
Hormônio estaria por trás de ligações afetivas 
 
Cientistas querem saber se falha no sistema de identificação tem relações com o autismo A 
base biológica das relações sociais humanas estaria diretamente ligada a um hormônio. 
 
A vasopressina, que permite ao cérebro diferenciar odores novos e familiares, teve sua 
importância comprovada em estudo promovido por pesquisadores da Universidade de 
Edimburgo e publicado na edição desta semana da revista “Nature”. 
 
Após conduzir uma série de experiências em ratos, os cientistas concluíram que o hormônio é 
o responsável por fazer com que animais se reconheçam pelo cheiro. Quando a vasopressina é 
bloqueada por alguma falha, torna-se mais difícil o estabelecimento de laços afetivos entre 
eles. 
 
Cheiro tem papel essencial na memória 
 
Os pesquisadores isolaram dois ratos, um adulto e outro bebê, em um recipiente. Após um 
curto período, em que puderam interagir, o bebê foi retirado daquele espaço. Depois, os 
cientistas colocaramno mais uma vez no cercado, acompanhado de outro bebê. 
 
O adulto, quando munido de vasopressina, reconheceu imediatamente qual dos dois já havia 
passado por ali. 
 
O estudo nos dá uma janela para entender a base biológica das interações sociais  ressalta 
Mike Ludwig, um dos autores do artigo publicado pela “Nature”. Pode ser que a vasopressina 
nos ajude a filtrar informações sensoriais de acordo com seu significado emocional. 
 
Segundo os pesquisadores, a experiência demonstra o papel essencial do cheiro em nossa 
memória. Muitos cientistas acreditam que uma falha no sistema humano de identificação pode 
impedi-lo de formar grandes laços afetuosos com os outros. Esta falha pode estar arraigada, 
por exemplo, em algumas formas de autismo e fobias sociais. 
 
A base biológica das relações psicológicas pode ser extremamente complicada, por isso 
encontrar uma relação direta entre um hormônio e um fenômeno psicossocial pode abrir uma 
nova área de conhecimento  ressalta Janet Allen, diretora do Conselho de Pesquisas de 
Ciências Biotecnológicas, um dos financiadores do estudo. Qualquer pesquisa que nos explique 
o funcionamento do cérebro é vital para entendermos o que acontece quando algo vai errado. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 fev. 2010, Economia, p. 31. 


