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A Química do
AMOR
Num programa que desvenda a química escondida no nosso
dia-a-dia pode parecer estranho falar de amor. Quase sempre
celebrado como um fenómeno espiritual, por vezes apenas
físico, o amor raramente é visto como resultado da ação
de algumas substâncias químicas sobre o nosso cérebro.
Sem querer diminuir tão nobre sentimento, a verdade é que
o amor é um complexo fenómeno neurobiológico, baseado
em actividades cerebrais como o desejo, a confiança, o
prazer e a recompensa. Atividades estas que envolvem a
acção de um número elevado de mensageiros químicos.
Assim, quando duas pessoas estão apaixonadas, existe
mesmo química entre elas!
Os cientistas já encontraram muitas relações directas entre
os compostos químicos que circulam no nosso sangue e
actuam sobre o nosso cérebro e os comportamentos que
temos nas diversas fases do amor.
Numa primeira fase, o desejo sexual é despertado pela
circulação das hormonas sexuais, iniciada na adolescência:
a testosterona nos homens e o estrogénio nas mulheres.
A segunda fase é a fase da paixão. É a altura em que perdemos
o apetite, não conseguimos dormir e os nossos pensamentos
passam a girar apenas em volta da pessoa amada.
Tudo isto acontece pela acção de um outro conjunto de
compostos químicos que atuam no nosso cérebro: os neurotransmissores, como a noradrenalina, que acelera o bater
do coração, a serotonina, que nos leva a ficar fixados no
objecto da nossa paixão e a dopamina, que nos faz sentir
felizes (e até um pouco tolos) só com um sorriso ou um olhar.
Conseguem reconhecer os sintomas?!
Mas como ninguém consegue manter-se eternamente neste
estado de euforia, passamos à terceira fase do amor, a fase de
ligação a qual é garantida pela presença de duas hormonas
que se libertam durante o ato sexual: a oxitocina, a chamada
hormona do carinho e a vasopressina, cuja presença se
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acredita ser indispensável para garantir a fidelidade dos
parceiros sexuais.
Estudos recentes dão também algumas pistas sobre a forma
de os homens aumentarem o interesse das suas parceiras
femininas.
Mas isso, é algo que não vamos revelar aqui.

Para saber mais
O amor é frequentemente celebrado como um fenómeno
místico, muitas vezes espiritual, por vezes apenas físico, mas sempre como uma força capaz de determinar
o nosso comportamento. Sem querer discutir a magia
do amor, hoje vamos apenas abordar o amor do ponto
de vista da química que lhe está associada: os compostos químicos que atuam sobre o nosso corpo – sobre o
nosso cérebro, em particular – e nos transmitem todas as
sensações e comportamentos que associamos ao amor.
As 3 fases do amor romântico
Foi a antropologista Helen Fisher, famosa pelos seus estudos
sobre a bioquímica do amor – e autora de vários livros,
entre os quais o recente “Porque Amamos: a Natureza e a
Química do Amor Romântico” –, que propôs a existência de
3 fases no amor, cada uma delas com as suas características
emocionais e os seus compostos químicos próprios:
A primeira fase é chamada “fase do desejo” e é desencadeada
pelas nossas hormonas sexuais, a testosterona nos homens
e o estrogénio nas mulheres. É a circulação destas hormonas
no nosso sangue – que se inicia na fase da adolescência –
que torna o nosso cérebro interessado em parceiros sexuais,
digamos assim. Ou, nas palavras de Helen Fisher “é o que
nos leva a sair à procura de qualquer coisa”.
A segunda fase é a “fase da atração”, enamoramento ou
paixão: é quando nos apaixonamos, ou seja, é a altura em

ll Fig. 1.1 A testosterona e o estrogénio são hormonas
sexuais que atuam como uma espécie de cupido químico.
São elas as responsáveis pela primeira fase do amor: a
fase do desejo.

A Química do AMOR
que perdemos o apetite, não dormimos, não conseguimos concentrar-nos em nada que não seja o objeto da
nossa paixão. É uma fase em que podem acontecer coisas
surpreendentes, que por vezes dão origem a situações
divertidas (para os outros) e embaraçosas (para nós): as
mãos suam, a respiração falha, é difícil pensar com clareza,
há “borboletas no estômago”... enfim... e isto tem a ver com
outro conjunto de compostos químicos que afetam o nosso
cérebro: a noradrenalina que nos excita (e acelera o bater do
coração), a serotonina que nos descontrola, e a dopamina,
que nos faz sentir felizes.

Noradrenalina
A noradrenalina é um estimulante natural do cérebro, que
pode estar associada à exaltação, euforia, falta de sono e
de apetite.

Dopamina (3,4-dihidroxi-feniletilamina)
A presença de elevados níveis de dopamina no cérebro
parece ser uma característica dos recém-apaixonados.
O papel da dopamina é muito importante no mecanismo
de desejo e recompensa e os seus efeitos no cérebro são
análogos aos da cocaína. É um verdadeiro licor do amor.

Serotonina
Os baixos níveis de serotonina, por seu lado, parecem estar
associados à fixação no ser amado. A Prof. Donatella Marazziti
(Univ. Pisa) no decorrer dos seus estudos com doentes que
sofriam a perturbação obsessiva compulsiva, descobriu
que os baixos níveis de serotonina de quem se apaixona se
aproximam dos níveis característicos desta doença mental:
aparentemente, o amor deixa-nos loucos – de verdade!

Feniletilamina
Curioso é verificar que todos estes compostos químicos
– designados por neurotransmissores, já que participam
nas transmissões do sistema nervoso e no cérebro – são
controlados por um outro, chamado feniletilamina que está
presente no chocolate. Estará aqui a razão para o chocolate ser uma prenda tão apreciada para os namorados, ou

para ser tantas vezes a compensação para um amor não
correspondido?
Aparentemente, a feniletilamina é degradada rapidamente
no sangue, pelo que não haverá possibilidade de atingir uma
concentração elevada no cérebro por ingestão...
A feniletilamina controla a passagem da fase do desejo para
a fase do amor e é um composto químico com um efeito
poderoso sobre nós, tão poderoso, que pode tornar-se
viciante. Os dependentes da feniletilamina – e dos seus
auxiliares – tendem a saltar de romance em romance, abandonando cada parceiro logo que o cocktail químico inicial
se desvanece... Quando permanecem casados, os viciados
do amor são frequentemente infiéis, na busca de mais uma
dose de excitação extra. Mas este tipo de viciados tem um
problema: o nosso corpo desenvolve naturalmente a tolerância
aos efeitos da feniletilamina e cada vez é necessário maior
quantidade para provocar o mesmo efeito.
A terceira fase é a “fase de ligação” – passamos à fase do amor
sóbrio, que ultrapassa a fase da atracção/paixão e fornece
os laços para que os parceiros permaneçam juntos. Há duas
hormonas importantes nesta fase: a oxitocina e a vasopressina.

ll Fig. 1.2 Noradrenalina

Oxitocina

ll Fig. 1.3 Dopamina

A oxitocina é uma pequena proteína, com apenas nove
aminoácidos, produzida numa zona cerebral que se chama
hipotálamo. Esta proteína actua tanto em certas partes do
corpo (como por exemplo na indução do trabalho de parto)
quanto em regiões cerebrais cuja função está associada
com emoções e comportamentos sociais. Em animais, a
oxitocina contribui para as uniões sociais (incluindo uniões
macho-fêmea e uniões mãe-filho) e pensa-se que também
actua diminuindo as resistências que os animais têm à
proximidade de outrem.
E tem o mesmo efeito na espécie humana. Num estudo
efectuado em 2003, verificou-se que a inalação de oxitocina
provoca um aumento da confiança nos outros.
Esta hormona é libertada por ambos os sexos durante o
orgasmo. O que parece indicar que quanto mais sexo um
casal praticar, maior é a ligação química entre eles...
H. Fisher sugere mesmo que a melhor forma de uma mulher
se re-apaixonar pelo seu companheiro – na fase em que a
relação já esfriou – é ter sexo (e, sobretudo, orgasmos) com ele.

ll Fig. 1.4 Serotonina
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Vasopressina
A vasopressina é actualmente conhecida como a hormona
da fidelidade. É também uma pequena proteína de nove
aminoácidos (8 dos quais comuns à oxitocina) e o seu
papel no corpo humano é vasto – o nome vasopressina,
por exemplo, está claramente relacionado com a sua acção
sobre a pressão sanguínea – mas algumas experiências
recentes com um tipo de roedor dos campos revelaram a sua
importância no comportamento monogâmico dos machos.
Os estudos de comportamento do referido roedor dos
campos mostraram que antes do acasalamento, a relação
dos machos com os outros machos e fêmeas era uniforme.
Contudo, em cerca de um dia de acasalamento, o macho
fica “preso” à fêmea para o resto da vida e não se aproxima
de outras fêmeas nem admite a aproximação de outros
machos. Aparentemente, é a produção de vasopressina após
o ato sexual que determina este comportamento amoroso
do macho. O facto de esta espécie se envolver em muitos
mais atos sexuais do que os necessários para a reprodução
parece indicar a necessidade de produzir vasopressina (e
também oxitocina) para manter os fortes laços do casal.
A comparação com uma outra espécie de roedor, pertencente
ao mesmo género, mas de comportamento promíscuo – isto é,
sem qualquer relação duradoura entre parceiros – confirmou
estas observações, já que este apresenta um número muito
reduzido de receptores de vasopressina.
Quando o roedor promíscuo é manipulado geneticamente
para desenvolver receptores de vasopressina torna-se monogâmico. Por outro lado, quando a espécie monogâmica é
injectada com um fármaco que inibe o efeito da vasopressina,
os casais perdem a sua devoção mútua e o macho deixa
de defender a fêmea da aproximação de outros machos.
A escolha do parceiro
Até agora não falámos no processo de escolha do parceiro,
que tem também muita química! A escolha do parceiro é um
processo inconsciente ou, pelo contrário, uma atitude muito
racional? Bem, tudo indica que é muito pouco racional....
A escolha de um parceiro é um processo que visa garantir
a continuidade da espécie. Mesmo que nós não pensemos
muito nisso, a verdade é que se as escolhas fossem sempre
mal feitas, a espécie não teria sobrevivido. Por exemplo,

as fêmeas tendem a procurar um macho que garanta o
sustento dos filhos, enquanto os machos devem procurar
fêmeas com boa capacidade de reprodução...
Mas há outros fatores envolvidos: o parceiro escolhido deve
ter os melhores genes possíveis, já que esses genes vão
ser passados aos filhos... Nesta escolha assume um papel
importante o chamado Complexo de Histocompatibilidade
Principal (MCH na sigla inglesa). O Complexo de Histocompatibilidade Principal é uma região de genes que – dito de
forma simplificada – determina quais as doenças a que
somos resistentes.
No fundo, quando nos sentimos atraídos por alguém, pode
ser apenas porque gostamos dos genes dessa pessoa.
Mas como é que nós avaliamos os genes dos possíveis
parceiros?
Este é um assunto ainda em discussão, mas no qual a química
volta a assumir o papel principal!
É amplamente conhecido que vários animais, desde os
insetos a muitos mamíferos, comunicam entre si através de
substâncias químicas designadas por feromonas.
O nome feromonas deriva do grego fero (transportar) e
de hormona (associado a excitar). Numa tradução livre, as
feromonas são “transportadores de excitação”.
A primeira feromona a ser isolada, em 1961, recebeu o nome
de bombicol, por ser a substância usada pelas fêmeas do
bicho-da-seda – cujo nome científico é bombix mori – para
atrair os machos.
Até recentemente assumia-se que na espécie humana o
processo de seleção de parceiros era baseado essencialmente em estímulos visuais. No entanto, hoje já é mais ou
menos consensual na comunidade científica que a espécie
humana também tem a capacidade de distinguir os genes
dos parceiros através do cheiro e que a visão pode ter um
papel mais secundário.
Pelo menos esta é a conclusão do teste das camisolas
suadas, realizado em 1995. Nesta experiência, um grupo
de mulheres foi convidada a cheirar camisolas usadas por
diferentes homens durante dois dias, manifestando depois
a sua preferência. A preferência foi sempre pelos homens
com perfis MCH bastante distintos dos perfis das próprias,
ou seja, pelos parceiros mais adequados geneticamente.

ll Fig. 1.5 Feniletilamina

ll Fig. 1.6 Oxitocina
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A Química do AMOR
Um resultado algo perturbador neste estudo foi o facto de
as mulheres que tomavam a pílula no momento do estudo
terem demonstrado preferência por odores correspondentes
a perfis genéticos idênticos aos seus.
A questão que ainda se põe atualmente é se na espécie
humana existe o órgão específico para detetar feromonas – o
chamado órgão vomeronasal, presente no nariz de vários
mamíferos. Se assim for, então a espécie humana possui
de facto seis sentidos para se aperceber do mundo que
nos rodeia, sendo o sexto sentido a capacidade de detetar
feromonas.
A este propósito há uma pequena história que merece ser
contada: em 1960, um investigador de nome Berliner, que
dirigia a investigação sobre a química da pele humana, notou
que os seus colaboradores, normalmente pouco comunicativos durante o seu trabalho de laboratório se tornavam
mais alegres e expansivos quando ele deixava aberto um
frasco com compostos químicos extraídos de células da
pele. Fechando o frasco, a equipa imediatamente voltava
à sua disposição sorumbática habitual. Berliner anotou o
facto, mas como tinha outros interesses na altura, guardou
o frasco no frigorífico... onde o deixou por vinte anos. Só em
1980 a curiosidade venceu e levou Berliner a tirar o frasco
do frigorífico e estudar o efeito observado, tendo concluído
que estava perante um efeito de feromonas. Daí a formar
uma companhia para produzir perfume com feromonas foi
um pequeno passo. Criou uma marca – a marca Realm – com
versão para homem e a versão para mulher, de acordo com
a origem dos extratos usados. O objetivo do Realm não era
contudo garantir a sedução de um parceiro, mas apenas
o de criar ao utilizador a boa-disposição, o à-vontade, e a
auto-confiança que facilitaria o contato com o sexo oposto.
Hoje já é possível encontrar – particularmente através da
internet – inúmeras marcas de perfume que se anunciam
“com feromonas” que garantem a sedução de todos os
homens – ou todas as mulheres – que quiser... ou com taxas
de eficácia de 70% (o que pode ser ainda melhor, porque
mantém alguma dúvida no processo). No estado atual do
conhecimento, é muito provável que estes “perfumes com
feromonas tiro-e-queda” sejam apenas mais uma forma
de apanhar dinheiro aos crédulos. Mas também é verdade
que a comunidade científica começa a perceber melhor o

funcionamento destes mecanismos químicos... e a aceitar
a sua existência.
Embora a investigação em feromonas possa vir a definir o
futuro do acasalamento humano, a verdade é que a espécie tem sobrevivido bem sem saber nada da química de
feromonas. Os nossos processos de escolha de parceiros,
de namoro e de acasalamento, sejam eles quais forem, são
inegavelmente eficazes – como comprova uma população
de mais de 7 mil milhões de pessoas...

Curiosidade
Apesar de todo o arsenal químico de que o corpo humano dispõe para garantir a aproximação entre machos e
fêmeas – e garantir a existência de actividade sexual – a
verdade é que é bastante elevada a procura de compostos
químicos que funcionem como auxiliares adicionais. Neste
grupo destacam-se – até pelo impacto mediático que têm
recebido – os promotores do desejo sexual (afrodisíacos),
e os promotores da erecção masculina (como o Viagra®).
É interessante referir que enquanto no caso dos homens o
problema que se procura ultrapassar é a dificuldade em obter
a erecção apesar do desejo (disfunção eréctil), no caso das
mulheres considera-se que a “disfunção sexual feminina” é
a falta de desejo.
Esta secção descreve quatro moléculas representativas: o NO
e o Sildenafila (associados ao mecanismo da erecção masculina), o Bremelanotide (o primeiro afrodisíaco comprovado)
e a Noretindrona (base da primeira pílula anti-concepcional)

ll Fig. 1.8 Guanosina monofosfato cíclico

Óxido nítrico, NO
A molécula de NO (um átomo de nitrogénio ligado a um
átomo de oxigénio) foi durante muito tempo conhecida
como um produto indesejável dos escapes dos automóveis e
um poluente com responsabilidades na formação de chuvas
ácidas. O seu papel no corpo humano foi ignorado até 1987,
quando os cientistas se aperceberam que o NO podia ser
produzido pelas células dos vasos sanguíneos – e que quando
libertado para o interior das artérias provoca o relaxamento
das células musculares próximas, e desta forma baixa a
pressão arterial. Estes resultados permitiram compreender
como é que os comprimidos de nitroglicerina actuam no

ll Fig. 1.9 Citrato de Sildenafila
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controle da angina de peito. E em 1991 foi descoberto que
o NO é importante no processo da erecção do pénis: os
estímulos eróticos enviam um sinal aos nervos do corpo
cavernoso (o músculo esponjoso do pénis) para que este
liberte NO. O NO assim libertado origina o aumento dos
níveis de guanosina monofosfato cíclico (GMPc) que por sua
vez, provoca o relaxamento do músculo. É este relaxamento
do corpo cavernoso que permite a entrada do sangue e a
consequente erecção.

Sildenafila
Mais conhecido como Viagra®, o Citrato de Sildenafila é
um fármaco desenvolvido nos anos 90 pelos laboratórios
farmacêuticos Pfizer, aprovado para uso no tratamento da
disfunção eréctil pela autoridade norte-americana para os
medicamentos (FDA – Food and Drug Administration) em
27 de Março de 1998.
O Citrato de Sildenafila começou a ser estudado pelos laboratórios Pfizer no controle da hipertensão e da angina de peito,
mas na fase de testes com voluntários estes reportaram o
facto de o medicamento induzir erecções penianas, levando
a empresa comercializá-lo como tratamento para a disfunção
eréctil. O seu mecanismo de acção está fortemente relacionado
com o papel do NO na erecção. De uma forma simples, a
molécula de Silfadenila protege da degradação a molécula de
guanosina monofosfato cíclico (GMPc), e portanto, permite
a relaxação muscular necessária à erecção.
Depois da comercialização do Viagra, outras empresas farmacêuticas introduziram no mercado moléculas inibidoras
da degradação do GMPc, como o tadalafil (Cialis®, da Eli
Lilly) e o vardenafil (Levitra®, da Bayer).
Uma particularidade interessante deste mecanismo de acção é
que ele só funciona depois de os estímulos eróticos desencadearem a libertação de NO, ou seja, não funciona na ausência
de desejo sexual. Isto significa que não há qualquer base
química/fisiológica para a utilização crescente do Citrato
de Silfadenila, ou dos seus análogos, como afrodisíaco (o
que não quer dizer que não possa resultar simplesmente
por efeito placebo).

Bremelanotide
Entre os “auxiliares” mais procurados estão os afrodisíacos,
ou seja, os compostos químicos capazes de provocar o desejo
sexual. E é também sobre estes que estão disseminados
os maiores mitos e os maiores equívocos. Por exemplo, os
alegados efeitos afrodisíacos do pó de corno de rinoceronte
estão provavelmente ligados à quase extinção desta espécie.
Por outro lado, o pó de cantárida, à base do corpo triturado
deste besouro, é conhecido por provocar irritação na zona
genital, mas dificilmente se pode confundir o ardor ou comichão com desejo sexual. Actualmente, é na internet que se
encontram com facilidade os produtos infalíveis que deixarão
as mulheres (ou os homens) loucas de desejo.
Na verdade, até ao início do século não existia qualquer
substância química com efeitos afrodisíacos comprovados
cientificamente (incluindo o corno de rinoceronte!). Mas no
início deste século a empresa farmacêutica Palatin Technologies
encontrou um polipeptídeo (ou pequena proteína), com apenas
7 aminoácidos, inicialmente designada por PT-141, capaz de
provocar o desejo sexual em homens e mulheres. O PT-141
desencadeia o desejo sexual não devido a uma qualquer acção
periférica, ao nível dos órgãos genitais, mas através de uma
acção ao nível central, na região cerebral do hipotálamo, de
onde partem as respostas aos estímulos sexuais.
Em 2006, o PT-141 foi estrela numa conferência internacional
de sexologia, já com o nome de Bremelanotide e depois de
iniciados os ensaios que permitiriam a sua aprovação para
comercialização. Mas em 30 de Agosto de 2007 a empresa
reconheceu publicamente que havia sérias preocupações da
autoridade americana para os medicamentos (FDA – Food and
Drug Administration) relativas ao aumento pressão arterial
provocado pelo Bremelanotide. Face a este efeito secundário,
em Maio de em 2008, a Palatin Technologies acabou por
anunciar a desistência da produção deste composto como
afrodisíaco (embora mantenha os estudos iniciais, como
fármaco para tratamento de choque hemorrágico). No
entanto, anunciou imediatamente a intenção de apostar num
outro composto de efeitos afrodisíacos comprovados, por
enquanto apenas conhecido como PL-6983, que em testes
com animais revelou não provocar aumento da pressão
arterial. Pode dizer-se que aguardamos mais “novidades
excitantes” nesta área de investigação...

ll Fig 1.10 Bremelanotide

ll Fig. 1.11 Noretindrona (ou Noretisterona)
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Noretindrona
Neste grupo de fármacos auxiliares merece também ser
incluída a pílula anticoncepcional. Embora não seja propriamente um produto de auxílio ou estímulo à actividade sexual,
a verdade é que a pílula, ao permitir sexo sem gravidez,
contribuiu para uma verdadeira revolução (não só sexual)
na sociedade ocidental.
No entanto, a pílula anticoncepcional pode ter efeitos inesperados sobre o processo de selecção dos parceiros sexuais.
De facto, no “teste das camisolas suadas” anteriormente
referido, nem todas as mulheres acertaram com o parceiro
geneticamente mais adequada para reprodução: as mulheres
que tomavam a pílula no momento do estudo demonstram
preferência por odores correspondentes a perfis genéticos
idênticos aos seus. A explicação para este comportamento
tem sido relacionada com os efeitos das alterações hormonais
observadas em fêmeas de outras espécies. Por exemplo, é
sabido que as fêmeas de rato, após engravidarem, voltam
a preferir a companhia de indivíduos geneticamente próximos (irmãos, pais, primos...) porque estes as protegem,
como forma de protecção dos genes da família. Embora o
paralelismo deva ser feito com reservas, é possível que a
pílula – ao simular na mulher alguns efeitos da gravidez –
induza a mulher a preferir a companhia de familiares, ou seja,
indivíduos geneticamente próximos. Dada a importância do
contacto social na escolha de parceiros, a pílula pode induzir
a mulher a escolher parceiros “errados” do ponto de vista da
variabilidade genética.
A pílula anticoncepcional mais utilizada actualmente é uma
combinação de um estrogénio e um progestagénio, para
impedir o processo de maturação do óvulo (o primeiro) e
impede que um possível ovo fecundado se fixe no útero (o
segundo).
Mas a primeira pílula contraceptiva oral tinha como composto
base a Noretindrona, uma molécula que tem sido mencionada
como uma das mais importantes na história de humanidade.

a QdC@UA

As descobertas associadas à química do amor
(e do sexo) podem surgir de forma inesperada.
A síntese de caracterização de materiais
microporosos – materiais sólidos cujos
átomos se dispoem num arranjo que forma
canais (os poros) nos quais cabem outras
moléculas – é uma área de actividade
importante na Universidade de Aveiro.
Recentemente, um trabalho de síntese e
caracterização de um destes materiais,
conhecido como ETS-4, realizado por
investigadores do Departamento de Química,
tornou-se notado pela ligação à química
do sexo. O trabalho, publicado na influente
revista da Sociedade Americana de Química,
foi escolhido por esta sociedade para
divulgação a enviar para jornalistas de todo
o mundo. Motivo? O trabalho descreve as
potencialidades do ETS-4 no armazenamento
e na libertação de monóxido de azoto (NO)
em presença de um fluido biológico, tipo
sangue. Os investigadores concluíram que o
desempenho deste material no armazenamento
e libertação de NO é superior ao de outros
materiais já conhecidos para o mesmo efeito.
Percebeu-se que este material fixa o NO, que
o liberta na presença de um fluido biológico e,
mais importante, que o liberta gradualmente
ao longo de um dia, ou seja, liberta o NO a
um ritmo que é útil para fins terapêuticos.

ll Fig. 1.12 – Estutura do matrial microporoso ETS-4
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