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INTRODUÇÃO  

Segurança alimentar, é um conjunto de normas de produção, transporte e 

armazenamento de alimentos visando determinadas características físico-

químicas, microbiológicas e sensoriais padronizadas, segundo as quais 

os alimentos seriam adequados ao consumo. Estas regras são, até certo ponto, 

internacionalizadas, de modo que as relações entre os povos possam atender as 

necessidades comerciais e sanitárias. Alegando esta razão alguns países adotam 

"barreiras sanitárias" a matérias-primas agropecuárias e produtos alimentícios 

importados. 

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) compreende a 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 ambientais, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (Art. 3º da 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN).
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1. CONCEITO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

A Segurança Alimentar e Nutricional significa garantir, a todos, condições de 

acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo 

permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com 

base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência 

digna, em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana. 

Esta é a definição mais vigente de Segurança Alimentar, no Brasil. Ela foi 

construída por ocasião da elaboração do documento brasileiro para a Cúpula Mundial 

de Alimentação, por representantes do governo e da sociedade civil. 

Representa um conceito bastante abrangente, comportando as noções do 

alimentar e do nutricional; enfatizando os aspectos do acesso e da disponibilidade em 

termos de suficiência, continuidade e preços estáveis e compatíveis com o poder 

aquisitivo da população; ressaltando a importância de qualidade; valorizando os 

hábitos alimentares adequados e colocando a segurança alimentar e nutricional como 

uma prerrogativa básica para a condição de cidadania. 

O termo "Segurança Alimentar" surge, pela primeira vez, logo após o fim da Iª. 

Guerra Mundial. Percebia-se que um país poderia dominar outro, se tivesse o controle 

sobre seu fornecimento de alimentos. Esta era uma arma poderosa, principalmente 

se aplicada por uma potência sobre um país mais fraco no plano militar e, também, 

incapaz de produzir suficientemente seus alimentos. Portanto, o termo "Segurança 

Alimentar" é, de fato, em sua origem, um termo militar. Tratava-se de uma questão de 

segurança nacional para todos os países. Apontava para a exigência de formação de 

estoques "estratégicos" de alimentos e fortalecia a visão sobre a necessidade de 

busca de autossuficiência por cada país. 

Trazia, assim, um entendimento que vinculava a questão alimentar à 

capacidade de produção. Esta vinculação manteve-se até a década de setenta. Na Ia. 

Conferência Mundial de Segurança Alimentar, promovida pela FAO, em 1974, em um 

momento em que os estoques mundiais de alimentos estavam bastante escassos, 

com quebras de safra em importantes países produtores, a ideia de que a Segurança 
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Alimentar estava estritamente ligada à produção agrícola era corrente. Isto veio, 

inclusive, fortalecer o discurso da indústria química na defesa da Revolução Verde. 

Afirmavam que o flagelo da fome e da desnutrição no mundo desapareceria com o 

aumento significativo da produção agrícola, o que estaria assegurado com o emprego 

maciço de insumos químicos (fertilizantes e agrotóxicos). A produção mundial, ainda 

na década de setenta, se recuperou - embora não da mesma forma como prometia a 

Revolução Verde - e nem por isto desapareceram os males da desnutrição e fome, 

que continuavam atingindo tão gravemente parcela importante da população mundial. 

É neste contexto que se começa a perceber que, mais do que a disponibilidade 

de alimentos, a capacidade de acesso aos alimentos por parte dos povos em todo o 

mundo mostra-se como questão crucial para a Segurança Alimentar. Claro está que 

outros fatores podem ser causadores de agudas crises de insegurança alimentar, 

como as situações de guerra e desestruturação da capacidade de produção, como 

tem ocorrido em países da África. Ou a situação de bloqueio econômico, sofrida 

geralmente por países que se recusam a se submeter às políticas das grandes 

potências econômicas e militares. Ou em situações de catástrofes naturais, em que a 

agricultura dos países atingidos é, parcial ou totalmente destruída. 

A FAO estima que, hoje, um total de 800 milhões de pessoas passam fome, 

continuamente, em todo o mundo. A maior parte dessas pessoas está localizada nas 

partes mais pobres do planeta, em especial na África, alguns países da Ásia e da 

América Latina. Mas deve também ser percebido o crescimento de bolsões de miséria, 

mesmo em países desenvolvidos, fruto, em grande parte, das medidas de ajuste 

econômico do ideário neoliberal, que vêm provocando, nestes países, o crescimento 

do desemprego e o abandono das políticas sociais. 
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2. INDICADORES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO 

2.1 Indicadores de mortalidade infantil e na infância 

Saúde e nutrição são duas categorias dependentes entre si. Não pode haver 

saúde se não houver nutrição adequada. E, mesmo que a nutrição seja adequada, o 

corpo humano precisa gozar de saúde para que possa aproveitá-la. Estas afirmações 

tornam-se ainda mais relevantes quando se trata da intrínseca relação existente entre 

saúde e estado de nutrição na infância. De fato, "más condições de nutrição podem 

ser devastadoras para a saúde da criança, comprometendo seu potencial de 

crescimento e desenvolvimento, minando sua capacidade de resistência às doenças 

e reduzindo suas próprias chances de sobrevivência" (Monteiro, 1997). Na avaliação 

das condições nutricionais que prevalecem em um país, alguns dados ligados ao 

campo da saúde constituem informações importantes para este diagnóstico. É o caso 

dos indicadores de mortalidade, haja visto que algumas das causas-mortis mais 

frequentes podem estar associadas a problemas de origem nutricional. Isto vale, 

sobretudo, para a mortalidade de crianças até 5 anos de idade. 

2.2 Indicadores Nutricionais 

A avaliação antropométrica (medidas de peso e altura em relação à idade) 

constitui-se na mais frequente forma de conferir o desenvolvimento físico na infância 

e seu estado nutricional. 

Os indicadores derivados da avaliação antropométrica, no Brasil, sempre 

demonstraram existir um estado nutricional grave para uma parcela não desprezível 

de crianças. No entanto, nas últimas décadas, vem se presenciando avanços 

importantes nesses indicadores, ainda que persistam problemas diferenciados, de 

acordo com os diversos estratos populacionais. 

A Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS), de 1996, apresenta 

os resultados mais recentes de avaliação antropométrica, no Brasil. A comparação 

das avaliações antropométricas realizadas nos anos de 1989 e 1996 confirma o 

declínio já referido dos indicadores de baixo peso e estatura, para crianças menores 

de 5 anos. A média nacional do indicador de baixo peso reduziu-se de 7,1% para 5,7% 
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das crianças pesquisadas, enquanto que, para o indicador de baixa estatura, caiu de 

15,4% para 10,5%. 

Outro indicador de nutrição relevante é o peso ao nascimento. No Brasil, a 

incidência de baixo peso ao nascer mantém índices elevados, sobretudo nos estratos 

já apontados pelos indicadores antropométricos como de maior desnutrição infantil, 

ou seja, na área rural e nas regiões Nordeste e Norte. 

Pesquisas isoladas têm detectado outros problemas nutricionais referentes a 

carências específicas de micronutrientes, como o ferro, a vitamina A, o iodo e, mais 

recentemente, o cálcio. 

A deficiência de vitamina A já é considerada problema endêmico para uma 

parte significativa da população das regiões Norte e Nordeste e, também, no Sudeste. 

Identifica-se a população infantil do Nordeste como a mais vulnerável. Ocorreu 

também evidências de carências de vitamina A em bolsões de pobreza de Minas 

Gerais e São Paulo, caracterizando situações endêmicas. 

2.3 Grupo de Risco 

Todos os indicadores revelaram que a desnutrição se concentra na área rural, 

embora também existindo na área urbana. Por outro lado, a região Nordeste e, em 

menor grau, a região Norte têm as maiores proporções de desnutridos em todo o país. 

Provavelmente o grupo populacional que mais sofre o problema da desnutrição 

é o dos trabalhadores rurais sem terra. Nas áreas urbanas, mesmo que em menor 

número, também persistem grupos em situação de extrema pobreza, sem renda ou 

com renda abaixo do mínimo necessário para se alimentarem suficientemente. 

Provavelmente, trata-se, em sua maioria, da população de rua das grandes cidades, 

em condição de completa exclusão do mercado e submetidos à situação de 

mendicância. E, em muitos casos, parte da população residente em favelas ou outras 

formas precárias de habitação, que também não conseguem dispor da renda 

necessária para garantir uma nutrição suficiente e adequada. 
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3. AS CAUSAS DA INSEGURANÇA ALIMENTAR 

Existe uma causa fundamental para a insegurança alimentar no Brasil: a 

incapacidade de acesso. Isto se dá especialmente pela falta de poder aquisitivo de 

uma parcela não desprezível da população para adquirir os alimentos que necessita. 

Mas existem outras faces deste mesmo problema.  

É, também, a falta de acesso aos bens de produção, na área rural, 

principalmente para aqueles que não tem terra. E, em uma outra dimensão, a falta de 

acesso aos serviços públicos (água, esgoto, educação e saúde) que têm impacto 

sobre a segurança alimentar e a falta de acesso à informação, instrumento básico 

para aqueles mais vulneráveis à fome e desnutrição.  

Outros problemas também ameaçam a segurança alimentar e nutricional no 

Brasil. De um lado, o crescimento das importações de alimentos, deixando a 

soberania alimentar do país ameaçada. De outro, a falta de sustentabilidade do 

sistema alimentar. Por último, a imposição de um padrão alimentar inadequado e que 

ameaça valores culturais de grande riqueza da nossa alimentação. 

3.1 Incapacidade de Acesso 

Existe uma razão maior e mais grave para a insegurança alimentar, entre as 

tantas causas que se manifestam no país: a incapacidade de acesso aos alimentos, 

no nível nutricional minimamente necessário, pelas camadas mais pobres da 

população. As populações em situação de vulnerabilidade nutricional, via de regra, 

não tem acesso aos alimentos, por não disporem de poder aquisitivo suficiente para 

comprá-los. Mas que renda precisa dispor uma família, para que possa garantir sua 

segurança alimentar? 

Para que esta renda possa ser calculada é preciso, em primeiro lugar, que se 

estipule o número de membros desta família. No caso brasileiro, está estabelecido um 

número médio de 4 pessoas, por família. Em segundo lugar, torna-se necessário 

definir a composição da cesta de alimentos a ser consumida. É assim que surge a 

noção de cesta básica, ou seja, o conjunto de alimentos que devem estar disponíveis 

para a alimentação de uma família, em um mês. No Brasil, embora existam várias 
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propostas de composição para diferentes cestas básicas, ainda não se conseguiu 

obter a aceitação de uma determinada cesta, assumida como referência por todos 

(governo e sociedade). As divergências estão polarizadas, principalmente, entre a 

preferência por uma cesta que seja composta pelos alimentos que a população mais 

consome (independentemente de sua composição nutricional), ou por alimentos que 

assegurem a plena satisfação das necessidades nutricionais. No Brasil destacam-se 

três propostas de cestas básicas: a do Decreto 138/38, a do PROCON/DIEESE e a 

do Estudo Multicêntrico (Ministério da Saúde). 

Se o problema da incapacidade de acesso aos alimentos é o principal causador 

da desnutrição no país, seja diretamente através da falta de poder aquisitivo para 

comprá-los, seja por não dispor dos bens necessários para produzi-los, ainda outras 

situações de negação de acesso às mesmas populações mais pobres sobressaem-

se como também geradoras da miséria e desnutrição. Trata-se do acesso aos serviços 

públicos essenciais e do acesso à informação. Os dados disponíveis demonstram que 

os avanços que estão ocorrendo recentemente no quadro nutricional do país estão 

associados não apenas a melhoras na renda, como à evolução favorável dos serviços 

públicos essenciais (saneamento, educação e saúde), constituindo-se na explicação 

mais consistente para o declínio de alguns dos indicadores de desnutrição. 

Da mesma forma, o acesso à informação mostra-se como um elemento chave 

para fazer frente aos problemas da desnutrição. Exemplos também recentes, de 

campanhas veiculadas pelo rádio e televisão sobre amamentação e combate à 

diarreia levaram a resultados auspiciosos junto aos grupos vulneráveis, quando estes 

dispunham das condições mínimas de acesso a estes meios de comunicação. 

Nos créditos aos fatores que vêm contribuindo para os avanços no campo 

alimentar e nutricional no Brasil, muitas vezes se omite o papel da sociedade civil, no 

quanto que ela contribui para estes avanços. A participação e pressão da sociedade 

sobre os poderes públicos tem sido decisiva, principalmente, para a democratização 

das instâncias de elaboração e execução dessas políticas. Mesmo ainda dando os 

primeiros passos na sua implantação, as comissões e conselhos, com todos os 

percalços com que ainda se defrontam, significam formas avançadas desta 

participação. 
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4. A POLÍTICA GOVERNAMENTAL NA SEGURANÇA ALIMENTAR 

As políticas do Governo Fernando Henrique Cardoso na área da segurança 

alimentar significaram o abandono desta questão como uma prioridade estratégica, 

status que fora conquistado no governo anterior. Entretanto, em grande parte premido 

pelas pressões que a mobilização social produz, tem sido conquistado alguns 

avanços, não só nos resultados – como a redução da desnutrição, constatada pelos 

indicadores antropométricos – como também nas formas de gestão e controle, com a 

criação de instâncias que garantem uma maior participação social. 

De mais lastimável foi a extinção do INAN, deixando por um longo período a 

área de saúde e nutrição, aonde se concentravam os programas de maior importância, 

à espera de uma reorganização que, só um ano e meio depois, começa a se esboçar. 

O início dos anos noventa é marcado por um dos períodos mais lamentáveis 

da política governamental na área da Segurança Alimentar. Assistiu-se, desde os 

primeiros dias do governo Collor, à descontinuação generalizada dos já precários 

programas de alimentação, então existentes. As repercussões desta política 

irresponsável se fizeram sentir mesmo após o impeachment de Collor, pela 

desestruturação que resultou para a máquina governamental. 

Já no discurso de posse, Itamar Franco declarou a intenção de assumir como 

uma prioridade estratégica a questão da Segurança Alimentar. Sucederam-se nos 

seus primeiros meses de governo alguns fatos que vieram a fortalecer esta 

perspectiva. Foi apresentada ao presidente a proposta do governo paralelo, de uma 

Política Nacional de Segurança Alimentar, que tinha como uma das ideias centrais a 

formação de um Conselho de Segurança Alimentar, diretamente ligado à Presidência 

da República e que deveria nuclear as políticas de produção agroalimentar (agrária, 

agrícola e agroindustrial), de comercialização, distribuição e consumo de alimentos e, 

em paralelo, implementar ações emergenciais contra a fome. O presidente Itamar 

assumiu esta proposta, criando o CONSEA (Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar). Este Conselho constituiu, pela primeira vez, uma parceria de ministros e 

personalidades de destaque da sociedade civil, em sua maior parte ligados ao 

Movimento pela Ética na Política. 
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O CONSEA durou os dois anos do governo de Itamar Franco (1993 e 1994) e 

sob sua égide obteve-se avanços não desprezíveis na política de Segurança 

Alimentar, como a descentralização da merenda escolar, a ampliação e divulgação do 

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), a implementação do Programa de 

Combate à Desnutrição Infantil e a distribuição de estoques públicos de alimentos à 

populações carentes e/ou vítimas da seca. 

Ressalte-se, ainda, a realização da Ia. Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar, em julho de 1994, organizada conjuntamente pelo CONSEA e pela Ação 

da Cidadania. Reunindo quase 2.000 delegados, esta Conferência foi um marco 

histórico na luta pela Segurança Alimentar no Brasil, não apenas pela sua 

representatividade junto à sociedade, como também pelo que nela foi produzido, 

consubstanciado nas diretrizes e declaração do encontro. 

Apesar do avanço que significou a criação do CONSEA e as políticas que se 

tentou implementar, foram muitas as limitações que se interpuseram a partir do próprio 

governo, na medida que as prioridades de fato foram dadas às medidas de ajuste 

econômico. 

O governo Fernando Henrique Cardoso extinguiu o CONSEA, criando em seu 

lugar o Programa da Comunidade Solidária. Isto significou, de saída, a perda da 

prioridade estratégica conferida à Segurança Alimentar, pelo menos assim declarada, 

pelo antigo governo Itamar Franco. 

4.1 Comunidade Solidária 

Em que pese a Comunidade Solidária não ter como único alvo a questão da 

Segurança Alimentar, foi em sua órbita que os diferentes programas relacionados com 

esta matéria passavam a ser tratados. 

O Programa se auto define como tendo uma proposta estratégica de combate 

à pobreza e erradicação da miséria, pautada sobre intervenções de curto prazo. 

Também declara a intenção de conduzir a Política Social do Governo através de um 

processo de descentralização e da alocação de recursos com base em critérios 

transparentes. Seu objetivo central é gerenciar de forma eficiente e eficaz as ações e 

programas sociais que tragam melhorias aos segmentos mais pobres da população. 
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Propondo-se a trabalhar prioritariamente nos municípios brasileiros aonde é 

mais aguda a pobreza, baseou-se nos dados do Mapa da Fome, delimitando como 

grupo alvo os 10% mais pobres da população. Considerou também, na escolha destes 

municípios, a viabilidade operacional de cada localidade e a própria adesão do 

município à proposta. 

A Comunidade Solidária, como já foi mencionado, atua articulada com os 

Ministérios da Saúde, Agricultura, Educação e Trabalho. Quatro prioridades são 

trabalhadas naquilo que se denomina Agenda da Segurança Alimentar e Nutricional: 

 Atendimento a Crianças e Gestantes Desnutridas, ligado ao Ministério da 

Saúde 

 Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (PRODEA), ligado 

ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, através da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB); 

 Programa Nacional de Alimentação do Escolar (Merenda Escolar), ligado 

ao Ministério da Educação; 

 Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), ligado ao Ministério do 

Trabalho. 
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5. DOENÇAS VEICULADAS A ALIMENTOS (DVA’S) 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, milhões de pessoas adoecem 

todos os anos em virtude da ingestão de alimentos contaminados. A ocorrência de 

toxinfecções está relacionada com vários fatores, tais como temperatura, 

armazenamento, conservação, manipulação, hábitos higiênicos, entre outros. 

Enquanto que as infecções são causadas pela ingestão de alimentos contaminados 

por microrganismos patogênicos que se multiplicaram, as intoxicações são causadas 

pela ingestão de alimentos contendo toxina microbiana. Veja mais detalhes: 

 As Doenças Veiculadas por Alimentos (DVAs) frequentemente 

apresentam sintomas como dores abdominais, diarreia, náuseas, vômitos 

e/ou febre. É importante ressaltar que a ocorrência de febre está 

relacionada com a invasão tecidual, sendo mais comum em infecções do 

que em intoxicações. 

 A contaminação dos alimentos pode ocorrer através dos manipuladores, 

de utensílios sujos, de higienização inadequada, da estocagem e da 

preparação incorreta dos alimentos; 

 A preocupação com a segurança microbiológica dos alimentos deve 

começar já na hora; em casa os alimentos também devem 

ser armazenados sob condições adequadas de temperatura e higiene; 

 É importante dedicar atenção especial aos alimentos que foram 

preparados, sendo que os mesmos não devem permanecer por muito 

tempo à temperatura ambiente; cuidados importantes também devem ser 

tomados no que se refere ao aproveitamento de sobras; 

5.1 Categorias das Doenças 

 Toxinose: ingestão de toxina bioativa pré-formada; multiplicação nos 

alimentos.  

 Infecção: ingestão de patógenos; multiplicação nos tecidos do 

hospedeiro; produz toxinas. 

http://www.segurancaalimentar.ufrgs.br/consumidor_dicas4.htm
http://www.segurancaalimentar.ufrgs.br/consumidor_dicas3.htm
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 Toxinfecção: alimento contendo esporos bacterianos, e estes produzirão 

as toxinas.  

 Intoxicação química: ingestão de substâncias químicas nos alimentos, 

como agrotóxicos, metais pesados.  

5.2 Principais causadores de toxiinfecções alimentares 

 Salmonella sp: importante agente causador de infecções, a salmonela 

pode ocasionar três tipos de síndromes, sendo elas febre tifóide, febre 

entérica e gastroenterites, que são a forma mais comum de salmonelose. 

No que se refere a gastroenterites, os sintomas são dores abdominais, 

diarreia, desidratação e dores de cabeça, sendo que o tempo de 

incubação pode variar de 6 a 72 horas. Entre os principais alimentos 

envolvidos estão a maionese caseira, produtos de confeitaria, leite, carne, 

sorvete, etc. 

 Staphylococcus aureus: é um dos principais agentes causadores de 

intoxicações alimentares, geralmente relacionado com os manipuladores. 

Os sintomas mais frequentes da doença são dores abdominais, diarreia, 

náuseas e vômitos, sendo que o tempo de incubação varia de 1 a 6 horas 

após a ingestão. Todos os alimentos manipulados são suspeitos de 

contaminação; 

 Escherichia coli: fezes e água estão entre as principais fontes de 

contaminação. Os sintomas da doença são diarreia sanguinolenta, 

vômito, cólicas e febre, na dependência da ingestão de toxinas ou do 

agente, sendo que o período de incubação varia de 5 a 48 horas. 

Hortaliças, frutas, carnes mal cozidas, massas frescas, estão entre os 

principais alimentos envolvidos. 

 Listeria Monocytogenes: é um tipo de microrganismo capaz de se 

desenvolver à temperatura de refrigeração. Cólica, diarreia, calafrios e 

dores nas juntas estão entre os principais sintomas da doença causada 

por este agente. Em crianças pode se manifestar através de meningite. 

Quanto aos alimentos envolvidos, pode-se citar produtos lácteos, patês, 

presuntos, produtos de confeitaria, etc. 
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 Bacillus cereus: a intoxicação pode se manifestar através das formas 

emética (vômitos) ou diarreica, sendo o tempo de incubação de 1 a 6 

horas no primeiro caso, e de 8 a 22 horas no segundo. Entre os alimentos 

envolvidos estão arroz e outros cereais, sobremesas e sopas. A 

contaminação pode ocorrer por exposição ao pó, através de caixas de 

transporte, entre outros. 

 Clostridium botulinum: o botulismo alimentar é adquirido através da 

ingestão de alimentos contaminados com a toxina produzida por este 

microrganismo, cujos esporos estão distribuídos no solo, estando 

presentes com frequência nos produtos agrícolas, inclusive no mel. No 

botulismo clássico, o período de incubação normalmente varia de 12 a 36 

horas, e os principais sintomas da doença são visão dupla, dificuldades 

para falar ou engolir, e paralisia. Entre os alimentos envolvidos pode-se 

citar conservas de origem vegetal, escabeche, patês, carnes cozidas, etc. 
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CONCLUSÃO 

A alimentação adequada é direito de todos os seres humanos, pois é um direito 

que está na Constituição Federal e o poder público deve adotar ações que se façam 

necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional de toda a 

população. 

A adoção dessas políticas e ações deve levar em conta os fatores culturais, 

econômicos, sociais e regionais. O poder público tem a obrigação de fiscalizar, 

informar, monitorar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada. 

Os alimentos consumidos pela população deverão ter qualidade nutricional, 

biológica e tecnológica e deverão estar livres de contaminações, atendendo as 

dimensões da quantidade, qualidade e regularidade no consumo de alimentos.
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