
 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR INFANTIL E COMPORTAMENTO ALIMENTAR 
MATERNO 

Introdução: O comportamento alimentar se forma na infância determinado inicialmente 

pelo contexto familiar, além das interações psicossociais e culturais da criança. Dessa 

forma, torna-se necessário compreender a relação do comportamento alimentar materno 

no desenvolvimento do comportamento alimentar infantil. Objetivo: Analisar a relação entre 

comportamento alimentar infantil e o comportamento alimentar materno aos 12 meses de 

vida. Métodos: Estudo transversal aninhado a um ensaio clínico randomizado com 

lactentes e mães submetidos à intervenção aos 5,5 meses sobre introdução alimentar. Ao 

ingressar na pesquisa as mães responderam a um questionário online sobre as 

características sociodemográficas da família e aos 12 meses de vida da criança 

responderam por questionário online ao Questionário Holandês do Comportamento 

Alimentar (DEBQ) e ao Questionário de Comportamento Alimentar da Criança (CEBQ). A 

correlação entre os domínios do DEBQ – Alimentação restritiva, alimentação emocional e 

alimentação externa com as escalas do CEBQ - resposta à comida, prazer de comer, desejo 

de beber, sobreingestão emocional, subingestão emocional, resposta à saciedade, 

seletividade e ingestão lenta foram examinadas usando o coeficiente de correlação de 

Pearson. Uma regressão linear foi feita entre os domínios do DEBQ e as escalas do CEBQ. 

As variáveis contínuas foram descritas por mediana e intervalo interquartílico [P25 – P75]. 

Projeto aprovado pelo comitê de ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre sob nº 19-

023. Resultados: Foram avaliados 101 pares mãe-lactente. A mediana de idade materna 

foi de 33 anos [28 – 36], a renda familiar total mediana foi de R$ 6.000 [3.775 – 10.000] e a 

mediana de anos de estudo materno foi de 18 [14,75 – 20]. Houve correlação positiva e 

significativa entre Alimentação externa e subingestão emocional r²= 0,281 p=0,003. 

Observou-se que o incremento de uma unidade no domínio de alimentação externa 

materno aumentou em 0,043 o escore de subingestão emocional do lactente (B=0,043; 

IC95% 0,10; 0,077) (p=0,012). Conclusão: A alimentação externa materna esteve 

associada a um maior escore em subingestão emocional em lactentes aos 12 meses.  

 

Eixo temático: Comportamento, dificuldades e transtornos alimentares na infância e na 
adolescência 
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