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A proposta do presente estudo fundamentou-se na necessidade de disponibilizar instrumentos
adequados, de fácil aplicação e que possa gerar informação rápida para uso dos gestores sobre
a segurança e insegurança alimentar dos cidadãos brasileiros, assim como acompanhamento e
avaliação do impacto do programa "Fome Zero". O projeto "Fome Zero" (ICPFZ, 2001)
considera o direito à alimentação parte dos direitos civis básicos da população e um meio de
se alcançar a cidadania plena (Valente & Schiecki, 2003). Embora o Brasil seja um dos
maiores produtores de alimentos do mundo, diferentes estimativas apontam que o número de
brasileiros abaixo da linha de pobreza situam-se entre 21 a 44 milhões (IPEA, 2002, ICPFZ,
2001). A falta de acesso contínuo à quantidade

e qualidade suficientes de alimentos em

função da má distribuição de renda são apontadas como a principal causa para insegurança
alimentar no Brasil. Objetivando contribuir na disponibilização de instrumento de medição da
segurança e insegurança alimentar intra-familiar para a avaliação de impacto e cobertura do
programa Fome Zero, validou-se o referido instrumento em famílias do interior do Amazonas:
Iranduba e Rio Preto da Eva, caracterizando assim a várzea e terra firme. Este instrumento
incluiu 18 perguntas que capturaram distintas dimensões da insegurança alimentar (IA).
Avaliou-se ainda a segurança alimentar (SA) em três níveis: a) SA na família; b) SA dos
adultos na família; c) SA das crianças e esta, dividida em dois níveis de intensidade "insegurança

alimentar" e "fome".

Para a realização dos procedimentos

de adequação

trabalhou-se com metodologia qualitativa, por meio de representantes da comunidade (grupo
focal). O instrumento foi testado, entrevistando mulheres, mães ou responsável pela família
dos Municípios de Iranduba (102) e Rio Preto da Eva (55). As modificações pertinentes no
instrumento de coleta de informações, bem como sua validação, permitiu assegurar o grau de
compreensão

e o significado

de cada pergunta

pela população

local. O questionário

apresentou validação preditiva adequada, tanto na área de várzea como na terra firme. Isto
pode ser observado pelo paralelismo das quatro curvas relativas aos estratos de renda e pelas
diferenças

de prevalência

de respostas

positivas,

segundo o gradiente

alimentar que estas perguntas traduzem (Gráficos 1 e 2).
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Gráfico 2. IA por Renda - Iranduba
(n = 102).

Gráfico 1. IA por Renda - Rio Preto da Eva
(n = 55).
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Tabela 1. Classificação de IA segundo renda.

Gráfico 3. Insegurança alimentar severa em
diferentes estratos de renda. (n = 055-102).

A Tabela (1) revela comportamento

consistente de tendência

de maior prevalência de

insegurança alimentar nas duas populações estudadas sendo em maior intensidade de IA
Severa. Constatou-se

prevalência de IAlSevera no estrato inferior de rendimento familiar

(menos de 1 SM) nos dois Ecossistemas estudados (Gráfico 3). As tendências confirmam não
só a consistência geral do questionário e a pertinência de seu uso como medida direta de IA
em famílias, mas também a relevância destes resultados do ponto de vista social e político e a
necessidade de medidas de intervenção.
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