) após as transferências sociais. Relativamente aos AF 

com dois adultos, o risco de pobreza aumenta com o aumento do número de 

crianças do agregado, chegando aos 44% com 3 crianças. O risco de pobreza 

aumenta quando o AF é chefiado apenas por 1 adulto. As mulheres, em geral 

apresentam um maior risco de pobreza relativamente aos homens (valor antes 

das transferências sociais).(15)  

Se usássemos estes dados sobre a pobreza em Portugal(15), para prever 

quais os indivíduos ou AF mais afectados pela IsA, eles estariam de acordo 

com o encontrado num estudo sobre IsA em Portugal.(6) Nesse estudo, foram 

detectadas algumas tendências, traduzidas por valores percentuais mais 

elevados, como é o caso de famílias numerosas com 4 ou mais elementos 

(10.9%); famílias com idosos, cuja média de idades é igual ou superior a 65 

anos (9.3%); famílias com menor número de elementos a participarem no 

orçamento familiar (11.1%); e famílias com alta densidade de ocupação na 

unidade de alojamento (10.3%). Estes resultados são superiores à estimativa 



8 

 

para a população em geral (8.1%). No entanto, não se detectou nenhuma 

diferença significativamente estatística, o que se pode dever ao tamanho da 

amostra.(6) 

No entanto, a maior prevalência de IsA em agregados com determinadas 

características tem sido estudado noutros locais, nomeadamente nos E.U. 

 Nos E.U, a taxa de IsA foi menor do que a média nacional de 11,1% 

para AF com mais de um adulto e sem filhos (6,7%) e para as famílias com 

pessoas idosas (6,5 %).(4) 

Pelo contrário, AF com rendimento abaixo do nível de pobreza (37,7%); 

AF com crianças somente com um adulto mulher (30,2%) ou homem (18%); e 

AF de não americanos (20,1-22,2%), apresentaram taxas de IsA muito 

superiores à média nacional. A IsA foi mais prevalente entre AF com crianças 

(15,8%) do que entre aquelas sem crianças (8,7%). Entre famílias com 

crianças, as chefiadas por um casal apresentou a menor taxa de IsA (10,5%). A 

prevalência de SAMB aumentou de 2006 a 2007, para casais com crianças e 

idosos.(4) As taxas SAMB seguiram o mesmo tipo de padrão de distribuição (4) 

1.2.2 Desemprego, baixo rendimento familiar e perda de 

apoios sociais 

O rendimento do agregado é sem dúvida um dos principais factores que 

condicionam a IsA.(8) Como já referi anteriormente, a pobreza não é um 

indicador muito sensível, no entanto, o rendimento familiar parece estar 

fortemente associado à IsA. Uma explicação possível para que AF com 

rendimentos acima do nível de pobreza se encontrem em situação de IsA é o 
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facto de a pobreza medida através do rendimento do AF não ter em conta os 

diferentes gastos com habitação, alimentação e cuidados de saúde e 

condições especiais como monoparentalidade, AF com indivíduos com 

necessidades especiais, entre outros. Outro facto importante, é que se só 

tivermos em conta como indicador de pobreza o rendimento anual do AF, este 

não é sensível a complicações económicas transitórias e consequente IsA. (8) 

O LIDNS (The Low Income Diet and Nutrition Survey), foi concebido para 

analisar o estado nutricional e os hábitos alimentares da população mais 

economicamente desfavorecida no Reino Unido.(16) Para isso, é feito um 

inquérito às 24h precedente, recolhida uma amostra de sangue para análise e 

medidos parâmetros antropométricos.(16,17) A amostra foi constituída por 15% 

da população mais desfavorecida no Reino Unido. As famílias avaliadas foram 

classificadas em 3 grupos consoante o grau de segurança alimentar. Os 

resultados sugerem que a maioria da população com baixo rendimento (71%) 

vivia em agregados familiares com SA, enquanto que 15% viviam em AF com 

ligeira IsA e 14% viviam em AF moderada ou severamente inseguros do ponto 

de vista da alimentação.(17) 

O desemprego nos 5 anos anteriores e os problemas económicos 

ocorridos durante a infância associaram-se independentemente com 5 

indicadores de IsA usados num estudo e o rendimento apresentou associação 

com 4 deles. (18) 

A IsA alimentar foi positivamente associada com baixo rendimento 

familiar, e o facto de se “estar à procura de emprego”, numa cidade no interior 
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de Londres.(19)Na Austrália também se verificou uma associação positiva entre 

IsA e desemprego.(13) 

No entanto, nem sempre se verifica uma associação forte entre 

desemprego e insegurança alimentar. Nos Estados Unidos, um achado 

importante nos dados do NHANES III de 1988-1994 é que 53,5% dos 

indivíduos que relataram IsA, viviam em AF em que o chefe de família possuía 

emprego. No entanto, esta percentagem é mais baixa do que para indivíduos 

sem IsA (75,1%). Nesta perspectiva, uma pessoa mesmo com emprego pode 

não possuir um rendimento suficiente que lhe permita SA.(20) 

A perda de apoios sociais também aparece positivamente associada 

com IsA.(8) Para além de ser uma forma de diminuição do orçamento familiar, 

só por si já é preditivo de IsA. 

Um estudo semelhante a um caso-controlo que comparou 2 grupos de 

AF: os que reportaram muitas vezes não terem alimentos suficientes e os AF 

que reportaram possuir os alimentos desejados em quantidades suficientes. 

Estes dois tipos de AF foram comparados em termos de rendimento familiar, 

tamanho e composição do AF. Os resultados mostram que 37,5% dos AF que 

reportaram IsA, teriam perdido apoio social, o emprego e/ou ganho um novo 

membro, em oposição a 16,9% dos AF que reportaram SA.(8) 

 Um estudo feito em mulheres que vivem com crianças e recorrem a 

bancos alimentares no Canadá, revelou um retrato preocupante. Dessas 

mulheres, 93,5% relatou algum grau de IsA ao longo dos últimos 12 meses. 

Muitas relataram experiências pessoais de privação alimentar (fome), e 26,8% 
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das mulheres relataram também que os seus filhos haviam sofrido alguma 

privação alimentar no ano anterior. É muito importante perceber que estas 

mulheres tinham ajuda da caridade e além disso relatavam adoptar estratégias 

para tentar colmatar a falta de alimentos, como atrasar a renda da casa ou de 

facturas, por exemplo.(21) 

Esta é de facto uma situação preocupante se tivermos em conta que em 

Portugal, segundo os números da acção social da AMI, tem existido um 

aumento crescente dos pedidos de apoio e assistência por pessoas 

carenciadas. No ano de 2007 procuraram apoio social da AMI 7.386 pessoas, 

mais 862 casos do que em 2006. Na área do Grande Porto (Porto e Vila Nova 

de Gaia) o apoio aumentou de 2.291 para 2.611 pessoas (o que representa 

35% da população total). O número de pessoas apoiadas em termos 

alimentares triplicou em 2007, passando de 5.137 para 16.531 pessoas, três 

vezes mais. As mulheres são um grupo cada vez mais afectado. Se, em 2000 e 

2001, esta percentagem não chegava aos 45%, em 2007, 53% da população 

que procurou a AMI era do sexo feminino. Os principais motivos são a 

precariedade financeira (87%) e o desemprego (40%).(22) 

A IsA dos AF parece indissociavelmente ligada à insegurança financeira. 

As razões descritas pelas mulheres de AF com IsA moderada ou grave, que 

elas consideravam com responsáveis pela sua actual situação foram: ficar sem 

dinheiro para comprar alimentos por terem outras contas essenciais para pagar 

(casa, electricidade, àgua, etc) (24%); aparecimento de despesas inesperadas 

(36%); ou simplesmente não obtinham dinheiro suficiente para colmatar as 

suas necessidades (42%). Muitas destas mulheres, que reportam não ter 
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dinheiro para colmatar as suas necessidades, indicaram ficar sem dinheiro para 

a alimentação sistematicamente com o aproximar do final do mês. Em alguns 

casos, estas situações estavam relacionadas com uma súbita perda de 

emprego ou rendimentos, ou a perda de apoios sociais. Noutros casos, esta 

falta de dinheiro foi descrita como recorrente.(23) 

Os motivos que elas consideraram os maiores responsáveis por esta 

situação foram o baixo rendimento familiar de longa duração, gastos 

inesperados, necessidade de dinheiro para outros serviços, acumulação de 

dívidas, etc.(23) 

 

1.2.3 Local da unidade de alojamento 

Um factor que parece afectar a segurança alimentar é o local da 

residência. No Reino Unido, segundo os dados do LIDNS, a população com 

menor rendimento familiar, parece ser mais afectada por IsA nas áreas urbanas 

em relação às áreas suburbana ou rural. Nas áreas urbanas estes individuos 

possuem uma menor ingestão de alimentos em geral e, mais probabilidade de 

possuir um aporte menor de energia e de algumas vitaminas e minerais.(24)  

Nos E.U, esta associação entre a taxa de prevalência de IsA e a 

localização do alojamento também se verifica. Para as famílias localizadas nas 

principais cidades (13,5%) a IsA excedeu substancialmente a taxa para os 

agregados familiares nos subúrbios e outras áreas metropolitanas fora 

principais cidades (9,0%).(4) 
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Na Austrália, o facto dos indivíduos viverem em áreas urbanas parece 

aumentar a susceptibilidade à IsA relativamente aos residentes em áreas 

rurais.(13) 

1.3 Insegurança Alimentar em Crianças  

Os dados do CSFII entre 1985-1986 no que diz respeito a mulheres 

adultas, apoiaram o facto de existir uma relação entre a IsA e um menor 

consumo de alimentos para mulheres. O mesmo não se verificou em crianças 

em idade pré-escolar (8) 

Dados recolhidos entre 1989-1991 continuaram sem encontrar 

diferenças na ingestão de nutrientes entre 2 grupos de crianças em idade pré-

escolar que reportavam IsA vs SA. A IsA não foi significativamente associada a 

baixa ingestão entre crianças relativamente a nenhum nutriente.(25) 

As famílias parecem proteger as crianças o máximo possível da IsA. Segundo 

dados do NHANES III entre 1988 e 1994, 68,6% dos indivíduos relatou passar 

pelo menos um dia sem comer ou sem dinheiro para comprar comida e 4% 

reportou que esta situação aconteceu mais de 14 dias no mês anterior. Quase 

a totalidade assumiu que esta situação acontecia devido a problemas 

económicos ou de ausência de apoio social No entanto, somente 2,7% das 

crianças viram diminuídas as suas refeições no mês anterior.(20) 

Existe o pressuposto implícito na avaliação de IsA e fome que as 

crianças são as últimas a ser afectadas em famílias com IsA. Assim, as famílias 

em que haja provas de fome infantil são classificadas como estando na pior 

condição, ou seja, com a insegurança alimentar severa (SAMB). (8) 
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Este "filho preferência" mostra que a IsA é um processo gerido, e que 

em níveis mais baixos de IsA, os adultos cuidadores sacrificam o seu próprio 

consumo alimentar para manter uma ingestão adequada dos filhos.(26) 

No entanto, em situações de SAMB as crianças podem ser afectadas. 

Crianças em AF chefiados por mulheres solteiras estão mais propensas a 

experiencias de SAMB.(19) 

Um estudo feito em crianças Hispanicas residentes no norte da 

California verificou, que com o aproximar do final do mês, estas sofrem uma 

redução significativa na energia ingerida e no consumo de carne. (27)  

2. Efeitos da Insegurança alimentar na alimentação e saúde 

A insegurança alimentar é um assunto muito complexo. Esta, caracteriza-se 

pela redução do consumo alimentar e modificação nos padrões normais de 

consumo dos membros do AF, devido à falta de recursos económicos para 

alimentação.(4) 

 O paradoxo por detrás deste conceito encontra-se no facto de a IsA tanto 

poder colmatar em subnutrição e fome sistemática, como em excesso de peso 

ou obesidade. Todas estas consequências de IsA podem ser consideradas 

diferentes formas da má nutrição. Portanto, podemos concluir que a IsA afecta 

a alimentação das populações qualitativa e/ou quantitativamente. 

As escolhas alimentares são influenciadas por vários factores, o gosto, 

conveniência, preocupações com alimentação e peso corporal, e o custo dos 

alimentos. (28) Orçamentos limitados podem ajudar a explicar a razão pela qual 

o consumo de produtos hortícolas e fruta, conhecidos por estarem associados 
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a uma dieta de melhor qualidade, se encontram fortemente associados 

inversamente com indicadores do estatuto socioeconómico.(29) Se a elevada 

qualidade das dietas também custa mais(29,30), a capacidade para adoptar uma 

dieta saudável é um desafio além de comportamental, económico.(29) 

Um estudo feito em Inglaterra em 2003, concluiu que os padrões de 

consumo alimentar eram semelhantes em ambos os grupos, com ou sem IsA. 

No entanto, os indivíduos com IsA eram mais propensos a consumir menos 

frutas ou legumes ou saladas diariamente(19) Esta característica da dieta de 

indivíduos menos favorecidos economicamente parece ser dos factos que 

recolhe maior número de concordâncias. 

Uma análise feita em Inglaterra que pretendia determinar os factores 

ambientais que tinham influência na ingestão de fruta e vegetais conclui, após 

revisão bibliográfica de todos os trabalhos onde estas variáveis eram 

estudadas, publicados no país entre 1980-2004, que a variável mais 

evidentemente associada com a ingestão de frutas e vegetais era o rendimento 

familiar. Indivíduos com menor rendimento familiar possuem, consistentemente, 

um consumo de frutas e vegetais menor.(31) 

Um outro estudo feito no Reino Unido, conclui que existiam grandes 

diferenças no consumo de frutas entre as famílias com maior eu menor 

rendimento.(32) Ainda no Reino Unido, um outro estudo indicou que os 

indivíduos de AF com menor rendimento apresentam baixa ingestão de frutas e 

produtos hortícolas e baixo aporte de micronutrientes.(19) Nos Estados unidos, 

idosos em situações de IsA também consumiam menor quantidade de 

determinados nutrientes.(25) 
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Um estudo feito em mulheres adultas de Toronto, que vivem em AF com IsA 

moderada ou grave (SAMB), concluiu que existia uma menor ingestão de todos 

os alimentos em geral, quando comparadas com mulheres de AF com SA. No 

entanto, essas diferenças só foram significativas para a menor ingestão de 

fruta, vegetais e carne. Aqueles que reportaram IsA de maior duração, 

reportam também mais problemas de saúde. O consumo de fruta e legumes 

permaneceu positivamente associado com SA, quando se retirou a batata da 

equação.(23) 

Dados de frequência alimentar de mulheres que vivem com crianças no 

estado de Nova Iorque revelou um declínio progressivo no consumo semanal 

de frutas, salada, legumes, sumos de fruta, cenouras e no somatório de todas 

as seis categorias em frutas e vegetais em relação ao aumento da IsA. (33) 

 Na Austrália, IsA aparece associada com um menor consumo de frutas, 

legumes e carne em homens e mulheres. (13)  

 A Ingestão de carne, produtos lácteos, frutas e produtos hortícolas, 

assim como alguns cereais variou significativamente com o estado de IsA 

domiciliar entre 1985-1986 nos E.U. numa amostra de mulheres com baixo 

rendimento e filhos entre o 1 e os 5 anos.(26) 

 Um estudo canadiano que pretendia comparar os padrões de ingestão 

das mulheres com as recomendações de ingestão alimentar (guia alimentar), 

conclui que as mulheres de AF com maior IsA estavam mais longe de cumprir 

essas recomendações do que as com SA. No entanto, para o grupo do leite, 
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frutas, vegetais e cereais e derivados, ambos os grupos encontravam-se 

abaixo das recomendações.(23) 

Uma análise feita aos dados do LIDNS entre 2003-2005, conclui que a 

média de consumos de fruta e hortícolas foi de aproximadamente 2,5 porções 

(metade das recomendações).(34) Um terço dos homens, mulheres e rapazes 

indicaram ingerir zero peças de fruta no inquério às 24h precedentes(35) e o 

consumo de peixe gordo era muito baixo.(34) 

Esse mesmo estudo verificou que a média de ingestão de hidratos de 

carbono para adultos entre os 19-64 anos, entre os indivíduos mais 

necessitados economicamente, encontram-se próximo das recomendações 

(maior ou igual a 50% do total de energia). No entanto, as recomendações para 

açúcar extrínseco e ácidos gordos saturados são ultrapassadas em ambos os 

sexos. A média de ingestão de vitaminas e minerais em adultos aproximou-se 

ou ultrapassou os valores de referência excepto para o Ferro em mulheres, e 

Magnésio e Potássio para homens e mulheres. Mais de 10% dos adultos 

apresentaram um aporte de vitamina A, riboflavina, Fe, Mg, K e Zn abaixo do 

nível inferior de recomendação. Aproximadamente 25% dos homens com mais 

de 19 anos apresentaram níveis séricos baixos de vitamina C e 25-

hidrixivitamina D.(34) 

Os padrões de consumo de nutrientes, quando comparados com uma amostra 

de nível nacional são semelhantes. No entanto, a ingestão de açúcar 

extrínseco é maior e a ingestão de frutas e legumes, pão integral e cereais de 

pequeno-almoço ricos em fibra é mais baixa na amostra economicamente 

desfavorecida relativamente à população total. Relativamente aos 
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micronutrientes, a percentagem de indivíduos que se encontra abaixo do 

mínimo recomendado é menor para a população geral total.(34) 

Apesar de globalmente podermos dizer que as dietas dos indivíduos 

com menor rendimento são pobres, estas estão somente ligeiramente abaixo 

às da população em geral.(34)  

A relação entre SA e consumo dos alimentos e nutrientes foi mais 

evidente em mulheres com mais de 19 anos. Mulheres que vivem em AF 

classificados com qualquer grau de IsA possuem dietas tipicamente menos 

saudáveis. Esta relação não é tão clara em homens nem em crianças.(24)  

No Reino Unido,a utilização de óleos e gorduras para barrar, a ingestão 

de refrigerantes, carnes vermelhas e processadas, leite gordo e açúcar foi 

superior em indivíduos com IsA do que na população em geral. Estes padrões 

dietéticos contribuem para as desigualdades encontradas na saúde das 

populações com menor rendimento, incluindo as altas taxas de obesidade. Dos 

adultos mais de 60% e das crianças mais de 30% apresentam excesso de peso 

ou obesidade. Além disso, a obesidade abdominal foi maior nessa população 

do que na população em geral.(35) 

Estas dietas e o estilo de vida associado, podem resultar em maior 

probabilidade de DCV e determinados tipos de cancro (cólon e mama por ex.). 

Além disso, altos níveis de ingestão de açúcar pioram a saúde dentária, esta foi 

consideravelmente pior quando comparada com a população em geral.(24) 

A dieta dos jovens adultos e crianças parece mais pobre do ponto de vista 

qualitativo, do que nos adultos mais velhos. Se estes padrões continuarem, é 
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provável que as taxas de obesidade e doenças crónicas continuem a aumentar. 

Existe um desejo nesta população para melhorar a dieta, mas as 

considerações sobre os custos impedem a mudança.(24) 

Em Trindade e Tobago, apesar das limitações das diferenças com a 

nossa realidade, os padrões são idênticos. Os indivíduos classificados como 

pertencentes a AF com IsA possuem uma tendência para ingerir menos 

frequentemente frutas e produtos hortícolas relacionada com uma menor 

capacidade de efectuar refeições equilibradas. Não houve diferenças 

relacionadas com IsA no consumo de arroz, pão, legumes, peixe, confeitaria, 

ou "fast food". Indivíduos com IsA tendem a ingerir alimentos mais baratos 

(inhame, mandioca, batata, etc).(36)  

Num estudo que pretendia mostrar a associação da IsA com a 

frequência de consumo de diferentes itens alimentares, a IsA foi associada com 

um consumo menos frequente de frutas, hortaliças e saladas, peixe, 

hambúrgueres, frango frito e pizzas. Os indivíduos com IsA consumiam mais 

frequentemente doces, chocolate e bolachas doces ou bolo. Depois do ajuste 

para potenciais variáveis confundidoras, continuou a encontrar-se uma 

associação entre IsA e uma menor frequência do consumo de frutas ou peixes, 

e mais frequente consumo de bolachas doces ou bolo.(37) 

Dados recolhidos entre 1989-1991 nos E.U. relalivamente a mulheres e idosos, 

mostraram uma média de consumo significativamente menor nos indivíduos 

que sofrem de IsA. A média da ingestão de cálcio foi de 10% abaixo da dose 

diária recomendada (RDA) para mulheres pertencentes ao grupo com IsA e de 

14% abaixo da RDA em idosos que reportaram IsA. Também estimaram a 
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susceptibilidade desses mesmos grupos de indivíduos terem um consumo 

baixo de energia e de outros 14 nutrientes. Definiu-se “baixa ingestão” quando 

esta era inferior a 50% da RDA correspondente. Para mulheres adultas, a IsA 

foi significativamente associado à baixa ingestão de 8 dos nutrientes, incluindo 

energia e vitaminas A, E, C e B-6. Os idosos em situação de IsA apresentavam 

também maior probabilidade de ter baixos consumos de 8 dos nutrientes, 

incluindo proteínas, cálcio e vitaminas A e B-6. (25)  

O CSFII de 1989-1991 revelou que a média de 

consumos domésticos foi significativamente mais baixa para os agregados 

mais desfavorecidos em termos de SA. Apesar da alimentação das crianças 

parecer não ser afectada, comparando as famílias com IsA e as SA no que diz 

respeito aos restantes membros do agregado, a ingestão de determinado 

nutriente foi sempre menor no grupo com IsA. Essas diferenças foram 

significativas para 6 dos parâmetros estudados: energia, proteína, tiamina, 

cálcio, fósforo e magnésio. (8) 

Após eliminar as restantes influencias na dieta, a ingestão de energia 

dos agregados que relataram IsA foi 13% inferior à ingestão energética dos 

agregados que reportavam disponibilidade de alimentos suficiente. A IsA 

também foi associada a uma diminuição significativa da ingestão de outros 13 

nutrientes, correspondendo a diferenças de consumo da ordem dos 8 a 18% 

relativamente a agregados com SA.  

A insegurança alimentar na sua forma menos grave parece afectar 

primeiramente a qualidade dos alimentos e não a quantidade.  
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Adultos de AF onde foi reportada fome de uma criança, apresentaram 

maior probabilidade de apresentarem um estado pior de saúde e de possuírem 

pelo menos uma doença crónica em comparação com os adultos de AF onde 

não se reporta fome em crianças. Ainda nesse estudo, a saúde das crianças 

que sofreram fome também foi relatada como sendo pior do que a saúde das 

crianças que não passaram por essa situação.(39) 

A IsA no AF também tem sido associada à fraca auto-avaliação da 

saúde entre mulheres nos E.U., numa amostra nacional de mulheres com baixo 

rendimento e com crianças sobre a sua responsabilidade (26) e entre homens e 

mulheres em Austrália(13)  

 

IsA crónica e severa predispõe os indivíduos para um estado de saúde 

precário. No entanto, também é possível que um pior estado de saúde aumente 

a probabilidade de existir IsA nos grupos com menor rendimento, por 

incapacidade de trabalho por exemplo. Alternativamente o estado de saúde dos 

indivíduos, assim como a IsA dos seus AF pode estar relacionada com uma 

terceira variável como o nível de pobreza por exemplo.(23) 

A população idosa irá continuar a crescer, devido aos melhores cuidados 

de saúde e maior esperança de vida. No entanto, os idosos, principalmente os 

mais desfavorecidos, constituem um grupo de maior risco nutricional e de 

saúde. A IsA parece ser um factor de risco adicional para este grupo 

populacional. 
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Existe uma associação negativa entre IsA e ingestão alimentar entre 

idosos independentemente do nível de pobreza, doença, incapacidade 

funcional, idade, sexo, raça, etnia e educação.(40) 

Num estudo em idosos com IsA, estes foram 2,33 (intervalo de confiança 

95%: 1,73-3,14) vezes mais susceptíveis de apresentar um pior estado de 

saúde e possuíam maior risco nutricional. Estes resultados indicam que a IsA 

em idosos condiciona uma ingestão alimentar pobre, assim como um pior 

estado nutricional e de saúde relativamente aos idosos com SA. (40) 

Em idosos com IsA foram encontradas pregas de gordura subcutânea 

significativamente menores do que nos restantes idosos.(40) No entanto, este 

facto parece indicar que eles possuíam uma ingestão inadequada e um maior 

risco nutricional há mais tempo do que aquele em que vivenciam IsA. Esta 

situação parece indicar IsA persistente ou intermitente no passado, que possa 

ter condicionada uma menor ingestão e até mesmo mudanças ao nível do 

comportamento alimentar e composição corporal.  

Além disso, a IsA está associada negativamente com estado de saúde 

auto-relatado entre idosos.  

O próprio estado de saúde também pode afectar a IsA em idosos mais 

pobres, uma vez que o estado de saúde pode contribuir para a IsA por 

aumento dos gastos com a saúde e medicamentos. (40) 

2.1 Relação entre Insegurança alimentar e IMC 

A restrição alimentar e privação, voluntária ou involuntária de alimentos, 

resulta numa variedade de mudanças emocionais, cognitivas e 
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comportamentais, tais como uma excessiva preocupação com comida e 

ingestão de alimentos.(39) 

O nível menos grave de IsA (ao nível doméstico) parece ser o mais 

fortemente relacionado com a elevação do IMC e, portanto, potenciar 

resultados negativos para a saúde.(39) 

Um padrão alimentar onde existe recorrente privação de alimentos pode 

resultar em excessos quando estes estão disponíveis.(41) 

Um estudo que pretendia avaliar esta relação, feito em mulheres em 

idade fértil, conclui que o IMC tem encontra-se positivamente e 

significativamente associado à IsA.(40) O IMC foi significativamente maior para 

as mulheres no agregado com IsA (28,2 vs 25,6 kg/m2). Além disso, 37% das 

mulheres com IsA eram obesas, enquanto apenas 26% das mulheres sem IsA 

apresentavam obesidade. (41) 

As pessoas obesas relatam comprar maior quantidade de alimentos e 

mais baratos, devido a problemas económicos e receio ou experiência de 

posterior falta de dinheiro para comprar comida, do que os indivíduos com peso 

normal. (18) A desvantagem económica actual ou passada está associada a 

diversos aspectos da IsA. No entanto, as pessoas mais magras, como seria de 

esperar relatam níveis mais graves de IsA.(18) Esta conclusão foi estudada 

numa amostra de Finlandeses entre os 25 e os 64 anos, classificados segundo 

o seu IMC e nível de IsA.(18)  

A associação entre IsA e IMC foi considerada curvilínea.(18) Inúmeros 

trabalhos sobre as determinantes da obesidade têm demonstrado uma 
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associação positiva entre a IsA do AF e excesso de peso em mulheres adultas. 

As mulheres no norte do estado de Nova Iorque, de famílias com uma forma 

branda de IsA apresentaram mais excesso de peso (maior IMC) do que as 

mulheres situadas nas situações extremas (SAMB e SA).  

Concluindo, uma associação entre IsA e excesso de peso é geralmente 

observada no contexto da IsA moderada. Por outro lado, a SAMB pode 

associar-se a um menor índice de massa corporal (IMC).(42) 

Medos e experiências de restrição alimentar são susceptíveis de afectar 

a qualidade da dieta e comportamento alimentar de muitas maneiras.(20) Dietas 

saudáveis tendem a custar mais do que alimentos com maior densidade 

energética, e isto pode influenciar a ingestão alimentar e os padrões da dieta.  

Estima-se que em 2015, as doenças não transmissíveis associadas a 

excesso de peso/obesidade, tais como diabetes mellitus tipo II, hipertensão e 

doença cardiovascular, irão ultrapassar a subnutrição como uma das principais 

causas de morte, quer em adultos quer em crianças, nas comunidades com 

rendimentos mais baixos. (43) 

A investigação tem sugerido uma possível associação entre a IsA e 

excesso de peso que é melhor documentada em mulheres adultas (42,44,45) 

Um estudo feito no Reino Unido numa amostra de indivíduos com 

rendimentos baixos e mais desfavorecidos economicamente, conclui que 62% 

dos homens e 63% das mulheres apresentavam excesso de peso ou 

obesidade. Entre estes, 16% dos homens e 6% das mulheres eram obesas. 
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Este facto, associado à falta de qualidade na dieta, estão sem dúvida a 

aumentar o risco de doenças crónicas nestes indivíduos.(16)  

Existem várias hipóteses podem explicar a razão pela qual a IsA se 

encontra relacionada com o IMC. A IsA pode levar a uma selecção de um tipo 

de alimentos promotores de obesidade, levar a excessos alimentares quando 

os alimentos ficam disponíveis após um período de escassez, ou 

eventualmente pode levar a alterações metabólicas que resultem num 

aproveitamento mais eficiente dos alimentos.  

Em apoio da primeira hipótese, diversos estudos têm demonstrado que a 

IsA pode fazer com que os indivíduos adoptem dietas que são consideradas 

menos "saudáveis", com menor ingestão de frutas e produtos hortícolas e 

possivelmente consumos mais elevados de alimentos densamente 

energéticos.(23,46) Estes padrões de consumo podem ser explicados por uma 

necessidades de escolher alimentos de menor custo.(46) Existem estudos que 

defendem que uma alimentação saudável é mais dispendiosa.(29,30)  

Na Califórnia, após a análise da energia consumida e aporte de 

nutrientes entre mulheres com baixo rendimento, conclui-se que uma dieta com 

baixa densidade energética encontra-se associada significativamente com 

maior ingestão de fibra dietética, vitamina A, e vitamina C, e com 

significativamente menor ingestão de gordura total e gordura saturada. Uma 

dieta mais cara foi significativamente associada com menor densidade 

energética, gordura total, gordura saturada e significativamente com maior 

dose de vitaminas A e C. Por cada dólar extra gasto na dieta, a densidade 

energética diminuiu 0,225 kcal / g.(30) 
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 Foi também encontrada uma associação positiva entre AF com IsA e 

excesso de peso numa amostra representativa de mulheres adultas nos 

Estados Unidos,(43) e em mulheres adultas na Califórnia.(45) 

Apesar da aparente consistência entre os diversos estudos feitos em 

mulheres adultas, não existe nenhum padrão claro no que diz respeito à 

relação ISA/excesso de peso em crianças. 

 Num estudo feito em crianças México-Americanas entre os 3-6 anos de 

idade, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para 

altura/peso em nenhum nível de gravidade de IsA.(47) Um outro estudo em 

crianças hispânicas residentes no norte da Califórnia com média de idades de 

10.7 anos (9.9–12.5 ), demonstrou que os que se encontravam no grupo com 

IsA tinham IMC menor do que os inseridos no grupo sem IsA.(48)  

Um estudo recente analisou a associação entre IsA e o excesso de peso 

em crianças entre os 10 e os 15 anos em AF com baixo rendimento familiar. 

Ambas as variáveis foram medidas nas mesmas crianças. Aproximadamente 

8% das crianças apresentavam IsA, ao passo que 50% estavam em risco de 

excesso de peso ou já apresentavam este factor. A análise estatística conclui 

que não existiam diferenças significativas na prevalência de excesso de peso 

ou risco de excesso de peso nas crianças independentemente do seu nível de 

SA.(49) Apesar da IsA, especificamente em crianças, não se encontrar 

associada a excesso de peso nesta amostra de crianças pertencentes a AF 

com baixo rendimento familiar, a IsA e o excesso de peso coexistem em 

crianças nesta situação (AF com baixo rendimento) uma vez que se verificou 

que 25% das crianças com IsA apresentavam excesso de peso.(49) 
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Considerações finais 

Nos últimos anos, vários especialistas têm vindo a chamar a atenção para o 

agravamento da vulnerabilidade da situação económica e financeira das 

famílias portuguesas. Os constrangimentos nos orçamentos familiares podem 

originar restrições ao consumo de serviços e bens, tão essenciais como a 

alimentação saudável 

A segurança alimentar é essencial a um bom estado nutricional e de saúde. 

O conhecimento sobre a prevalência e distribuição da IsA, assim como a 

compreensão da sua relação e influência na saúde e estado nutricional das 

populações, é muito útil para a criação de politicas e programas que visem o 

aumento e a promoção da segurança alimentar. 

Na minha opinião, um estudo mais aprofundado sobre a IsA em Portugal 

seria muito importante. Verificar quais os grupos de risco e elaborar politicas e 

programas nutricionais de intervenção em situações iniciais de IsA, poderiam 

evitar que se chegasse a situações de SAMB, que são um atentado ao direito à 

alimentação saudável e adequada do ponto de vista nutricional e sanitário que 

qualquer ser humano deveria ter. Por outro lado, a aposta em educação 

alimentar em famílias menos favorecidas, poderia igualmente ajudar na escolha 

de alimentos mais saudáveis e baratos. Ao contrário do que os estudos 

indicam, na minha opinião existem estratégias bastante eficazes de redução de 

custos na alimentação, sem prejudicar a sua qualidade: fazer as refeições em 

casa, comprar os alimentos de marcas brancas, comprar alimentos em maiores 

quantidades e a granel em vez de embalados, entre outros. 
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