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Introdução: A formação dos hábitos alimentares na infância é marcada pelas

vivências que a criança está exposta e diversos fatores estão relacionados,

dentre eles o estilo parental de educação. No entanto, este não é um fator

amplamente considerado no atendimento dos profissionais da saúde quando

se trata da alimentação infantil. Objetivo: O objetivo desta revisão sistemática

de literatura foi analisar de que forma os perfis parentais influenciam na

alimentação infantil. Métodos: Após a elaboração da pergunta PICO, os

termos de busca foram selecionados e os artigos foram pesquisados nas

seguintes bases de dados: Pubmed, Lilacs, Scielo, Web of sciences e Google

Scholar em inglês, português e espanhol. Foi utilizada a plataforma

Covidence® para triagem e seleção dos estudos. Na busca inicial encontrou-se

6186 artigos, e de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 12 estudos

foram incluídos nesta revisão. Resultados: Os resultados mostraram que os

perfis autoritários, autoritativos, indulgentes e permissivos foram associados

com o perfil alimentar das crianças. Filhos de pais com estilo autoritário e

permissivos, tendem a consumir menos frutas e verduras, e mais doces,

pastéis e bebidas açucaradas. Filhos de pais autoritativos tendem a consumir

mais alimentos saudáveis e menos alimentos não saudáveis. No entanto, este



perfil parental demonstrou utilizar a comida como recompensa, assim como os

permissivos e os indulgentes. Por outro lado, o perfil parental autoritário foi

considerado com menores chances de oferecer comida como recompensa.

Apenas três estudos trouxeram a análise do estilo parental indulgente e este

está associado a menor preferência por vegetais. O ambiente alimentar, o

estresse, o caos doméstico, o tempo reduzido e o não planejamento das

refeições contribuem para as escolhas de alimentos não-saudáveis. O

incentivo e a restrição de alimentos saudáveis ou não saudáveis têm

associações com o comportamento alimentar da criança (ou seja, aumento da

ingestão saudável / diminuição da ingestão não saudável Conclusão:

Identificou-se que cada estilo parental se relaciona de forma diferente com os

hábitos alimentares, influenciando de forma positiva ou negativa o consumo de

alimentos saudáveis ou não saudáveis. Palavras-chave: alimentação infantil,

comportamento alimentar infantil, estilo parental, hábitos alimentares, práticas

alimentares.

Eixo temático: ________________________________________________

Deve-se inserir o eixo temático considerando as opções abaixo:

1) Doenças, agravos, alergias e intolerâncias alimentares na infância e

adolescência;

2) Avaliação do estado nutricional, crescimento e desenvolvimento na infância

e na adolescência;

3) Comportamento, dificuldades e transtornos alimentares na infância e na

adolescência;

4) Nutrição intrauterina, aleitamento materno e alimentação complementar;

5) Consumo alimentar, gastronomia, hábitos de vida e atividade física na

infância e na adolescência;



6) Políticas, ações coletivas e programas de atenção à saúde da criança e do

adolescente;

7) Situações especiais na infância e na adolescência;

8) Nutrição e era digital e/ou pandemia do Covid-19.

Interesse em concorrer a apresentação oral: (sim) (não)


