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INTRODUÇÃO: 

A neofobia alimentar é definida como a resistência a testar novos alimentos, informalmente 
conhecida como “paladar infantil”. Embora possua uma conotação ruim, e os indivíduos que apresentam 
traços neofóbicos sejam tidos como “de difícil agrado” ou “seletivos”, a relutância em experimentar novos 
alimentos demonstra ter um valor adaptativo importante para a sobrevivência e manutenção do ser 
humano (PLINER; HOBDEN, 1992). 

Os fatores ambientais e pessoais influenciam a predisposição para aceitar ou rejeitar os 
alimentos. Dentre fatores os pessoais, o aspecto sensorial (sabor, textura, cor) do alimento é um dos 
principais motivos que determinam a escolha alimentar. A predileção pelo sabor salgado e doce é uma 
característica inata, a fim de suprir as carências energéticas para a sobrevivência do homem, tendo em 
vista que esses sabores representam uma gama grande de alimentos que possuem alta densidade 
energética (ALVARENGA et al., 2013).  

Em contrapartida, alimentos que apresentam o sabor azedo e amargo são naturalmente evitados, 
em razão de esses sabores remeterem a comidas estragadas (azedo) e possivelmente tóxicas ao 
organismo (amargo) (ALVARENGA et al., 2013). Dessa forma, ao evitar a sua ingestão, o organismo se 
protege (ROZIN, 1977 apud PLINER; HOBDEN, 1992). 

Nesse sentido, é possível sugerir que o indivíduo está propenso, desde criança, a receber melhor 
comidas ricas em açúcar, gordura e sódio, mas precisa se esforçar para aceitar comidas com sabor 
amargo, azedo e com baixa densidade calórica, como algumas frutas, legumes e verduras 
(ALVARENGA et al., 2013).  

Essa característica inata, embora possa ter trazido alguma vantagem evolutiva ao ser humano, 
trouxe também desvantagem. Ao evitar experimentar novos alimentos, o indivíduo limita a sua 
alimentação a um leque pequeno de opções, de modo que a ingestão de elementos essenciais à 
sobrevivência fica prejudicada. (FALCIGLIA, et al., 2000). 

Alguns autores afirmam que dois terços dos traços neofóbicos se dá pela genética e que embora 
seja um comportamento típico nas crianças, a neofobia pode permanecer na fase adulta como um 
resultado de fatores ambientais, de práticas alimentares diferentes em razão da cultura, de variáveis 
sociodemográficas, do estilo de vida, da educação e da rotina (ALLEY; POTTER, 2011). 

Ainda nesse sentido, Pliner e Hobden (1992), afirmam que o conhecimento e as experiências 
pessoais influenciam o interesse em tentar novas comidas, de forma que indivíduos que são expostos a 
culturas diversas tendem a apresentar menos tendência a neofobia alimentar. 

Os aspectos que podem contribuir para o desenvolvimento desse comportamento inadequado 
ainda não estão plenamente elucidados. Dessa forma, aprofundar-se no tema ao qual a pesquisa se 
propõe é fundamental, a fim de reconhecer possíveis motivadores, tendo em vista que a neofobia, a 
depender do grau, pode prejudicar sobremaneira a saúde do indivíduo. Nesse sentido, o objetivo do 
estudo foi avaliar traços neofóbicos e aversão alimentar em indivíduos de 18 a 30 anos. 
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METODOLOGIA: 

3.1 Amostra 

A coleta de dados foi feita on-line por meio de um formulário criado no GoogleForms. O link foi 
divulgado apenas nas páginas pessoais dos pesquisadores (Facebook, Instagram e e-mail), no grupo 
de facebook da Unicamp e no grupo de facebook da Faculdade de Ciências Aplicadas. Não foi divulgado 
em páginas pessoais, de empresas ou outras comunidades que não dizem respeito às citadas 
anteriormente, evitando assim supor possíveis relações/parcerias de pesquisa com outros grupos e 
instituições. Foram avaliadas 208 pessoas, ambos os sexos e com idade entre 18 a 30 anos. 

3.2 Escala de Neofobia alimentar 

 Primeiramente, todos os participantes preencheram a escala de neofobia alimentar, adaptada e 
validada para o português (Previato e Behrens, 2015). O instrumento possui 10 itens e as respostas 
foram dadas em uma escala Likert de 7-pontos indo de 1- Discordo totalmente a 7- concordo totalmente. 

3.3 Aversão e exigências alimentares 

 A exigência alimentar foi avaliada por meio de quatro perguntas adaptadas do estudo de Wildes 
et al. (2012). As respostas foram dadas em uma escala Likert de 5-pontos variando entre 1- Discordo 
totalmente a 5- Concordo totalmente. O comedor exigente (picky eater) foi definido por meio de respostas 
elevadas nas assertivas 2b,3b e 4b e respostas baixas na assertiva 1b. 
 A aversão alimentar foi avaliada por meio de perguntas abertas e fechadas adaptadas do estudo 
de Nordin et al., 2004. Para avaliação dos motivos para aversão alimentar foi elaborado um questionário 
com base no estudo de Tuorila e Hartmann (2020). Foram criados indicadores com base nos constructos 
definidos por esses autores como determinantes da aversão alimentar.  
3.4 Análises estatísticas 

Todos os constructos foram avaliados quanto a consistência por meio da validade composta. 
Valores acima de 0,70 indicam boa validade. A validade estrutural do questionário de motivos para 
aversão alimentar foi medida por meio da análise fatorial de componentes principais (ACP). Foi utilizada 
a rotação Varimax com normalização de Kaiser para aprimorar a interpretação da ACP. Valores menores 
que 0,35 foram suprimidos. Para verificar a adequação da ACP, o teste Kaiser-Meyer-Olkin foi utilizado. 
O teste de Bartlett foi utilizado para verificar a homogeneidade das variâncias e a correlação anti-imagem 
para verificar a necessidade de excluir alguma variável. 
 A técnica de modelagem em equação estrutural por mínimos quadrados parciais foi utilizada para 
verificar as relações entre os constructos e seus efeitos. Primeiro, os alimentos indicados como 
rejeitados foram agrupados, conforme características nutricionais. Posteriormente, foi elaborado um 
modelo para cada grupo de alimento estabelecido. A neofobia e a exigência alimentar foram incluídas 
como variáveis explicativas ou moderadoras. Um procedimento de bootstrapping com 5.000 amostras 
foi usado para estimar a estatística t (significância: t> 1,96) e os valores de p (significância: p <0,05). As 
análises estatísticas foram realizadas usando o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v.20 
(IBM Corp. Armonk - EUA) e SmartPLS v3.2.8 (SmartPLS GmbH. Bönningstedt - Alemanha). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 O estudo contou com a participação de 208 jovens adultos (entre 18 e 30 anos). Houve uma alta 
predominância de participantes do sexo feminino (91,8%), contando com a participação de apenas 17 
indivíduos do sexo masculino. A média (desvio padrão) de idade foi de 24,16 (4,29), e 8 participantes 
não estavam dentro da faixa etária estabelecida. Sobre o nível educacional, boa parte possuía ensino 
superior incompleto (38,6%) e completo (43,5%), bem como renda mensal de 3 a 6 salários mínimos 
(29,3%) – em 2022, no Brasil, o salário mínimo é de R$ 1.212,00. Além disso, a maioria dos participantes 
reside com a família (84%), bem como em área urbana (96,6%). 
 
Tabela 1- Dados sociodemográficos 
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 Com relação aos fatores associados a traços neofóbicos, os participantes foram avaliados, 
primeiramente, de acordo com a Escala de Neofobia Alimentar, adaptada e validada para o português 
(Previato e Behrens, 2015). Classificados pela média e DP, 15% foi classificado como neofílico (soma < 
18,13), 66,2% sem neofobia ou neofilia (soma entre 18,14 a 46,29) e 18,8% com neofobia (soma >46,30). 
Os resultados (tabela 2) estão apresentados em média e desvio padrão, permitindo analisar quais fatores 
são mais frequentes nos participantes. A carga fatorial mostra que todos os itens contribuíram 
ativamente para o indicador neofobia alimentar.  

Tabela 2- Fatores associados à neofobia alimentar 

Fatores- neofobia alimentar Média e DP Factor loading 

Eu estou constantemente experimentando alimentos novos e diferentes 4,12 ± 1,83 0,695 
Eu não confio em novos alimentos 2,62 ± 1,74 0,662 

Se eu não sei o que contém um alimento, eu não experimento 3,53 ± 2,08 0,579 
Eu gosto de comidas de diferentes países 5,06 ± 1,89 0,851 
Comidas de outros países parecem muito estranhas para serem consumidas 2,80 ± 1,76 0,737 
Em eventos sociais, eu experimento novos alimentos 5,29 ± 1,78 0,757 
Eu tenho receio de comer alimentos que nunca experimentei antes 3,77 ± 2,16 0,792 
Eu sou muito exigente em relação aos alimentos que eu escolho para comer 3,85 ± 2,04 0,633 

Eu como praticamente de tudo 4,49 ± 2,2 0,764 
Eu gosto de experimentar novos restaurantes de comidas de outros países 5,05 ± 2,01 0,846 
 

  
 Para avaliar a exigência alimentar, foi utilizado o estudo de Wildes et al. (2012), por meio de 
quatro perguntas adaptadas, os resultados (tabela 3) estão expostos em média e desvio padrão. 

Tabela 3- Fatores associados à exigência alimentar 

Fatores- exigência alimentar Média e DP Factor loading 
Estou disposto(a) provar um alimento que nunca comi anteriormente 4 ± 0,99 0,733 
Eu sou sensível ao cheiro que os alimentos têm 3,71 ± 1,18 0,366 
Existem certas texturas de alimentos das quais eu me recuso a comer 3,33 ± 1,36 0,652 
Me considero uma pessoa exigente nas escolhas alimentares 3,05 ± 1,31 0,724 

 

Para avaliar a aversão alimentar, foram feitas perguntas abertas e fechadas adaptadas do estudo 
de Nordin et al. (2004). Os motivos da aversão foram analisados com base no estudo de Tuorila e 
Hartmann (2020) e foram criados indicadores com base nos constructos definidos por esses autores 
como determinantes para a aversão alimentar. As respostas para as perguntas fechadas foras dadas 
em uma escala Likert de 5 pontos, variando entre 1-Discordo totalmente e 5-Concordo totalmente. 
Tabela 4- Fatores associados à aversão alimentar 

Fatores- aversão alimentar Média e DP Factor loading 
Esse alimento tem aparência desagradável 2,98 ± 1,38 0,942 
Esse alimento é feio 2,91 ± 1,34 0,962 
Esse alimento tem aparência estranha 2,96 ± 1,34 0,976 
Tive uma situação ruim com esse alimento no passado 2,87 ± 1,46 0,462 
Experimentei poucas ou nenhuma vez esse alimento 2,95 ± 1,48 0,805 
Esse alimento me traz lembranças ruins 2,54 ± 1,33 0,686 
Esse alimento já me fez mal no passado 2,28 ± 1,33 0,443 
Já fui obrigado a comer esse alimento sem ter vontade 2,64 ± 1,54 0,831 
O gosto desse alimento me causa repulsa 4,01 ± 1,24 0,660 
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O cheiro desse alimento me causa repulsa 3,6 ± 1,44 0,909 
A textura desse alimento me causa repulsa 3,56 ± 1,38 0,700 
Esse alimento me causa náusea/enjoo 3,45 ± 1,35 0,733 
Esse alimento é parecido com outros que não gosto 2,67 ± 1,29 0,627 
Esse alimento parece com algo que não é natural 2,07 ± 1,18 0,727 
Esse alimento tem cheiro similar a algo que não gosto 2,71 ± 1,40 0,928 
Esse alimento tem sabor similar a algo que não gosto 3,01 ± 1,38 0,759 
Esse alimento é obtido de uma forma da qual eu não concordo 1,92 ± 1,15 0,965 
A forma como esse alimento é obtido não é moralmente correta 1,89 ± 1,15 0,950 
Acredito que esse alimento não deveria ser comercializado 1,96 ± 1,22 0,850 
Esse alimento causa danos as pessoas ou ambiente 1,81 ± 1,19 0,933 
Eu desconheço a origem desse alimento 1,79 ± 1,12 0,782 
Esse alimento é sujo ou me lembra algo sujo 2,13 ± 1,37 0,885 
Esse alimento é produzido sem higiene 1,79 ± 1,12 0,932 
Esse alimento não é seguro para o consumo 1,71 ± 1,12 0,905 
Esse alimento é contaminado por algo que pode fazer mal a saúde 1,78 ± 1,08 0,786 
Esse alimento parece mofado ou podre 1,83 ± 1,17 0,839 
Meus amigos acreditam que eu deveria comer esse alimento 3,15 ± 1,32 0,898 
Meus familiares acreditam que eu deveria comer esse alimento 3,54 ± 1,22 0,560 
Eu sinto que deveria comer esse alimento, mas não consigo 2,73 ± 1,49 0,728 
 

 A figura abaixo representa os grupos de alimentos mais recorrentes na avaliação dos fatores de 
neofobia, aversão e exigência alimentar. Nos grupos, destacam-se o fígado, jiló, banana, frutos do mar 
e carne de porco. 

 
CONCLUSÕES: 
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 Ao analisar a neofobia e a exigência alimentar, observa-se que os indivíduos relataram estar 
dispostos a experimentar novos alimentos, especialmente fora de casa. O gosto, o cheiro e a textura do 
alimento mostraram-se determinantes para a rejeição do alimento referido pelo participante nos 
constructos para avaliar a aversão alimentar. Além disso, a pressão externa de familiares e amigos para 
que o alimento seja consumido parece ser um fator relevante para o desenvolvimento do traço neofóbico. 
É possível notar, ainda, que experiências prévias ruins com outros alimentos influenciam a escolha de 
experimentar novos alimentos, tendo em vista que um dos motivos prevalentes para a aversão é o fato 
de o alimento ter o sabor similar ao de outro que o indivíduo não gosta.  

Mais estudos avaliando os fatores que influenciam o desenvolvimento de traços neofóbicos em 
jovens adultos são necessários para compreender amplamente os resultados observados.  

 
BIBLIOGRAFIA 
ALLEY, Thomas; POTTER, Kathleen. Food Neophobia and Sensation Seeking. 2011. Disponível em: 
<https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-92271-3_47>. Acesso em: 09 mai. 2021. 
ALVARENGA, Marle; LOURENÇO, Bárbara; PHILIPPI, Sônia; SCAGLIUSI, Fernanda. Comer transtornado 
entre universitárias brasileiras. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
311X2013000500006&script=sci_arttext>. Acesso em: 09 mai. 2021. 
FALCIGLIA, Grace; COUCH, Sarah; GRIBBLE, Laura; PABST, Stephanie; FRANK, Robert. Food neophobia in 
childhood affects dietary variety. 2000. Disponível em: <https://jandonline.org/article/S0002-8223(00)00412-
0/fulltext>. Acesso em: 09 mai. 2021. 
LAFRAIRE, Jeremie; RIOUX, Camille; GIBOREAU, Agnes; PICARD, Delphine. Food rejections in children: 
Cognitive and social/environmental factors involved in food neophobia and picky/fussy eating behavior. 
2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26391004/> Acesso em: 07 mai. 2021. 
NORDIN, Steven; BROMAN, D. A, GARVILL, Jorgen; NYROOS, Mikaela. Gender diferences in factors 
affecting rejection of food in healthy young swedish adults. 2004. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666304000996?casa_token=hW8cUxHKxlwAAAAA:
qjGc6A7lxPW9FjXiPb-8A174nfPKtkY5sjSdaJgVBAEs1zGy1HpUORJnYfJml9ZzmjH_UU9Jnw#fig1>. Acesso em: 
05 mai. 2021. 
PLINER, Patricia; HOBEN, Karen. Development of a scale to measure food neofobia in humans. 1992. 
Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/019566639290014W>. Acesso em: 03 mai. 
2021.  
PREVIATO, Helena; BEHRENS, Jorge. Translation and Validation of the Food Neophobia Scale (FNS) to the 
Brazilian Portuguese. 2015. Disponível em: <https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v32n2/58originalotros06.pdf>. Acesso 
em: 05 mai. 2021. 
TUORILA, Hely; HARTMANN, Christina. Consumer responses to novel and unfamiliar foods. 2020. 
Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214799319300797#bib0175>. Acesso em: 
05. mai. 2021. 
WILDES, Jennifer; ZUCKER, Nancy; MARCUS, Marsha. Picky eating in adults: results of a web-based 
survey. 2012. Disponível em: 
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eat.20975?casa_token=YP5mAe49-
JoAAAAA%3AMwkTGtD0qRxw2cE-
TaCWxuOeL9fuhQLWThmhKYUd6CURY6lKsbNJ9xBq9rdbcQBxezIHR2Ju4A-tLMI>. Acesso em: 05 mai. 2021. 
 


