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RESUMO 

 

No contexto da Segurança Alimentar e Nutricional, quando o direito ao acesso adequado aos 

alimentos não é garantido, essa população pode sofrer com a Insegurança Alimentar (IA), 

fenômeno complexo, multicausal e que representa um problema de saúde em todo o mundo. 

Pesquisadores têm se dedicado a estudar a relação entre IA e Qualidade de Vida (QV) e os 

resultados apontam que a violação desse acesso à alimentação adequada pode causar 

consequências importantes na vida as pessoas, como na saúde mental, distúrbios sociais, 

prejuízos na saúde física e outros agravos, afetando os sujeitos em todos os ciclos de vida. Com 

isso, o presente estudo tem objetivo analisar a associação entre a IA e QV de residentes do 

município de Cuité/PB, a partir de um estudo longitudinal realizado nos anos de 2014 e 2019. 

A amostra foi composta por 225 pessoas, residentes tanto em áreas urbanas quanto rurais e os 

instrumentos utilizados foram a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) e o 

WHOQOL-bref. Realizou-se análise exploratória a partir de medidas centrais e de dispersão 

dos dados, bivariada considerando características sociodemográficas e escores médios de QV 

e, por fim, multivariada a partir de modelos longitudinais lineares de regressão para efeitos 

fixos e a partir disso, foram gerados valores preditos dos desfechos de qualidade de vida 

segundo níveis de IA da família. Percebeu-se que, em ambos os anos estudados, o domínio de 

QV com menor escore foi o de Meio Ambiente e o de maior escore foi o de Relações Sociais. 

Destaca-se que houve uma redução, significativa, no escore médio do domínio Físico entre o 

baseline e o follow-up (-2,9) e estagnação dos outros escores médios nos domínios Relações 

Sociais, Psicológico e Meio Ambiente. Com base na análise estatística para dados em painel, 

verificou-se uma associação inversa entre os escores dos domínios Psicológico e Meio 

Ambiente e a IA Grave, ou seja, em situações de IA grave houve redução nos escores de QV 

dos referidos domínios em -11,222 pontos e -7,987 pontos, respectivamente. Assim, notou-se 

que no domínio Psicológico os escores médios preditos são semelhantes para as categorias de 

Segurança alimentar (SA), Insegurança alimentar leve e moderada, reduzindo expressivamente 

na situação de IA grave. No caso do domínio Meio ambiente os escores médios preditos 

reduzem na categoria de IA moderada e grave, quando comparados aos escores na SA e IA 

leve. Por fim, nos domínios Físico e Relações Sociais este efeito da IA na redução do escore 

não foi observado. Os resultados apresentados nesta coorte confirmam a hipótese de que o 

fenômeno da IA impacta negativamente os desfechos de QV no tempo. 

Palavras-chave: Insegurança alimentar. Segurança alimentar. Qualidade de vida. 

Vulnerabilidade em saúde. Fatores Socioeconômicos. Saúde Pública. 



ABSTRACT 

 

In the context of Food and Nutritional Security, when the right to adequate access to food is not 

guaranteed, this population can suffer from Food Insecurity (FI), a complex, multi-causal 

phenomenon that represents a health problem worldwide. Researchers has been dedicating to 

studying the relationship between FI and Quality of Life (QL), whose results show that the 

violation of this access to adequate food can cause alarming consequences in people's lives, 

such as mental health, social disorders, health damage physical and other health problems, 

affecting subjects in all life cycles. Thus, this study aims to analyze the association between FI 

and QL of residents of the city of Cuité/PB, from a longitudinal study carried out in 2014 and 

2019. The sample of this study consisted of 225 people, residents both in urban and rural areas 

and the instruments used were the Brazilian Scale of Food Insecurity (BSFI) and the 

WHOQOL-bref. An exploratory analysis was performed based on central measures and data 

dispersion, of the bivariate type, considering sociodemographic characteristics and mean QL 

scores, and of the multivariate type from linear longitudinal regression models for fixed effects, 

and it was from this that predicted values of quality of life outcomes were generated according 

to family AI levels. It was noticed that, in both years studied, the QL domain with the lowest 

score was environment and the highest score was social relations. It is noteworthy that there 

was a significant reduction in the mean score in the Physical domain between baseline and 

follow-up (-2.9) and stagnation in the other mean scores in the social relations, psychological 

and environment domains. Based on the statistical analysis for panel data, there was an inverse 

association between the scores of the Psychological and Environment domains and Severe AI, 

that is, in situations of severe AI, there was a reduction in the QL scores of these domains by -

11.222 points and -7.987 points, respectively. In this sense, it was noted that in the 

Psychological domain, the predicted mean scores are similar for the categories of Food Security 

(FS), Mild and Moderate Food Insecurity, significantly reducing the situation of severe FI. In 

the case of the environment domain, the predicted mean scores decrease in the moderate and 

severe FI category, when compared to the scores in the FS and mild FI. Finally, in the Physical 

and Social Relations domains, this effect of FI in reducing the score was not observed. The 

results presented in this cohort confirm the hypothesis that the FI phenomenon negatively 

impacts QL outcomes over time. 

Keywords: Food Insecurity. Food Security. Quality of life. Health Vulnerability. 

Socioeconomic Factors. Public Health.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Antes da exploração deste trabalho, julgo válido apresentar o que levou à sua 

idealização, as trajetórias profissionais e pessoais relacionadas, sentimentos, vivências e 

caminhos repletos de encontros que o tornaram possível.    

O meu interesse pela ciência surge ainda no ensino médio, com a participação em dois 

projetos: “Luz em litro: a energia pelas garrafas pet” e “Jacuba: um poderoso energético 

natural”. O primeiro, uma iniciação científica do CNPQ, que tinha objetivo de disponibilizar 

iluminação de baixo custo para famílias em vulnerabilidade social e o segundo visava produzir 

uma bebida energética de fácil preparo e baixo custo para atletas amadores. Com esses projetos 

percebi o papel grandioso da ciência e a diversidade de oportunidades que, a partir dela, eu 

poderia ter. Mal sabia, mas ali já estava sendo traçado um perfil de pesquisador e educador.  

Com as marcas, inquietações e alegrias que essas vivências proporcionaram, comecei 

logo a pensar nas possibilidades de cursar um ensino superior. Passei em alguns cursos, mas 

por uma soma de fatores, acabei iniciando o bacharelado em Nutrição, em um campus de 

expansão da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), localizado na cidade de 

Cuité/PB. Era a chance de me formar pertinho da minha cidade e junto com meu povo. 

Ao longo do curso fui vivenciando as oportunidades até me encontrar com o Núcleo de 

Pesquisa e Estudos em Nutrição e Saúde Coletiva (Núcleo PENSO). De início foi um choque 

ao ver como este grupo pensava e fazia ciência de maneira criativa e tão democrática, mas ao 

mesmo tempo tive a sensação de alívio, pois soube que ali era meu lugar, onde poderia ser “eu 

mesmo”, com meus defeitos, qualidades e os sonhos, como o de fazer uma Nutrição ampliada, 

crítica, próxima do população e eficiente. 

O encontro com o PENSO não mudou só os caminhos da minha graduação, mas 

ressignificou muitas perspectivas na compreensão da educação, saúde, ciência e cidadania. O 

resultado não foi outro: estou naquele espaço até hoje.  

Foi a partir do grupo que pude ter maior contato com o campo da Segurança Alimentar 

e Nutricional (SAN) e desenvolver a pesquisa, de conclusão do curso, com os agricultores 

familiares da minha cidade de Jaçanã/RN, público-alvo esse que tinha tanto desejo de estudar 

e me aproximar.  

Além do PENSO, na graduação tive outro encontro que mudaria a minha vida: Josué de 

Castro! Ao ler “Geografia da fome” pude entender que a alimentação, antes de qualquer coisa, 

é um direito. Ao mesmo tempo, a obra me causava muita inquietação ao pensar sobre como a 



fome transforma a vida de uma pessoa e o que deveríamos fazer para evitar esse problema social 

tão grave.  

Após a conclusão do curso e já como Nutricionista, tive o privilégio de trabalhar no 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o que representou uma experiência ímpar e me 

permitiu compreender mais ainda a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) para a 

população e para a garantia de uma alimentação justa, adequada e saudável.  

Toda essa trajetória contribuiu de maneira unânime para ingressar e cursar o mestrado 

acadêmico no programa de pós-graduação em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi (FACISA/UFRN). Essa etapa, foi um divisor de águas não só na minha 

formação profissional, mas na ampliação do meu “ser”. Posso afirmar que o principal produto 

que levarei desse mestrado será a minha transformação em uma pessoa melhor. Os debates, 

encontros, projetos e aprendizados proporcionados foram muito importantes na minha vida.  

Ao decorrer do mestrado, as vivências do PENSO e do trabalho no SUS impulsionaram 

o planejamento do projeto da dissertação, que tinha como objetivo de estudar a Atenção 

Primária e a Segurança Alimentar e Nutricional na zona rural de Jaçanã/RN. Porém, quando 

estávamos prestes a ir para o campo, foi decretada a pandemia do novo coronavírus (COVID-

19).  

Com o cenário angustiante e imprevisível da pandemia, tivemos que desistir da pesquisa 

aprovada e foi aí que surgiu a possibilidade de trabalharmos o “SAN CUITÉ”, maneira como 

chamamos a pesquisa longitudinal realizada no município de Cuité/PB que origina este trabalho 

e que pude fazer parte de sua terceira etapa, ocorrida no ano de 2019. 

Assim, a partir dessa trajetória pessoal e profissional marcada por acesso às políticas 

públicas, experiências inesquecíveis e imprevisões, o desenvolvimento deste trabalho reúne o 

desejo em discutir a SAN, através do estudo em um município da minha realidade e com o 

grupo de pesquisa que me fez chegar até aqui. Ao mesmo tempo, permite reforçar o 

compromisso na construção de uma ciência cidadã e que encontra sentido nas melhorias para o 

bem estar social.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os direitos à saúde e à alimentação são inalienáveis e estão inseridos dentro do conjunto 

dos direitos humanos, o que significa que são inter-relacionados aos outros direitos como 

moradia, educação, trabalho, informação e outros1. O reconhecimento destes direitos como 

requisitos básicos para a promoção e a proteção à saúde possibilita um desenvolvimento 

humano compromissado com a melhoria da Qualidade de vida (QV) e da cidadania2.  

Assim, a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) consiste na realização do direito de 

todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis3. 

Segundo Maluf e Reis4, a noção de que a SAN é um direito de todos e que precisamos 

buscá-lo compreendendo sua natureza estratégica, nos desperta para entender que existe uma 

questão alimentar envolvida nos desenvolvimentos dos países, e a maneira como os mesmos a 

enfrentam pode estar diretamente relacionada com a equidade social e com a Qualidade de Vida 

(QV) da população. 

Já Minayo, Hartz e Buss5, abordam que a questão da QV diz respeito ao padrão que a 

própria sociedade define e se mobiliza para conquistar, consciente ou inconscientemente, e ao 

conjunto das políticas públicas e sociais que norteiam o desenvolvimento humano, as mudanças 

positivas no modo, nas condições e estilos de vida, cabendo parcela significativa da formulação 

e das responsabilidades ao denominado setor saúde. 

No contexto da SAN, quando o direito ao acesso adequado aos alimentos não é 

garantido, essa população pode sofrer com a insegurança alimentar (IA), fenômeno complexo, 

multicausal e que representa um problema de saúde em todo o mundo6.  

Compreende-se que o fenômeno da IA não é resultado tão somente de baixa produção 

de alimentos no país ou apenas de um inadequado consumo alimentar, mas se associa a um 

conjunto de fatores que podem determinar este desfecho e causar outras consequências. A noção 

dos determinantes sociais da saúde (DSS)7 ajuda a compreender que a vulnerabilidade 

socioeconômica é capaz de impactar a posição social dos sujeitos, causando exposição 

específica para as situações de IA, o que por sua vez está intimamente associada aos impactos 

negativos na QV.  
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Partindo desses pressupostos, se reconhece que as tanto as mudanças na IA da 

população, assim como na QV, podem constituir indicadores para compreensão de como a 

sociedade atravessa as etapas de desenvolvimento social e econômico e incorpora ou abandona 

estilos de vida, padrões de consumo de alimentos, práticas de saúde e, além disso, contribui na 

identificação dos avanços ou retrocessos na agenda de políticas públicas e do sistema de 

proteção social de um país8, 9.  

Desta forma, pesquisadores têm se dedicado a estudar a relação entre IA e QV e os 

resultados apontam que a violação ao acesso à alimentação adequada pode causar 

consequências importantes na vida as pessoas, como na saúde mental10, distúrbios sociais11, 

prejuízos na saúde física12 e outros agravos13-16, afetando os sujeitos em todos os ciclos de 

vida17. Porém, percebe-se também que existem lacunas na literatura que verifiquem esta 

associação de maneira longitudinal e com populações residentes em municípios de pequeno 

porte.  

Diante disso, este estudo parte da hipótese de que o fenômeno da IA pode afetar 

negativamente a QV dos sujeitos ao longo dos anos e tem por objetivo analisar a associação 

entre a IA e QV de residentes do município de Cuité/PB, a partir de um estudo longitudinal 

realizado entre os anos de 2014 e 2019. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 QUALIDADE DE VIDA: Conceitos e avaliações 

 

Compreendendo a complexidade existente acerca do termo Qualidade de Vida (QV) e 

os conceitos associados, torna-se necessário entender as origens, controvérsias, interesses 

envolvidos e perspectivas que o acompanharam durante os anos. O que se sabe é que não existe 

uma precisão quanto aos primeiros registros sobre o termo ou conceito de QV.  

No âmbito acadêmico, até meados dos anos 90, diversos autores ofereceram definições 

sobre QV, algumas mais genéricas e outras mais específicas. Por vezes relacionadas 

diretamente a doenças ou englobando outros aspectos. Awad e Yoruganti18 destacaram que as 

décadas que sucederam 1960 foram marcadas pelos avanços científicos e tecnológicos na 

medicina, com isso, o conceito de QV se tornou mais restrito à sua relação com saúde, porém, 

sob algumas perspectivas que abordavam com ênfase as condições de adoecimento, como 

câncer e artrite. 

Campbell19 realizou um importante trabalho onde explicitava a preocupação da QV dos 

americanos, ao mesmo tempo, refletindo sobre as formas de avaliá-la e destacando que os 

aspectos econômicos tinham centralidade nesta avaliação talvez pela facilidade dos dados, ao 

mesmo tempo, já destacava que a QV seria melhorada também pela educação, redução de 

moradias precárias e pureza do ar.  

Percebe-se que, apesar da medicina ter tido um relevante papel nas produções acerca da 

temática até os anos 90, muito se restringia às doenças ou pessoas em adoecimento, por outro 

lado, alguns autores debatiam sobre a necessidade de ampliar as temáticas, conferindo um 

espaço crucial para às ciências sociais.  

Ware20 sugeriu que a QV deveria envolver o estado de saúde, mas também outros fatores 

como finanças, moradia, trabalho e vida familiar, alertando para problemas conceituais e 

metodológicos sérios dentro dos estudos sobre QV na área da saúde. O autor sugeriu um modelo 

teórico partindo da compreensão de que a QV abrange dimensões do estado de saúde (estado 

fisiológico, funcionamento pessoal (físico), saúde mental e bem estar social), mas incorporando 

no constructo um conjunto mais amplo de conceitos que incluíram finanças, habitação e 

emprego, por exemplo.    
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Um dos trabalhos de importante relevância avançar na teria das produções acadêmicas 

em torno da temática foi o de Farquhar21. A autora propôs uma taxonomia de definições que 

emergiram da literatura e, a partir deste trabalho, pôde-se compreender de maneira mais 

consistente tanto as divergências conceituais, como possibilitou organizar as definições 

existentes até o momento.    

O estudo citado foi um importante marco para organizar as perspectivas em torno das 

produções sobre a temática e, através desta produção, pôde-se reconhecer, até então, a falta de 

consenso sobre a definição do conceito, o que contribuiu para uma confusão entre os termos 

“estado de saúde”, “qualidade de vida (QV)” e “qualidade de vida relacionada à saúde 

(QVRS)”.  

Essas distinções entre termos que envolvem a QV foram reforçadas por trabalhos como 

o de Karimi e Brazier22 . Os autores consideram que o estado de saúde leva em consideração a 

definição de saúde estabelecida pela OMS considerando "um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença e enfermidade”, reforçando uma 

ênfase em aspectos que vão além da ausência de doenças. Já o conceito de QVRS pode ser 

considerado um tipo particular de descrição da saúde que usa uma perspectiva funcionalista e 

observa maior referência aos agravos, doenças e disfunções, mas que se distancia da amplitude 

em volta da QV.  

Para Minayo, Hartz, Buss5 a compreensão ampliada da QV, aproxima-se de um conceito 

de saúde que extrapola as percepções biomédicas ou o foco nos processos de adoecimento, mas 

que também inclua a importância das políticas públicas:   

 

Pode-se dizer que a questão da qualidade de vida diz respeito ao padrão que a própria 

sociedade define e se mobiliza para conquistar, consciente ou inconscientemente, e ao 

conjunto das políticas públicas e sociais que norteiam o desenvolvimento humano, as 

mudanças positivas no modo, nas condições e estilos de vida, cabendo parcela 

significativa da formulação e das responsabilidades ao denominado setor saúde5 

(p.10). 

 

Minayo, Hartz e Buss5  também abordaram que a QV trata de uma construção social 

com a marca da relatividade cultural e que possui três fóruns de referência, sendo eles: histórico, 

cultural, estratificações ou classes sociais. O primeiro se refere ao fato de que uma sociedade 

específica tem um parâmetro de qualidade de vida diferente da mesma sociedade em outra etapa 

histórica. Já o segundo está relacionado aos valores e necessidades que são construídos e 

hierarquizados de maneira diferente pelos povos, revelando assim suas tradições. O terceiro 
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remete a ideia de que a noção de qualidade de vida está relacionada ao bem-estar das camadas 

superiores e à passagem de um limiar ao outro.  

Associado aos avanços conceituais, é possível perceber um aumento na diversidade dos 

instrumentos utilizados para avaliar a QV durante os anos. Segundo Costa Neto23 somente até 

o final dos anos 90 foram identificados 446 instrumentos, deste total, 322 apareceram na 

literatura a partir dos anos 80, o que reforça o aumento no interesse pela temática.   

Percebe-se que existe um consenso entre autores quanto a classificação dos instrumentos 

de avaliação da qualidade de vida, dividindo os mesmos em dois principais grupos: genéricos 

e específicos. O que difere os tipos é o fato do primeiro grupo, geralmente, não buscar 

especificações de patologias24-26. Segundo Minayo, Hartz e Buss5 os genéricos são 

caracterizados pela utilização de questionário de base populacional e são mais apropriados a 

estudos epidemiológicos, no planejamento e avaliação do sistema de saúde. Já os específicos 

apontam para situações relacionadas à qualidade de vida cotidiana dos indivíduos, a 

experiências com doenças, agravos ou intervenções médicas. Neste segundo grupo é comum 

observar que vários instrumentos avaliam aspectos subjetivos da convivência com doenças e 

lesões.  

Para este estudo o instrumento escolhido para avaliação da QV foi WHOQOL-bref, 

versão reduzida do WHOQOL-100 e  desenvolvido a partir do WHOQOL Group, no objetivo 

de privilegiar uma perspectiva transcultural e subjetiva partindo de três pressupostos centrais:  

(1) a essência abrangente do conceito de qualidade de vida; (2) que uma medida quantitativa, 

confiável e válida pode ser construída e aplicada a várias populações; e (3) qualquer fator que 

afete a QV influencia um largo espectro de componentes incorporados no instrumento e este, 

por sua vez, serve para avaliar o efeito de intervenções de saúde específicas na qualidade de 

vida27. Essa versão reduzida é composta por 24 questões que abordam quatro domínios:  

• Domínio Físico (7 questões):  dor e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso; 

mobilidade; atividades da vida cotidiana; dependência de medicação ou tratamentos; 

capacidade de trabalho; 

• Domínio Psicológico (6 questões): sentimentos positivos; pensar, aprender, 

memória e concentração; autoestima; imagem corporal e aparência; sentimentos 

negativos; espiritualidade/religião/crenças pessoais; 

• Domínio Relações Sociais (3 questões): relações pessoais, suporte (apoio) social; 

atividade sexual; 
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• Domínio Meio Ambiente (8 questões): segurança física e proteção; ambiente do 

lar; recursos financeiros; cuidados sociais e de saúde; oportunidade de novas 

informações e habilidades; ambiente físico (poluição/ruído/trânsito/clima); 

transporte;  

 

O WHOQOL-bref pode ser aplicado em sujeitos com ou sem doenças e a sua amplitude 

de dimensões estende o conceito muito além do físico e psicológico, comumente encontrado 

em medidas de QVRS, uma vez que aborda a QV relacionada às relações sociais, meio ambiente 

e um componente incomum de crenças espirituais, religiosas e pessoais dentro do domínio 

psicológico28. 

Kluthcovsky e Kluthcovsky24 realizaram uma revisão sobre os estudos que utilizaram o 

WHOQOL-bref e perceberam que o Brasil ocupava um importante posto dentre os países que 

mais publicam sobre a temática. Ainda, os autores ressaltaram a importância de aplicação do 

questionário nas diversas regiões e grupos brasileiros, tendo em vista a vasta extensão territorial 

e a diversidade socioeconômica e cultural existente.   

Outro importante trabalho foi desenvolvido por Skevington, Lotfy e O’connell29 que 

examinou o instrumento WHOQOL-bref e testou suas propriedades psicométricas a partir de 

uma pesquisa transversal com uma amostra ampla de entrevistados doentes e saudáveis. Os 

resultados obtidos demonstraram que o instrumento possui um bom desempenho e que se ajusta 

bem para entrevistados saudáveis e doentes. Afirmam ainda que os itens existentes se 

preocupam com o significado de diferentes aspectos da vida para os entrevistados. Por fim, 

ressaltam a confiabilidade do instrumento e destacam que este possui lugar de destaque entre 

aqueles de caráter genérico na avaliação da QV.  

 

2.2 INSEGURANÇA ALIMENTAR E QUALIDADE DE VIDA  

 

Os direitos à saúde e à alimentação são inalienáveis e estão inseridos dentro do conjunto 

dos direitos humanos, o que significa que são inter-relacionados aos outros direitos como 

moradia, educação, trabalho, informação e outros1. O reconhecimento destes direitos como 

requisitos básicos para a promoção e a proteção à saúde possibilita um desenvolvimento 

humano compromissado com a melhoria da QV e da cidadania2.  
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Segundo Alves e Jaime30 para que a SAN seja garantida é necessário que o direito à 

saúde seja respeitado e concretizado, da mesma forma a garantia da saúde depende de ações 

realizadas em diversas áreas que busquem a realização dos direitos humanos, entre eles o 

Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA). Assim, para se assegurar a saúde é preciso 

estar em SAN e para estar em SAN é preciso assegurar a saúde.  

Partindo desse requisito, a busca pela garantia do DHAA para todos os seres passa pela 

construção de um novo paradigma de sociedade, que tenha como eixo central a qualidade de 

vida da população31. 

A SAN ao mesmo tempo que guarda uma complexidade de conceitos, se torna dinâmica 

à medida que é debatida, estudada e tida como objeto de políticas públicas. Com isso, sabe-se 

que a construção do termo sofreu influência de aspectos geográficos, históricos, culturais, 

cabendo destacar uma das características mais marcantes nessa construção do campo: o 

envolvimento das diversas áreas do conhecimento32. 

Assumindo essa dinamicidade para compreensão da SAN, entende-se que tanto a 

formulação do seu conceito como a inserção nas políticas públicas envolveram aquecidos 

debates acadêmicos33.  

Diante disso, sabe-se que a SAN ultrapassa a noção de disponibilidade de alimentos e 

avança ao tratar sobre a segurança da relação que os sujeitos têm com a alimentação. Assim, o 

elemento “segurança” está associado à permanência de acesso ao alimento de qualidade e 

diretamente ligado a um conjunto de direitos e de políticas sociais contidas na noção de 

seguridade social34, 35. Com isso, esta primeira palavra refere-se ao componente temporal do 

conceito e contempla esta perspectiva do direito de todos ao alimento, acolhendo o debate sobre 

estabilidade, regularidade e sustentabilidade ambiental e social dos modelos de produção e 

consumo de alimentos36.  

A dimensão “alimentar” trata da produção e disponibilidade de alimentos, que deve ser 

suficiente e adequada, estável, autônoma, equitativa e sustentável. A dimensão “nutricional” 

incorpora as relações entre o ser humano e o alimento, pois trata sobre utilização biológica, 

condições de promoção do cuidado com a própria saúde, consumo alimentar, preparo dos 

alimentos e acesso aos serviços de saúde37. 

Maluf e Reis4 abordam que, ao longo dos anos, a definição do termo foi sendo construída 

no país e marcada pela importância dos movimentos sociais neste processo. Em 2003 a 

definição foi formulada pelo Fórum Brasileiro de SAN e referendada na II Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e, posteriormente, incorporado na Lei Orgânica 

de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) em 2006. A LOSAN criou o Sistema Nacional 



23 

 

de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) objetivando assegurar o DHAA considerando, 

em um dos seus artigos, que:  

 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis3.  

 

Esse conceito de que a SAN é pautada na realização do direito ao acesso à uma 

alimentação adequada e saudável torna-se central neste trabalho, tendo em vista a incorporação 

das diversas dimensões consideradas, como: social, política e cultural, ressaltando o lugar da 

alimentação na identidade cultural dos indivíduos, comunidades e grupos populacionais ou 

povos como um direito de estarem livres da fome e decidirem o que/como querem produzir e 

comer, tendo um impacto significativo no desenvolvimento dessas comunidades38, 39. 

Maluf e Reis4 também abordaram que precisamos buscar esse direito à alimentação 

compreendendo sua natureza estratégica e com base em políticas soberanas, nos despertando 

para entender que existe uma questão alimentar envolvida nos desenvolvimentos dos países e a 

maneira como os mesmos enfrentam se relaciona diretamente com a equidade social e a melhora 

da QV da população. 

Nesse contexto da SAN, quando o direito ao acesso adequado aos alimentos não é 

garantido, essa população pode sofrer com a insegurança alimentar (IA), fenômeno complexo, 

multicausal e que representa um problema de saúde em todo o mundo6.  

Em 1960 Josué de Castro40, na obra “O livro negro da fome”, afirmou que a fome era o 

traço mais típico da miséria reinante em nosso mundo e que a sua revelação constituía a grande 

descoberta da ciência e da cultura do século XX. Já no seu outro livro “Geografia da fome”, o 

autor, ao mesmo tempo que se demonstrava inquieto com o silêncio em torno da temática da 

fome, pontuava que esta problemática tratava-se de um fenômeno social: “O fenômeno (fome) 

é tão marcante e se apresenta com tal regularidade que, longe de traduzir obra do acaso, parece 

condicionado às mesmas leis que regulam as outras manifestações sociais de nossa cultura”41. 

Algumas décadas depois, Campbell42 determinava que a desnutrição e a fome eram 

consequências potenciais da IA. O autor ainda contribuiria imensamente para pensar os fatores 

de risco e as consequências da IA, definindo que, além do impacto no estado nutricional, este 

fenômeno causaria efeitos negativos na saúde e na qualidade de vida  
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Segundo Kepple e Segall-Corrêa32, o modelo de Campbell permite compreender que as 

consequências físico-biológicas, incluindo o estado de carência nutricional, aparecem como 

consequências potenciais, mas não necessárias, da SAN. Ao mesmo tempo, amplia-se a noção 

de que a IA pode afetar a saúde por questões relacionadas à exclusão social. 

Partindo desses pressupostos, compreende-se que o fenômeno da IA se associa a um 

conjunto de fatores que podem determinar este desfecho e causar outras consequências. A 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) explicita, em um dos seus 

objetivos específicos, a importância de considerar esses fatores: 

 

Articular programas e ações de diversos setores que respeitem, protejam, promovam 

e provejam o direito humano à alimentação adequada, observando as diversidades 

social, cultural, ambiental, étnico-racial, a equidade de gênero e a orientação sexual, 

bem como disponibilizar instrumentos para sua exigibilidade3. 

 

A PNSAN quando engloba esses determinantes fortalece a noção de que a realização do 

DHAA só pode ser alcançada a partir dos sistemas alimentares sustentáveis, pois estes 

consideram que a SAN é determinada por fatores econômicos, políticos, ambientais, 

educacionais, entre outros, e diante disso, a violação do direito à alimentação, ou seja, a IA não 

atinge de forma igual ou universal as sociedades43, 44. 

Considerando o importante referencial teórico voltado aos sistemas alimentares e a 

importância desses fatores relacionados com a IA, o presente trabalho utiliza o referencial 

teórico dos DSS, pois sabe-se que vem contribuindo consideravelmente para pensar a dimensão 

social da saúde e reconhecer o impacto das desigualdades e iniquidades sociais nas 

populações45. A partir dos DSS sabe-se que essas condições socioeconômicas, culturais e 

ambientais em uma dada sociedade geram estratificação econômico-social dos indivíduos e 

grupos, conferindo-lhes posições sociais distintas e diferenciais na saúde. Essa posição social 

pode ser definida por meio de uma série de variáveis como renda, escolaridade, gênero, raça e 

outros46. 

Botelho47 afirma que o entendimento da SAN dentro do quadro teórico da determinação 

social é comum, até mesmo baseando abordagens na Atenção Primária à Saúde por exemplo, 

porém, essa compreensão não é feita de maneira consolidada, pois geralmente não se preocupa 

em apontar a incompatibilidade do sistema capitalista com a saúde e os processos sociais 

envolvidos que determinam os desfechos e os perfis epidêmicos observados nas sociedades. 



25 

 

Assume-se a partir disso a importância dos determinantes sociais da saúde para 

compreender que a vulnerabilidade socioeconômica é capaz de impactar a posição social dos 

sujeitos, causando exposição específica para as situações de insegurança alimentar, o que por 

sua vez está intimamente associada aos impactos negativos na qualidade de vida48. O sexo, 

etnia, raça, renda familiar, escolaridade, situação de residência, presença de crianças no 

domicílio e estado civil são determinantes frequentemente considerados nos desfechos de IA e 

QV9, 48-53. 

Tendo por base os modelos teóricos estabelecidos por Diderichsen e Hallqvist46, por 

Campbell42 e os determinantes da IA e QV, é possível constituir uma fundamentação básica 

que conduza a análise dos dados no presente trabalho e que pode ser observada no modelo 

abaixo:  

 

Figura 1.Modelo conceitual das relações entre vulnerabilidade socioeconômica, insegurança 

alimentar e qualidade de vida.  

 

 

Fonte: autoria própria 

 

Tanto esse entendimento sobre os DSS, como a observação dos dados de IA no mundo 

e, em especial, no Brasil nos desperta para aprofundar as reflexões sobre as agendas 

governamentais voltadas à SAN e como as sociedades compreendem o DHAA e o 

desenvolvimento social. 

O último relatório da FAO que aborda dados da SAN no mundo expõe que, em 2019, 

746 milhões de pessoas enfrentavam a IA grave, representando 9,7% da população mundial. 

Com relação à IA em níveis moderados, houve um aumento consistente desde 2014, alcançando 

1, 25 bilhão, ou seja, 16% da população mundial. Quando se analisa a prevalência de níveis 

moderados e graves de IA, sabe-se que a estimativa é em torno de 25,9% da população, cerca 

de 2 bilhões de pessoas. Esses valores de IA são obtidos pela FAO através da prevalência de 

desnutrição nos países54. 
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No Brasil, o grau de IA no domicílio é avaliado a partir de uma escala psicométrica 

intitulada Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional (EBIA), este instrumento 

foi validado em 2003 e em 2004 realizou-se o primeiro diagnóstico com abrangência e 

representatividade nacionais, por meio da incorporação do instrumento ao Suplemento de 

Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-2004), e apenas 

em 2017/2018 foi aplicada em uma Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)55, 56.  

A última edição da POF (2017/2018), estimou que dentre os 68,9 milhões de domicílios 

entrevistados, 63,3% estavam em situação de SA enquanto 36,7% domicílios particulares 

restantes estavam com algum grau de IA, sendo 24% leve, 8,1% moderada e 4,6% grave. Diante 

disso, avaliou-se que cerca de 3,1 milhões de famílias passavam por privação de alimentos, 

atingindo tanto adultos como famílias compostas por crianças e adolescente57.  

Diante disso, percebe-se que a proporção de domicílios com SA cresceu de 65,1% em 

2004 para 77,4% em 2013, porém caiu para 63,3% em 2017/2018, representando um nível 

inferior ao observado em 2004. Enquanto isso, a IA de qualquer grau em 2017/2018 superou o 

que os valores em 2004, sugerindo que o acesso dos brasileiros à alimentação estaria pior do 

que 14 anos atrás (IBGE, 2020). No  Nordeste, a IA grave era três vezes maior do que outras 

regiões, e no Norte, verificou-se que os domicílios têm quatro vezes mais probabilidade de 

sofrer IA grave do que os domicílios nas regiões mais desenvolvidas do país (Sul e Sudeste)58.  

Hoffmann56 concluiu, a partir dos dados, a evolução da IA na sua forma grave, de 2004 

até 2017/2018, se mostrou mais diretamente associada à evolução da pobreza no mesmo 

período, além disso, o autor confirmou a associação da IA (na POF 2017/2018) com diversas 

variáveis, como a renda e escolaridade.  

A publicação do Food for Justice Working Paper Series disseminou os resultados de 

pesquisas em andamento, analisando os efeitos da pandemia sobre a alimentação da população 

brasileira, com relação à situação de segurança alimentar e ao consumo de alimentos. Os dados 

coletados entre os meses de novembro e dezembro de 2020 demonstraram uma situação ainda 

pior, pois definiram que 59,4% dos domicílios entrevistados estavam em situação de IA, sendo 

31,7% leve, 12,7% moderada e 15% grave. Além disso, percebeu-se que os marcadores de 

desigualdades como sexo, raça/cor, contexto regional, territorial e determinadas características 

domiciliares tornaram alguns domicílios mais susceptíveis ao desfecho de IA59.  

O aumento da IA no Brasil e no mundo desperta preocupação de diversas entidades e 

pesquisadores, pois as consequências são diversas e afetam diretamente a QV das populações. 

Apesar desse contexto se tornar cada vez mais preocupante, nota-se que não existe uma vasta 

produção científica que trate das relações entre IA e QV. Os trabalhos existentes possuem 
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objetos diversos, como por exemplo a análise da IA e QV em mulheres saudáveis60, em 

mulheres grávidas61, em idosos com patologias62 e jovens de meia idade51. Abaixo segue um 

quadro ilustrativo que expõe artigos publicados nos últimos 5 anos e demonstra os diversos 

instrumentos utilizados e alguns dos principais resultados observados.  

 

Quadro 1. Artigos sobre Insegurança Alimentar e Qualidade de Vida 

TRABALHO 
INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 
PRINCIPAIS RESULTADOS 

MOAFI, Farnoosh et al. 

The relationship between 

food security and quality 

of life among pregnant 

women. BMC pregnancy 

and childbirth, v. 18, n. 

1, p. 319, 2018. 

QV: SF-36  

 

IA: Household Food 

Insecurity Access 

Scale (HFIAS)  

56,1% das gestantes encontravam-se em 

situação de segurança alimentar, mas 43,9% 

delas apresentavam insegurança alimentar de 

leve a grave. AS gestantes com IA apresentaram 

significativamente as pontuações mais baixas de 

QV total e mais baixas em quase todos os 

domínios (com excessão da dor física). Diante 

disso, a piora do status de SAN diminui a QV de 

mulheres grávidas.  

KIHLSTRÖM, L. et al. 

Food Insecurity and 

Health-Related Quality of 

Life: A Cross-Sectional 

Analysis of Older Adults 

in Florida, US. Ecology 

of food and nutrition, v. 

58, n. 1, p. 45-65, 2019. 

QV: Healthy Days 

(avaliar a saúde 

como excelente, 

muito boa, boa, 

regula ou ruim) 

 

IA: Six-Item Short 

Form (United States 

Department of 

Agriculture 

 

Embora não seja significativo, os resultados 

destacam a insegurança alimentar como um 

determinante social da saúde potencialmente 

importante ao longo do curso de vida, inclusive 

em uma idade mais avançada. A IA foi 

associada com pior saúde física e mental.  

RUSSELL, Joanna C. et 

al. Food insecurity and 

poor diet quality are 

associated with reduced 

quality of life in older 

adults. Nutrition & 

Dietetics, v. 73, n. 1, p. 

50-58, 2016. 

QV: SF-36 

 

IA: adaptação de 

Radimer/ 

Cornell measures 

Nessa coorte de idosos, a insegurança alimentar 

e a pior qualidade da dieta estiveram associados 

à redução da QVRS após ajuste para uma série 

de fatores sociodemográficos e de saúde. Os 

participantes em IA tiveram pontuações mais 

baixas em todos os oito domínios de QV. 

TESFAYE, Markos et al. 

Food insecurity, mental 

health and quality of life 

among people living with 

HIV commencing 

antiretroviral treatment in 

Ethiopia: a cross-sectional 

study. Health and 

quality of life outcomes, 

v. 14, n. 1, p. 37, 2016. 

QV: WHOQOL-HIV 

(adaptação da bref). 

 

IA: Household Food 

Insecurity Access 

Scale (HFIAS) 

O aumento da gravidade de IA foi associada a 

menor qualidade de vida em pessoa vivendo 

com HIV, assim como um nível mais alto de 

sintomas mentais também foi associado. Doença 

avançada e menor IMC foram associados à 

menor qualidade de vida.  Idade, sexo, estado 

civil não foram associados. Insegurança 

alimentar representa pobreza aguda e é sentida 

imediatamente como um fator de estresse.  
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RAJIKAN, Roslee et al. 

Food Insecurity, Quality 

of Life, and Diet 

Optimization of Low 

Income University 

Students in Selangor, 

Malaysia. Jurnal Gizi 

dan Pangan, v. 14, n. 3, 

p. 107-116, 2019. 

QV: WHOQOL-bref  

 

IA: USDA Sixitem 

Short Form of 

Survey Module 

A prevalência de estudantes de baixa renda com 

IA foi alta, porém não houve associação 

significativa entre segurança alimentar e 

qualidade de vida, etnia, idade, renda familiar, 

assistência financeira, CGPA e gastos com 

alimentação. Estudantes homens sofreram maior 

chance de sofrer com IA.  Alunos que tinham 

bolsa tinham maior chance de estarem com 

SAN.  Apesar de não existir associação 

significativa, o estudo observou que alunos com 

insegurança alimentar apresentavam pontuação 

média ligeiramente inferior para o domínio 

saúde física, relacionamento social e meio 

ambiente em comparação com alunos com 

insegurança alimentar. 

SACKEY, Joachim et al. 

Food security and dietary 

diversity are associated 

with health related quality 

of life after 6 months of 

follow up among people 

living with HIV in Accra, 

Ghana. AIDS care, v. 30, 

n. 12, p. 1567-1571, 2018. 

QV: EQ-5D-3L 

composto por cinco 

dimensões 

(mobilidade, 

autocuidado, 

atividades habituais, 

dor / desconforto e 

ansiedade / 

depressão.  
 

IA: Household Food 

Insecurity Access 

Scale (HFIAS)  

Ter segurança alimentar e um alto escore de 

diversidade alimentar foram independentemente 

associados a uma melhora nos escores de 

qualidade de vida ao longo do tempo após o 

ajuste para outras covariáveis e entre si. O único 

estudo que avaliou prospectivamente a relação 

da IA e Qualidade de vida.  

BAPTISTA, Frederico M. 

et al. Functional status 

and quality of life 

determinants of a group of 

elderly people with food 

insecurity. Frontiers in 

nutrition, v. 5, p. 99, 

2018. 

QV: EQ-5D-3L 

 

IA: Dados 

secundários da 

pesquisa: 

Saúde.Come—

Promoting Food 

Security,” 

IA associada ao aumento da idade poderia ser 

um fator de risco para o aumento da 

incapacidade, bem como para uma menor 

qualidade de vida em idosos com IA.  

ABBASI-

HAHRAMANLOO, 

Abbas et al. Health 

related quality of life in 

patient with type 2 

diabetes: The role of 

household food insecurity 

on latent class 

membership. Diabetes & 

Metabolic Syndrome: 

Clinical Research & 

Reviews, 2020. 

QV: WHOQOL-bref 

 

IA: Versão curta da 

IA (6 itens) 

Verificou-se que existe uma forte associação 

significativa entre o HFI (insegurança alimentar 

domiciliar) e todas as subescalas da QVRS 

(qualidade de vida relacionada à saúde). Após o 

ajuste das variáveis de confusão o estudo aborda 

que ter HFI diminui as chances de QVRS 

moderada e boa. Utilizou Odds Ratio. (OR)  
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CHUNG, Hye-Kyung et 

al. Household food 

insecurity is associated 

with adverse mental 

health indicators and 

lower quality of life 

among Koreans: results 

from the Korea National 

Health and Nutrition 

Examination Survey 

2012–2013. Nutrients, v. 

8, n. 12, p. 819, 2016. 

QV: EQ-5D 

 

IA: Questionário do 

KNHANES 

Em conclusão, a insegurança alimentar pode 

estar significativamente associada a indicadores 

adversos de saúde mental e diminuição da QV 

em jovens / coreanos de meia-idade. Os 

resultados do estudo mostraram que 

participantes com insegurança alimentar eram 

nutricionalmente deficientes e apresentavam 

estado de saúde mental adverso e pior qualidade 

de vida.  

GHOLAMI, Ali et al. 

Household food insecurity 

is associated with health-

related quality of life in 

rural type 2 diabetic 

patients. Archives of 

Iranian medicine, v. 20, 

n. 6, p. 350-355, 2017. 

QV: SF-36 

 

IA: Questionário 

curto de IA – versão 

iraniana (6 itens e 

classifica: IA alta, 

baixa e muito baixa) 

Idade, gênero, escolaridade, estado civil, renda 

familiar e distância da cidade e insegurança 

alimentar foram associados à qualidade de vida. 

O estudo observou uma associação negativa 

significativa entre QVRS e insegurança 

alimentar em pacientes rurais com diabetes tipo 

2. Os resultados das análises de regressão linear 

múltipla enfatizados que o status de segurança 

alimentar das famílias melhorou cada dimensão 

da QVRS.   

COSTA, Bruna Vieira de 

Lima; HORTA, Paula 

Martins; RAMOS, 

Sabrina Alves. Food 

insecurity and overweight 

among government-

backed economy 

restaurant 

workers. Revista de 

Nutrição, v. 32, 2019. 

QV: percepção dos 

participante e 

resposta das 

seguintes perguntas: 

"Como você 

avaliaria o seu estado 

de saúde?" e “Como 

você avaliaria sua 

qualidade de vida?” 

 

 

IA: EBIA (versão 

longa) 

 

 

A chance de identificar insegurança alimentar 

foi 2,34 vezes maior entre os trabalhadores que 

percebiam sua qualidade de vida regular / ruim / 

péssima e 62,0% e 74,0% menor entre os 

trabalhadores do 2º e 3º tercil de renda per 

capita, respectivamente. A IA foi associada à 

renda e qualidade de vida. Por outro lado, 

trabalhadores com maior renda per capita (3º e 

2º tercis) apresentaram menor chance de estar 

em situação de insegurança alimentar em 

comparação com os de menor renda per capita. 

O aumento da exposição e vulnerabilidade social 

e econômica podem impactar negativamente a 

percepção da qualidade de vida e saúde dos 

indivíduos, o que por sua vez afeta as 

percepções de segurança alimentar. 

GOMES, Nadjeanny 

Ingrid Galdino et al. 

Nutritional risk, food 

insecurity and quality of 

life in people living with 

HIV/AIDS in Paraíba, 

Brazil. Food Security, v. 

12, n. 5, p. 1173-1183, 

2020. 

QV: TheWHOQOL-

HIV-BRIEF 

 

 

IA: EBIA (versão 

longa) 

A insegurança alimentar, controlada por fatores 

socioeconômicos, pode causar estresse e 

aumento do risco nutricional em até 21% no 

nível de insegurança alimentar mais grave. 

Fonte: elaboração própria 

 

Outro ponto observado foi que apenas um estudo apresentou desenho longitudinal, 

trabalhando em um estudo de coorte62. Todos os estudos incluíram idade, renda, moradia, sexo, 

escolaridade, estado civil, emprego e área de moradia como principais variáveis para 
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caracterização socioeconômica e uma boa parte apresentou associações desses fatores com QV 

e/ou IA. Ao mesmo tempo pouco se discutiu sobre a importância das ações governamentais ou 

da governança para garantia do direito à alimentação e melhoria da vida das populações.  

Apesar de existirem estudos que abordem as associações com diversos domínios de QV, 

observou-se a predominância nas análises e discussões voltadas à saúde física e emocional, 

demonstrando a necessidade de explorar outros aspectos da QV dos sujeitos. Fica clara a lacuna 

de estudos que avaliem as associações entre IA e QV em uma perspectiva temporal e que, além 

disso, abordem a relevância da determinação social, que, apesar dos estudos traçarem uma 

caracterização sociodemográfica, não explanaram consistentemente como esses fatores podem 

se traduzir em vulnerabilidade social. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Analisar prospectivamente a associação entre Insegurança Alimentar e Qualidade de 

Vida em uma amostra de famílias residentes em um município do semiárido paraibano, 

em 2014 e 2019. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar a amostra a partir dos aspectos socioeconômicos;  

• Investigar a prevalência de (in)segurança alimentar ao longo dos anos;  

• Avaliar os escores médios de qualidade de vida dos moradores ao longo dos anos; 

• Investigar o efeito da Insegurança Alimentar na Qualidade de Vida dos sujeitos. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 DELINEAMENTO E CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo longitudinal do tipo coorte prospectivo, com abordagem analítica 

e exploratória. Segundo Coeli e Faerstein63 esses estudos são observacionais onde a situação 

dos participantes quanto à exposição de interesse determina sua seleção ou sua classificação 

após a inclusão no estudo. Os indivíduos são monitorados ao longo do tempo para avaliar a 

incidência de doença ou de um desfecho de interesse.   

O presente trabalho está inserido na pesquisa intitulada “Segurança Alimentar e 

Nutricional em município de pequeno porte: uma análise longitudinal das políticas públicas e 

da situação de insegurança alimentar da população”. As duas etapas consideradas neste trabalho 

foram realizadas nos anos de 2014 e 2019 pelo Núcleo de Pesquisa e Estudos em Nutrição e 

Saúde Coletiva (Núcleo PENSO) do Centro de Educação e Saúde (CES) da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG). Ressalta-se que o primeiro recorte desta pesquisa foi no 

ano de 2011, porém, por não possuir as variáveis necessárias para o objeto determinado, 

decidiu-se não incluir no presente trabalho.    

 

4.2 LOCALIDADE DO ESTUDO 

 

O município de Cuité se localiza na microrregião do Curimataú ocidental do Agreste 

paraibano (figura 8). A cidade de Cuité fica situada a 235,1 km da capital João Pessoa/PB, 

possui uma população estimada de 20.334 pessoas e uma área territorial de 733.818 km², o que 

resulta em uma densidade demográfica de 26,93 hab/km² 64.  

Com 252 anos de fundação, um dos importantes marcos na sua história foi a implantação 

de um campus (Centro de Educação e Saúde – CES) da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) por meio do Plano de Expansão Universitária do Governo Federal, no ano de 

200565. Atualmente o CES dispõe de sete cursos de graduação e um programa de Mestrado 

Acadêmico em Ciências Naturais e Biotecnologia. 
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Figura 2.Mapa destacando o município de Cuité e as localidades inclusas na pesquisa.  

 

Fonte: adaptado de IBGE66.  

 

4.3 AMOSTRA DO ESTUDO E DINÂMICA DA COORTE  

 

Por se tratar de uma pesquisa de maior abrangência, cabe-se pontuar todo o percurso 

para definição da amostra do estudo. Para realização da primeira etapa (2011) o cálculo 

amostral considerou os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010) 

onde registrava-se que o município de Cuité possuía 5869 domicílios, sendo estimados 3955 na 

zona urbana e 1914 na zona rural.  

A partir da técnica de Amostragem Aleatória Estratificada, considerando os estratos em 

Área Urbana e Área rural, definiu-se o nível de confiança de 95% e, com isso, foi possível 

definir 360 domicílios para pesquisa, sendo 243 urbanos e 117 rurais. O sorteio dos domicílios 

urbanos foi feito a partir do registro no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e dos 

domicílios rurais a partir de um plano cartesiano estabelecido com o auxílio do mapa do 

município, onde foram sorteados 12 pontos, que englobaram 16 localidades. A coleta de dados 

ocorreu entre maio e julho de 2011 e, ao final do trabalho, foram pesquisados 358 domicílios.  

A segunda etapa (2014) consistiu na coleta de dados a partir do retorno aos domicílios 

de 2011. O trabalho de campo ocorreu entre os meses de maio e setembro de 2012 resultando 
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em um total de 326 domicílios pesquisados, desses, 301 pessoas de referências foram as mesmas 

da primeira etapa do estudo. Essa diferença pode ser resultado da fragmentação das famílias e 

de mudanças de cidade, levando a uma perda amostral foi de 8,9% no primeiro follow-up.  

A terceira etapa (2019) consistiu na coleta de dados a partir do retorno aos 326 

domicílios. O trabalho de campo aconteceu entre os meses de agosto e dezembro de 2019, onde 

foi possível atingir um total de 274 domicílios, desses, 226 pessoas de referências foram as 

mesmas da etapa anterior (2014). A perda amostral foi de 15,9% no segundo follow-up.  

Com base na figura 9, pode-se observar a composição amostral da pesquisa, onde suas 

unidades consideram tanto o total de domicílios quanto o de pessoas de referência. Essa 

distinção é válida pois o objeto do trabalho inclui as condições familiares (insegurança 

alimentar, área de moradia, situação do domicílio, disponibilidade de água), e individuais (sexo, 

ocupação, escolaridade, idade raça, qualidade de vida). 

 

Figura 3.Fluxograma da amostra da pesquisa com destaque para os recortes considerados no 

estudo. 

 

Fonte: autoria própria 
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4.4 COLETA DE DADOS 

 

Todos os entrevistadores que participaram das duas etapas da pesquisa, consideradas no 

presente trabalho, foram participantes do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Nutrição e Saúde 

Coletiva (Núcleo PENSO) e, em sua maioria, discentes de Nutrição. Estes foram devidamente 

treinados para garantir uma melhor postura e segurança nos procedimentos de coleta dos dados. 

Os dados foram obtidos a partir de entrevista conduzida em âmbito domiciliar e com as 

pessoas maiores de 18 anos e autodenominadas “chefes do domicílio”. A partir do questionário 

estruturado (APÊNDICE A) foi possível obter dados sociodemográficos (idade, sexo, 

escolaridade, estado civil, cor/raça, escolaridade, ocupação, número de moradores, renda 

familiar); de participação em programas governamentais (programas de acesso universal e 

programas de renda familiar); diagnóstico da situação domiciliar de IA (Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA)-versão longa) e escores de qualidade de vida (WHOQOL-bref). 

O presente estudo considera como variável dependente a QV, avaliada pelo instrumento 

validado WHOQOL-bref que permite analisar quatro dimensões ou domínios: Físico, 

Psicológico, Relações sociais e Meio Ambiente67. As respostas seguem uma escala de Likert 

(de 1 a 5, quanto maior a pontuação melhor a qualidade de vida) (quadro 2). Vale ressaltar que 

as questões 3 e 4 (domínio Físico) e 26 (domínio Psicológico) possuem, originalmente, 

pontuação contrária as demais que devem ser recodificadas tornar possível a avaliação.  

Assim, para avaliação do WHOQOL-bref verifica-se se todas as questões foram 

pontuadas com os valores de 1 a 5 (quadro 2), em seguida realiza-se a recodificação das 

pontuações contrárias citadas. Posteriormente, o escore de cada domínio se dá a partir da soma 

das questões referentes ao mesmo.  O resultado é multiplicado por quatro e representado em 

uma escala de 4 a 20 e em seguida são convertidos para uma escala de 0-100. Vale ressaltar que 

aqueles sujeitos que não responderam 6 questões ou mais devem ser excluídos da amostra.  

 

Quadro 2. Escala do questionário WHOQOL-bref 

Muito Ruim Ruim Nem ruim, nem boa Boa Muito boa 

1 2 3 4 5 

 

 

A Insegurança Alimentar, variável de exposição, foi avaliada a partir da versão longa 

da EBIA, escala validada no Brasil em 2003 e 2004, com utilização de recursos de pesquisa 
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qualitativa e quantitativa. O somatório das 14 perguntas do instrumento permite medir a 

percepção da IA e gerar um diagnóstico da situação domiciliar (quadro 3)32, 68, 69.  

 

Quadro 3. Pontuação para classificação dos domicílios em Segurança e Insegurança 

Alimentar 

 Pontos de cortes para domicílios 

Com menores de 18 anos Sem menores de 18 anos 

Segurança Alimentar 0 0 

IA Leve 1-5 1-3 

IA Moderada 6-9 4-5 

IA Grave 10-14 6-8 

 

Para análise da SA e IA em uma abordagem longitudinal, optou-se por criar quatro 

categorias de mudanças. “SA nos dois tempos” diz respeito ao grupo de sujeitos da amostra de 

domicílios que se encontravam em SA tanto em 2014 quanto em 2019. “Mudou para SA” 

caracteriza o grupo de sujeitos que residia em domicílios com IA em 2014 e superou a situação, 

migrando para a SA no ano de 2019. “Mudou para IA” caracteriza o grupo de pessoas que 

residiam em domicílios na situação de SA em 2014 e pioraram a situação, passando para a IA 

em 2019. Por fim, “IA nos dois tempos” caracteriza aqueles sujeitos onde o domicílio de 

residência estava na situação de IA tanto em 2014 quanto em 2019.  

As variáveis socioeconômicas foram definidas a partir do marco conceitual estabelecido 

por Kepple e Segall Corrêa32 e a partir das associações observadas no estudo que compuseram 

a revisão de literatura sobre IA e QV. Diante disso, foram incluídas e categorizadas as seguintes 

variáveis : idade (adultos; idosos), sexo (masculino; feminino), cor/raça (branca; não branca), 

área de moradia (urbana; rural), situação do domicílio (próprio e já pago; próprio e pagando; 

cedido/alugado/emprestado/outras situações), renda familiar per capita (acima de ½ Salário 

Mínimo; Entre ¼ e ½ de Salário Mínimo; Até ¼ de Salário Mínimo), escolaridade (Alta 

escolaridade; Média escolaridade; Baixa escolaridade) e disponibilidade de água no domicílio 

(Possui água diariamente; Não possui água diariamente).  

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS  

 

Realizou-se a análise exploratória das variáveis incluídas no estudo, tanto no baseline 

(2014) quanto no follow-up (2019). Foram geradas medidas de tendência central e dispersão da 

amostra para os 4 escores de QV nos dois recortes de tempo, por meio de gráficos de boxplot. 
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Em seguida, para os dois anos do estudo, foram gerados os valores médios de cada 

escore de QV a partir das variáveis sociodemográficas e realizada a comparação de média a 

partir do teste t de Student quando existissem dois grupos e análise de variância (ANOVA) 

quando existissem mais de 2 grupos.   

Para análise do efeito da IA nos escores de QV foram aplicadas duas abordagens de 

análise: A primeira foi realizada por meio da utilização das categorias longitudinais de mudança 

na IA, realizando a comparação das médias de cada escores de QV nos anos de 2014 e 2019 

dentro de cada grupo. Para essa análise foi utilizado o Test t de Student.  Em seguida foi possível 

estimar modelos de regressão linear multivariadas para cada domínio de QV. Para isso, utilizou 

a variável longitudinal de mudança na IA, os escores médios de cada domínio de QV no ano de 

2019 e as variáveis de ajuste, que foram: disponibilidade de água, escolaridade, idade, renda 

per capita, área de moradia, situação de moradia, renda per capita incluindo o valor do bolsa 

família. Foi gerado o valor de β e o valor de p, considerando significância estatística quando 

p<0,005.  

Na segunda abordagem de análise foi realizada análise multivariada a partir de modelos 

longitudinais lineares de regressão para efeitos fixos, também foi realizada separadamente para 

cada domínio de QV. Para especificação do modelo inicialmente observou-se, para cada 

variável, a variação within e between no tempo. Em seguida foram realizadas análises 

bivariadas por meio de modelos longitudinais lineares de regressão para dados em painel curto, 

considerando a variação dos efeitos fixos ou aleatórios (com e sem erro padrão robusto com 

agrupamento por indivíduo), com o objetivo de identificar as variáveis exploratórias a serem 

incluídas nos modelos finais70.  

Nesse modelo o domínio físico foi ajustado pelas variáveis de escolaridade, idade, renda 

per capita e disponibilidade de água no domicílio, o domínio psicológico e Relações Sociais 

por área de moradia, escolaridade, renda per capita e idade e o domínio de meio ambiente pelas 

variáveis já citadas adicionado a situação de moradia.  

Para determinar se as categorias de IA estavam associadas as diferenças nos resultados 

de QV foi considerado o coeficiente de regressão (β) e o valor de p, quando a significância 

estatística quando p<0,05. Foram gerados valores preditos dos desfechos de QV segundo níveis 

de IA da família. Para todos os modelos de regressão foi aplicado o teste de Hausman e teste 

de colinearidade70.  

Todas as análises foram realizadas a partir do programa estatístico STATA (Stata 

Statistical Software) versão 16.0. 
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4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa intitulada “Segurança Alimentar e Nutricional em município de pequeno 

porte: uma análise longitudinal das políticas públicas e da situação de insegurança alimentar da 

população” foi submetida e provada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande / HUAC – UFCG, 

sob o número 30919314.6.0000.5182.  

Para realização da entrevista e utilização dos dados os entrevistadores explicaram os 

objetivos do estudo e, após aceite de participação, os sujeitos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B).  
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5 RESULTADOS  

 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DOS PARTICIPANTES   

 

No baseline (2014) a maioria dos participantes era adulta (73,78%), residia na área 

urbana (71,56%), era do sexo feminino (87,56%), não brancos (63,11%), e possuía baixa ou 

nenhuma escolaridade (65,77%), com idade média de 49 anos (±15,89). Apenas 6,31% dos 

participantes possuíam ensino superior e 51,56% viviam em famílias com renda per capita 

acima de ½ salário mínimo (SM) (R$ 362,00). No follow-up (2019) o percentual de adultos 

reduziu para 61,78%, a idade média aumentou para 54 anos (±16,00) e, além disso, 3 famílias 

realizaram a mudança da área rural para a urbana. Percebeu-se que a baixa escolaridade reduziu 

para 62,16% e aumentou o percentual de indivíduos que possuíam ensino superior completo 

para 11,71%. Observou-se também uma pequena redução no percentual de famílias com renda 

per capita acima de ½ SM (-1,56%) entre os anos. Complementar a isso, 67,65% das famílias 

que possuíam renda per capita de até ¼ de SM em 2014 continuou recebendo até ¼ de SM em 

2019. 

 

5.2 MUDANÇAS NA INSEGURANÇA ALIMENTAR 

 

No ano de 2014 (baseline), 63,11% da população estudada estava classificada em SA, 

21,78%; 8% e 7,11% em IA leve, moderada e grave, respectivamente. Em 2019 (follow-up) 

66,96% da população se encontrava em SA, 18,75% em IA leve, 9,82% em IA moderada e 

4,46% em IA grave. Além disso, verificou-se que 50,67% e 20,89% das famílias foram 

classificadas SA e IA nos dois tempos (2014 e 2019), respectivamente. Com relação as 

mudanças, 16% migrou da IA em 2014 para a SA em 2019 e 12,44% da SA para IA, piorando 

a situação.  

 

5.3 QUALIDADE DE VIDA  

 

Em 2014 (baseline) o maior escore médio de QV foi observado para o domínio de 

Relações Sociais (70,62±16.40), seguido de Físico (69,42±14.92), Psicológico (64,77±14.96) e 

Meio Ambiente (57,55±12.66). A figura 4 ilustra a distribuição mediana e de quartis dos escores 

de QV para os domínios Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio ambiente nos dois anos 

do estudo. Em 2019 (follow-up) o domínio de Relações Sociais continuou apresentando o maior 
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escore médio (71,59±14,77), seguido de Físico (66,52±17,19), Psicológico (66,24±14,06) e 

Meio Ambiente (58,34±12,05).  

 

Figura 4. Mediana e quartis dos escores de Qualidade de vida para os domínios Físico, 

Psicológico, Relações Sociais e Meio ambiente, em 2014 (baseline) e 2019 (follow-up), Cuité, 

Paraíba (n=225). 

 

 

Nota-se que, em ambos os anos, o domínio com menor escore foi o de Meio Ambiente 

e o de maior escore foi o de Relações Sociais. Destaca-se que houve uma redução significativa 

(p=0.007) no escore médio do domínio Físico entre o baseline e o follow-up (-2,9) e ocorreu 

aumento, sem significância, no Psicológico (+1,47), Relações Sociais (+0,97) e Meio Ambiente 

(+0,79).  

A partir da tabela 1 percebe-se que os idosos apresentaram valores menores que os 

adultos no escore do domínio Físico (p= 0,004). Pessoas do sexo feminino apresentaram valores 

menores nos escores dos domínios Físico (p=0,049), Psicológico (p=0,004), Relações sociais 

(p=0,008) e Meio ambiente (p=0,000) quando comparado aquelas do sexo masculino. Por fim, 

neste recorte, as pessoas com alta escolaridade apresentaram médias maiores para o escore do 

domínio Físico (p=0,034). 
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Tabela 1.Características sociodemográficas e insegurança alimentar segundo escores de qualidade de vida para os domínios  Físico, Psicológico, 

Relações Sociais e Meio Ambiente no ano de 2014, Cuité, Paraíba, Brasil (n=225). 

 

 

Característica 
Físico Psicológico 

Relações 

Sociais 

Meio 

Ambiente 

Média±DP p Média±DP p Média±DP p Média±DP p 

Idade  
Adultos  71.10±14.09 

0.004a 
65.03±15.10 

0.666a 
70.68±16.86 

0.935a 
56.98±13.24 

0.257a 
Idosos  64.70±16.27 64.05±14.63 70.48±15.18 59.16±10.80 

Sexo  

Masculino 74.61±13.44 
0.049a 

72.17±9.75 
0.004a 

78.27±14.40 
0.008a 

66.62±11.38 
0.000a 

Feminino 68.69±15.01 63.72±15.28 69.54±16.41 56.26±12.33 

Cor/raça    

Branca 67.34±14.91 
0.108a 

65.11±14.86 
0.799a 

70.78±14.68 
0.914a 

58.32±11.16 
0.489a 

Não Branca 70.64±14.85 64.58±15.06 70.53±17.38 57.10±13.48 

Escolaridade    

Baixa escolaridade 67.88±14.35 

0.034b 

63.18±15.24 

0.066b 

70.20±14.96 

0.342b 

56.74±12.22 

0.334b Média escolaridade 71.19±16.13 67.54±14.94 70.16±19.93 58.82±14.30 

Alta escolaridade 77.55±9.33 69.94± 9.69 76.78±9.90 60.93±9.70 

Renda per capita     

Até ¼ do SM  69.46±13.97 

0.342b 

64.73±14.70 

0.062b 

70.04±15.54 

0.222b 

54.48±11.33 

0.006b Entre ¼  - ½ do SM  66.42±13.90 60±14.02 67.08±17.18 55.46±12.45 

Acima de ½  do SM   70.44±15.77 66.45±15.18 72.19±16.55 60.10±13.04 

Área de moradia    

Urbana 69.78±15.29 
0.568a 

64.64±15.25 
0.837a 

70.60±16.58 
0.966a 

57.82±12.68 
0.617a 

Rural 68.52±14.04 65.10±14.30 70.70±16.05 56.88±12.69 

Insegurança Alimentar    

SA 71.42±14.69 

0.039b 

67.13±13.76 

0.000b 

71.94±16.14 

0.254b 

60.32±11.83 

0.000b 
IA Leve 67.56±14.65 62.92±14.98 70.23±16.40 55.22±12.30 

IA Moderada 63.09±15.78 63.42±15.75 66.20±17.72 52.08±12.26 

IA Grave 64.50±14.31 51.04±17.17 65.10±16.72 46.28±12.76 
ateste t de Student; banálise de variância (ANOVA). SM (salário mínimo); Baixa escolaridade (pessoas sem escolaridade ou com ensino fundamental incompleto); Média escolaridade (pessoas 

com ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto ou ensino médio completo); Alta escolaridade (pessoas com curso técnico completo/incompleto ou ensino superior 

completo/incompleto). 
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Quando se realiza essa análise com os dados do follow-up (tabela 2) nota-se que os 

idosos mantiveram valores significativamente menores no escore do domínio Físico (p=0,000).  

Para o sexo feminino, as associações, que no baseline (2014) se deram em todos os domínios, 

no follow-up (2019) foram observadas apenas para os domínios Físico (p=0,022) e Relações 

sociais (p=0,001). A alta escolaridade foi associada com maiores escores para três domínios: 

Físico (p=0,048), Psicológico (p=0,024) e Meio Ambiente (p=0,046). Pessoas com renda per 

capita acima de ½ SM (R$ 499,00) mantiveram escores significativamente maiores no domínio 

Meio Ambiente (p=0,013) e Psicológico (p=0,021). Por fim, diferentemente do que foi 

observado no baseline, aqueles residentes em área rural apresentaram valores 

significativamente maiores no escore de Relações Sociais (p=0,011). 

Observando a condição de IA das famílias de acordo com os escores médios de cada 

domínio de QV, percebeu-se que no baseline (2014) as pessoas residentes em domicílios em 

SA apresentaram escores médios maiores no domínio Físico (p=0,039), Psicológico (p=0,000) 

e Meio Ambiente (p=0,000). No follow-up (2019) as pessoas na mesma condição apresentaram 

escores médios maiores apenas no domínio Psicológico (p=0,002) e Meio Ambiente (p=0,000). 

 

5.4 ASSOCIAÇÃO ENTRE IA E QV 

 

A tabela 3 apresenta os escores médios de cada domínio da QV de acordo com a situação 

de mudança na SA ou IA entre o baseline e follow-up. Os escores médios das pessoas que 

estavam em IA nos dois tempos do estudo apresentaram valores menores do que as outras 

pessoas que permaneceram em SA ou que mudaram a situação, seja para SA ou IA em 2019. 

Ao comparar os escores médios de QV de 2014 e 2019, em cada grupo de categorias de 

mudança na SA ou IA, observou-se uma redução estatisticamente significativa (p=0,009) 

apenas para o escore do domínio Físico naquelas pessoas que permaneceram em SA.  

A tabela 4 apresenta resultados da regressão linear multivariada, demonstrando que a 

categoria de IA nos dois tempos se associou com piores escores de QV nos domínios 

Psicológico (p=0,005), Relações Sociais (p=0.042) e Meio Ambiente (p=0,003) para o ano de 

2019. Isso significa que, após os ajustes para as variáveis, aquelas pessoas em situação 

domiciliar de IA nos dois anos do estudo tiveram o escore de QV diminuído em -7,699 pontos 

no domínio Psicológico, -6.047 pontos no domínio Relações Sociais e -6,812 pontos no 

domínio Meio Ambiente quando comparados às pessoas em SA nos dois tempos. 
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Tabela 2.Características sociodemográficas e insegurança alimentar segundo escores de qualidade de vida para os domínios Físico, 

Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente no ano de 2019, Cuité, Paraíba, Brasil (n=225). 

 

Característica 
Físico Psicológico 

Relações 

Sociais 

Meio 

Ambiente 

Média±DP p Média±DP p Média±DP p Média±DP p 

Idade    
Adultos  69.70±16.08 

0.000a 
67.11±12.62 

0.235a 
71.88±14.51 

0.709a 
58.47±11.93 

0.839a 
Idosos  61.37±17.76 64.82±16.08 71.12±15.26 58.13±12.30 

Sexo  

Masculino 73.46±14.20 
0.022a 

70.38±12.12 
0.095a 

75±14.16 
0.192a 

65.06±11.18 
0.001a 

Feminino 65.53±17.38 65.65±14.24 71.10±14.83 57.39±11.89 

Cor/raça    

Branca 67.59±15.40 
0.474a 

67.01±14.59 
0.527a 

72.48±13.57 
0.487a 

59.18±12.37 
0.425a 

Não Branca 65.89±18.17 65.78±13.76 71.06±15.46 57.85±11.87 

Escolaridade    

Baixa escolaridade 64.72±18.40 

0.048b 

64.91±14.64 

0.024b 

71.61±15.71 

0.559b 

57.47±12.33 

0.046b Média escolaridade 67.73±15.28 67.52±12.50 70.25±13.61 58.62±11.82 

Alta escolaridade 73.48±13.06 72.75±11.06 74.03±12.98 63.82±9.31 

Renda per capita     

Até ¼ do SM  69.08±17.49 

0.269b 

64.72±14.13 

0.021b 

71.26±16.38 

0.275b 

55.98±12.29 

0.013b Entre ¼  - ½ do SM  63.82±19.05 62.96±15.91 69.29±16.80 56.25±12.52 

Acima de ½  do SM   66.67±15.98 68.86±12.43 73.13±12.44 60.79±11.14 

Área de moradia    

Urbana 66.24±17.20 
0.691a 

65.82±14.47 
0.471a 

70.07±14.87 
0.011a 

57.69±12.46 
0.185a 

Rural 67.27±17.27 67.34±12.93 75.68±13.80 60.09±10.75 

Insegurança Alimentar    

SA 67±16.51 

0.789b 

68.13±13.04 

0.002b 

72.22±13.26 

0.254b 

60.22±11.38 

0.000b 
IA Leve 66.32±19.75 65.27±15.79 72.22±16.22 57.81±11.75 

IA Moderada 63.14±18.91 56.43±15.19 65.53±22.16 48.86±14.86 

IA Grave 68.21±13.72 65.83±7.80 72.5±8.82 53.43±4.02 
a teste t de Student; banálise de variância (ANOVA). SM (salário mínimo); Baixa escolaridade (pessoas sem escolaridade ou com ensino fundamental incompleto); 
Média escolaridade (pessoas com ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto ou ensino médio completo); Alta escolaridade (pessoas com curso técnico 

completo/incompleto ou ensino superior completo/incompleto). 
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Tabela 4. Regressão linear multivariada para escores de domínios de qualidade de vida e categoria de mudança na insegurança alimentar no ano 

de 2019, Cuité, Paraíba, Brasil. 

Categorias de mudança na IA 
Físico Psicológico Relações Sociais Meio Ambiente 

β p β p β p β p 

SA nos dois tempos - - - - - - - - 

Mudou para SA -0.505 0.885 -3.613 0.190 -5.007 0.097 -2.797 0.240 

Mudou para IA 0.917 0.808 -4.868 0.105 -1.658 0.614 -3.400 0.189 

IA nos dois tempos -4.658 0.179 -7.699 0.005 -6.047 0.042 -7.620 0.001 
a Ajustado por:  

Desfecho domínio Físico: disponibilidade de água, escolaridade, idade, renda per capita. 

Desfecho domínio Psicológico: área de moradia, escolaridade, idade, renda per capita. 

Desfecho domínio Relações Sociais: área de moradia, escolaridade, renda per capita.  

Desfecho Meio Ambiente: área de moradia, situação de moradia, disponibilidade de água, escolaridade, renda per capita com bolsa.  

Tabela 3. Comparação de escores médios de qualidade de vida segundo categorias de mudança de insegurança alimentar entre 2014 e 2019, 

Cuité, Paraíba, Brasil (n=225). 
Domínios de 

qualidade de 

vida 

SA nos dois tempos 

p 

Mudou para SA 

p 

Mudou para IA 

p 

IA nos dois tempos 

p 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 

Físico 72.36±14.85 66.94±16.38 0.009 67.75±15.30 67.16±17.17 0.877
a
 67.60±13.64 67.98±17.77 0.928

a
 64.66±14.38 64.13±19.02 0.878

a
 

Psicológico 67.50±13.87 69.18±12.74 0.341
a
 62.15±16.31 64.81±13.60 0.454

a
 65.62±13.44 63.24±17.89 0.575

a
 59.66±16.04 61.96±13.69 0.455

a
 

Relações 

Sociais 
73.09±14.58 73.31±12.74 0.903

a
 70.13±15.85 68.75±14.41 0.698

a
 67.26±21.02 71.72±12.89 0.342

a
 67.02±17.37 69.50±19.75 0.519

a
 

Meio 

Ambiente 
61.21±10.99 60.96±10.98 0.865

a
 54.94±12.03 57.89±12.44 0.309

a
 56.69±14.42 56.58±12.33 0.975

a
 51.19±13.10 53.39±12.63 0.410

a
 

ateste t de Student. 
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Com base na análise estatística para dados em painel exposta na tabela 5, verificamos uma associação inversa entre os escores dos domínios 

Psicológico e Meio Ambiente e a IA Grave, ou seja, em situações de IA grave houve redução nos escores de QV dos referidos domínios em -11,222 pontos 

e -7,987 pontos ao longo do tempo. Enquanto para o domínio de Relações Sociais observou-se associação positiva com a IA Leve (p=0,032).  

 

Tabela 5. Regressão multivariada para efeitos fixos dos escores de domínios de qualidade de vida e insegurança alimentar, 2014-2019, Cuité, 

Paraíba, Brasil. 

Variáveis de exposição 
Físico Psicológico Relações Sociais Meio Ambiente 

β p β p β p β p 

IA Leve 0.541 0.818 -0. 474 0.824 5.984 0.032 1.857 0.296 

IA Moderada 3.667 0.255 -0. 161 0.956 -5.260 0.166 -4.249 0.081 

IA Grave 2.883 0.446 -11.222 0.001 0.723 0.871 -7.987 0.006 

aAjustado por: 

Desfecho domínio Físico: disponibilidade de água, escolaridade, idade, renda per capita. 

Desfecho domínio Psicológico: área de moradia, escolaridade, idade, renda per capita. 

Desfecho domínio Relações Sociais:  área de moradia, escolaridade, renda per capita.  

Desfecho Meio Ambiente: área de moradia, situação de moradia, disponibilidade de água, escolaridade, renda per capita com bolsa. 

 

 

A Figura 5 abaixo apresenta os valores preditos dos escores de QV segundo situação de IA e gravidades, estimados a partir dos resultados da tabela 

5. No domínio Psicológico os escores médios preditos são semelhantes para as categorias de SA, IA leve e moderada, reduzindo expressivamente na situação 

de IA grave. No caso, do domínio Meio ambiente os escores médios preditos reduzem na categoria de IA moderada e grave, quando comparados aos escores 

na SA e IA leve. Nos domínios Físico e Relações sociais este efeito da IA na redução do escore não foi observado. 

 



46 

 

Figura 5. Valores preditos de escores dos domínios de QV segundo situação de IA e 

gravidades. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Os resultados deste estudo apontam para um contexto social de vulnerabilidade que 

não melhorou no intervalo de 5 anos, sendo marcado por uma piora na renda familiar per capita 

e instabilidade no acesso à alimentação, revelando um cenário onde apenas 50,67% dos 

domicílios permaneceu em SA nos dois tempos da pesquisa e apenas 16% mudou para SA. 

Constata-se que essa superação da IA foi menor do que o observado para a mesma população 

nos anos anteriores ao baseline do estudo36, pois entre 2011 e 2014 o percentual foi de 24.5%.  

Complementar a isso, verificou-se que não houveram aumentos significativos nos 

escores médios dos domínios de QV entre os dois tempos, e notou-se que a IA foi associada a 

menores escores nos domínios Psicológico e Meio ambiente da QV. 

Percebe-se que a distribuição dos escores de QV tanto em 2014 como 2019 foram 

semelhantes aos resultados encontrados nos estudos de Pequeno71 realizado na cidade de 

Natal/RN no ano de 2019, Soares72 , em João Pessoa/PB, 2015 e Almeida-Brasil73 em Belo 

Horizonte/MG, 2014. Ambos os estudos citados foram realizados no Brasil, onde as amostras, 

em sua maioria, eram compostas de mulheres, pessoas não brancas, acima de 40 anos, com 

baixa ou média escolaridade e a maioria dos entrevistados nos estudos possuíam renda de até 

3 salários mínimos no momento da pesquisa.  

Assim como nos estudos anteriormente citados71-73 , também percebeu-se que o maior 

escore de QV observado, nos dois tempos da pesquisa, foi o do domínio de Relações Sociais. 

Já o domínio Meio Ambiente apresentou os piores escores, o que se assemelha ao estudo de 

Santos74, realizado em Cuiabá/MT. Além disso, um resultado importante foi perceber que a 

maioria dos escores médios dos domínios de QV se mantiveram estagnados ao longo do tempo, 

não apresentando diferenças estatisticamente significantes, com exceção do domínio Físico, 

onde observou-se uma redução. Essa ausência de mudanças também foi abordada por 

Hammoudeh75 em um estudo realizado na Palestina  onde observou-se que, em um intervalo 

de 4 anos, não houveram diferenças estatísticas no escores de QV de palestinos.    

Com relação a associação entre IA e domínios de QV, um resultado importante foi notar 

que o fato da família estar na condição de IA nos dois anos do estudo (2014 e 2019), leva a 

menores escores de QV em todos os domínios quando comparado com os outros grupos de 

mudanças na IA. Esse fato demonstra que a constante violação do direito ao acesso à uma 

alimentação adequada e saudável dificulta que os sujeitos superem o contexto social 

desfavorável e obtenham melhorias na qualidade de suas vidas. 
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A constatação de que o domínio de Relações Sociais apresentou, nos dois tempos, o 

maior escore pode se relacionar ao fato da existência de uma rede de apoio social nessas 

populações vulneráveis. Esse apoio faz com que os indivíduos se sintam cuidados, amados e 

pode melhorar a capacidade em lidar com eventos estressantes76, 77.  

O importante estudo de King78  confirma que o apoio social ajuda a prevenir e superar 

a IA, podendo ser considerado um fator de proteção para este desfecho. O autor destaca ainda 

que a coesão social se associou estatisticamente com a IA, o que demonstra a importância de 

bairros coesos para enfrentar essas situações.  

Interlenghi e Salles-Costa79 ressaltaram que o apoio afetivo pode beneficiar 

principalmente os indivíduos que convivem com a preocupação de ter comida suficiente e 

vivenciam alguns limites para o acesso aos alimentos, mas que não estejam em IA grave. Com 

isso, esse apoio contribui para aliviar as situações estressantes que “estarem preocupados ou 

não ter certeza de ter o suficiente para alimentar a família” implica.  

Essas constatações podem ajudar a explicar a associação observada entre a IA leve com 

o domínio de Relações Sociais, pois esse nível de IA diz respeito às preocupações com o acesso 

aos alimentos e com isso, o apoio social pode desempenhar importante função na forma como 

as famílias lidam com essa condição. Cabe ressaltar que essas relações ainda não estão muito 

claras na literatura80. 

Com relação ao domínio Físico, percebeu-se uma redução significativa nos escores 

médios, entre os anos. Além disso, não se constatou impacto negativo da IA nos escores desse 

domínio, revelando que essa diminuição nos valores pode estar relacionada ao envelhecimento 

da população.   

Diferentemente dos resultados encontrados, existem estudos que elucidaram a relação 

entre IA e o efeito negativo na saúde física, porém parte dos trabalhos realizaram a análise com 

pessoas em adoecimento, como no caso do estudo de Abbasi-Ghahramanloo et al81 com 

diabéticos tipo 2 ou do estudo de Palermo et al82 com pessoas que vivem com HIV, o que pode 

potencializar a associação entre esse domínio e a IA. 

Além disso, Kihlström et al83 , abordaram, por meio da utilização do instrumento 

Healthy Days, que pode existir o papel de amortecedor do apoio social contra os efeitos 

adversos da IA nos componentes físico da QV. Essa possibilidade pode ser levada em 

consideração pois percebeu-se que o escore do domínio de Relações Sociais foi superior aos 

outros nos dois tempos do estudo.  
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Complementar a essas questões, o principal achado do estudo demonstrou que a IA, 

especialmente no seu nível mais grave, é capaz de causar um efeito de redução nos escores dos 

domínios Psicológico e Meio Ambiente ao longo dos anos.  

A relação entre IA e fatores psicológicos tem sido explorada por estudos sobre QV e 

saúde mental de indivíduos e esse mesmo efeito da IA na piora da QV, já foi relatado em 

trabalhos com recorte transversal60, 62, 82, 84.  

O impacto da IA na saúde mental é fortemente evidenciado na literatura, como 

mostrado na revisão de Maynard et al85, indicando que este fator pode representar um estressor 

crônico, contribuindo para o desenvolvimento de problemas de saúde mental, como ansiedade 

e depressão. Estressores crônicos foram negativamente correlacionados com a QV relacionada 

à saúde mental entre pessoas que vivem com HIV em um país desenvolvido86. 

Semelhante a esses resultados, Gyasi, Obeng e Yeboah87 revelaram que a IA 

desempenha um papel crítico na saúde mental e QV dos sujeitos. Os autores observaram que a 

IA, nos níveis moderado e grave, aumentou significativamente o escore de sofrimento psíquico, 

fornecendo evidências que sustentam a hipótese de que passar fome causa pior sofrimento 

psíquico.  

Tesfaye et al88 também perceberam que a IA grave teve uma associação 

significativamente mais forte com sintomas de transtornos mentais comuns (TMC) do que IA 

moderada. O estudo realizado por Cole e Tembo89  levanta outras questões, pois explora 

resultados sobre a relação entre IA e saúde mental em uma população rural da Zambia. Os 

autores concluíram que os sujeitos viviam um contexto de angústia pois, na estação seca, várias 

famílias que não conseguiram colher e estocar alimentos, se preocupam com a garantia de bens 

básicos e com a demora para próxima safra. Esse estudo colabora para compreensão de que 

pode existir uma diferença eminente entre os fatores psicológicos de moradores da zona urbana 

e rural de uma localidade. 

Percebe-se que a saúde mental é afetada pelos diversos níveis de IA, desde o medo 

causado pela indisponibilidade de alimentos até a fome. Cabe ressaltar que a própria EBIA, 

utilizada neste estudo para avaliação da IA no domicílio, traz em sua estrutura questões que 

abordam a preocupação com as dificuldades de acesso à alimentação, o que corrobora para esta 

relação entre IA e redução do escore no domínio Psicológico observada.  

Tratando sobre o domínio de Meio Ambiente, observou-se que não somente a IA grave 

desempenha papel na redução dos escores, mas também a IA moderada. Este fato pode estar 

relacionado as próprias questões que são incluídas no WHOQOL-bref, abordando ambiente 
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físico, recursos financeiros, oportunidades de lazer, acesso aos serviços de saúde, transporte 

etc. 

Esses fatores possuem relações diretas com o desenvolvimento social de um país e as 

políticas públicas planejadas. Se os índices de pobreza aumentam por exemplo, é capaz da 

sociedade se encontrar em situações de vulnerabilidade social, desencadeando agravos em sua 

saúde, desigualdades sociais e pior QV.  Segundo Pérez-Escamilla90 a pobreza é o principal 

determinante da IA, assim como a IA é um dos principais determinantes da pobreza.   

Segundo Barata91 o acesso aos serviços de saúde (que é um dos aspectos analisados pelo 

domínio de Meio Ambiente do WHOQOL-bref) mostra diferenciais acentuados segundo 

escolaridade e ocupação dos indivíduos, sendo pior para aqueles com menos anos de estudo. 

Diante disso, a IA especialmente nos seus níveis moderados e graves, ao longo do 

tempo pode aprofundar a situação de pobreza, miséria, desigualdade social e falta de 

perspectiva para a melhoria da qualidade de vida, impondo toda a família a uma luta desigual 

pela sobrevivência92 e em função de uma cidadania fragilizada93. 

Assim como observado neste estudo, Aghamolaei et al94 constataram que o 

envelhecimento, ser do sexo feminino e possuir menor nível de escolaridade podem acarretar 

pior QV, especialmente nos aspectos Físicos e Psicológicos/mentais. Dumith et al95  também 

perceberam, em um estudo que a QV foi distribuída de forma desigual, a partir de um estudo 

brasileiro de base populacional, sendo pior também para aqueles grupos mais pobres e/ou com 

IA.  

Mas como pensar o enfrentamento dessas desigualdades sociais e de melhoria da QV 

em um contexto de forte austeridade observado na conjuntura atual do Brasil? Segundo 

Pitombeira e Oliveira96 o país desde 2016 tem vivido um profundo retrocesso, sendo marcado 

por ameaças aos ganhos sociais conquistados, ataques sucessivos às políticas sociais e 

fragilização das condições de vida e saúde da população.  

Além desta reflexão crucial, vale ressaltar que existe uma necessidade, enfatizada no 

Brasil pelo campo da Saúde Coletiva, de avaliar os estados subjetivos de saúde, explorando o 

impacto dessas diferenças nas condições sociodemográficas e econômicas nos desfechos 

associados5, 75, 97. Cabe reforçar que as medidas de QV têm demonstrado utilidade para analisar 

as experiências de populações vulneráveis98, minoritárias99 ou em situações altamente 

estressantes75, e pode ser útil para preencher esta lacuna.  

Outro fator importante é sobre a presença de doenças agudas, o que neste trabalho não 

foi possível investigar e avaliar sua influência na QV, constituindo uma limitação do estudo. 

Outra limitação relaciona-se ao intervalo de tempo entre os anos do estudo, pois sabe-se que a 
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família pode passar por diversas mudanças ao longo desses 5 anos, o que poderia permitir 

aprofundar ainda mais a análise sobre a instabilidade no acesso à alimentação e dos escores de 

QV.  

Por outro lado, esse estudo contribui para esclarecer uma forte lacuna observada na 

literatura sobre a temática: a ausência de trabalhos que analisem as associações entre IA e QV 

de maneira longitudinal. Além disso, traz a importância do contexto socioeconômico e culturas 

a partir de uma amostra em um município de pequeno porte, envolvendo residentes tanto de 

área rural quanto urbana.  
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7 CONCLUSÃO  

 

Os resultados observados neste estudo de coorte confirmam a hipótese de que o 

fenômeno da IA impacta negativamente os desfechos de QV no tempo. Os achados apontam 

que, especialmente, o nível mais grave da IA foi capaz de reduzir os escores médios dos 

domínios Psicológico e Meio Ambiente, demostrando uma relação causal importante.   

Ainda, este trabalho corrobora para compreensão do cenário de vulnerabilidade social 

existente em municípios do interior do semiárido paraibano, demonstrando os determinantes 

sociais envolvidos e como a utilização do instrumento WHOQOL-bref pode ser útil para 

compreender as mudanças sociais e o impacto da violação do direito à alimentação adequada 

e saudável.  

Por fim, para que seja possível superar a IA e melhorar a QV da população brasileira, 

cabe reforçar a urgência na reconstrução de uma agenda governamental democrática, com 

centralidade no fortalecimento de políticas públicas e de um sistema de proteção social.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário utilizado na pesquisa (2014) 
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APÊNDICE B – Questionário utilizado na Pesquisa (2019) 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Meu nome é e gostaria de conversar com o(a) senhor(a)sobre 
uma pesquisa que estamos fazendo pela UFCG. Em 2011 visitamos 358 domicílios do município de Cuité, 
inclusive o da sua família, onde fizemos um conjunto de perguntas sobre a condição de vida do Sr (a) e 
dos demais moradores do domicílio. Em 2014 visitamos novamente essa casa. Com o objetivo de 
acompanhar as condições de vida da população de Cuité, estamos dando continuidade a pesquisa 
“Segurança Alimentar e Nutricional em município de pequeno porte: uma análise longitudinal das 
políticas públicas e da situação de insegurança alimentar da população". 

Caso concorde novamente em participar da pesquisa será realizada uma entrevista com o (a) 
senhor(a), onde serão perguntados fatos relacionados com a sua vida atualmente, além de perguntas sobre 
consumo alimentar e qualidade de vida. Em 2011 e 2014, aferimos o peso e a altura de um indivíduo, caso 
este, ainda faça parte da família, voltaremos a pesa-lo e a medi-lo. 

Nossa finalidade única é obter informações sobre mudanças nas condições de saúde e 
alimentação da população de Cuité e a participação do(a) senhor(a)e da sua família não implica em 
nenhum benefício material como o recebimento de doações de alimentos ou a inclusão em programas 
governamentais. 

O (a) senhor(a)não é obrigado(a) a participar da pesquisa e se não participar isto não vai lhe 
trazer prejuízos ou riscos para a sua saúde. O(a) senhor(a)poderá desistir de participar da pesquisa a 
qualquer momento e por qualquer motivo. Porém, se o(a) senhor(a)aceitar ser entrevistado(a), o resultado 
dessa pesquisa vai ser muito importante para que se avalie a evolução da situação de vida, alimentação e 
nutrição da população de Cuité, assim sua participação poderá ajudar na orientação de políticas públicas 
e ações no município de Cuité. 

Nós garantimos que apenas os pesquisadores vão ter conhecimento das informações que 
o(a)senhor(a)nos der. Os resultados deste trabalho deverão ser divulgados em revistas científicas, mas 
com a garantia de que, em nenhuma circunstância, os entrevistados poderão vir a ser identificados. 

Se todas as suas dúvidas foram esclarecidas, pedimos o seu consentimento para incluir o(a) 
senhor(a)como participante da pesquisa. Se tiver qualquer dúvida sobre o estudo, pode entrar em contato 
com a coordenadora da pesquisa. 

 

Prof. Poliana Palmeira: 

33721960/ 996815781 Email: 

palmeira.poliana@gmail.com 

CEP/ HUAC - Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. 

Rua: Dr. Carlos Chagas, s/n, São José. Campina Grande- PB. Telefone: (83) 2101-5545 

 

Prof. Dra. Poliana de Araújo Palmeira 

 

Universidade Federal de Campina Grande/ Centro de Educação e Saúde /Unidade Acadêmica de Saúde/ Curso 

de Graduação em Nutrição Tel: (83) 3372-1960/ 3372- 1900 
 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 

ENTREVISTA 

Eu , concordo em 

colaborar com a realização da pesquisa intitulada Segurança Alimentar e Nutricional em município de pequeno 

porte: uma análise longitudinal das políticas públicas e da situação de insegurança alimentar da populaçãonos 

termos acima descritos. 

  , de de 2019. 

 

Assinatura do entrevistador Assinatura do(a) entrevistada (a) 

Responsável pela Pesquisa 

mailto:palmeira.poliana@gmail.com

