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Introdução: Comportamento alimentar pode ser compreendido como uma 
associação de cognições e afetos que levam a ações e condutas da 
alimentação. Refere-se à forma de comer e ações relacionadas ao ato de se 
alimentar, englobando aspectos relacionados ao controle de fome, apetite e 
saciedade, que podem sofrer influências psicológicas e sociais. Considerando 
que este comportamento apresenta forte associação com estado nutricional e 
tendo em conta o aumento nos índices de obesidade na infância, ampliar a 
compreensão sobre este aspecto do comportamento, especialmente nos 
primeiros anos de vida, pode auxiliar no planejamento de ações preventivas. 
Objetivos: Verificar possíveis associações entre comportamento alimentar e 
variáveis sociodemográficas (sexo, idade e classe socioeconômica) entre 
crianças de dois a quatro anos de idade. Método: Estudo observacional, com 
abordagem quantitativa e delineamento transversal, no qual foram 
entrevistados 95 responsáveis por crianças atendidas nas Unidades de Saúde 
de Ribeirão Preto, cadastradas no Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional. Foram realizadas entrevistas, nas residências ou Unidade de 
Saúde mais próxima, com duração média de 30 minutos, para aplicação de um 
Questionário sociodemográfico e do Questionário do Comportamento Alimentar 
de Crianças (CEBQ), que avalia oito dimensões: Resposta à comida; Prazer 
em comer; Desejo de beber; Sobreingestão emocional; Subingestão emocional; 
Resposta à saciedade; Ingestão lenta e Seletividade alimentar. Os dados foram 
submetidos á análises descritivas e teste T para comparação de subgrupos 
diferenciados por sexo e Análise de Variância (ANOVA) para comparação por 
idades e classe socioeconômica. Resultados: As subescalas do CEBQ que 
tiveram maiores pontuações foram “Prazer em comer” e “Desejo de beber”, 
com médias de 3,92 (±0,97) e 3,34 (±1,49), respectivamente. A subescala que 
teve menor pontuação foi “Sobreingestão emocional”, com média de 1,57 
(±0,74). Observou-se diferença significativa entre sexos quanto a “Resposta à 
saciedade” (t=2,433; p=0,018), com as meninas apresentando resultados mais 
elevados neste quesito (2,94±1,19 comparado com 2,37±0,95); entre diferentes 
idades quanto a “Seletividade alimentar” [F(2;92) = 8,02, p = 0,001], explicada 
pela diferença entre as crianças de dois e três anos (p = 0,004) e dois e quatro 
anos (p=0,001), com as crianças de dois anos apresentando menos 
comportamentos relacionados à seletividade que as demais. Não foram 
observadas diferenças significativas entre classes socioeconômicas. 
Conclusão: Os resultados sugerem melhor resposta à saciedade por parte das 
meninas na faixa etária pesquisada e menor seletividade entre crianças mais 
novas. No que tange a esta última dimensão do comportamento alimentar, os 
resultados corroboram outros achados da literatura que apontam que a 
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seletividade aumenta aos três anos e depois tende a diminuir. Em relação a 
diferenças no comportamento alimentar de meninos e meninas, não há 
consenso na literatura, havendo uma variabilidade de resultados quanto aos 
comportamentos que se diferenciam para ambos. 
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