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Basta que o cheiro do bolo recém-saído do 
forno se espalhe pelo ar para que uma série de 
lembranças venha à tona. É a memória olfativa, 

capaz de ativar as mais antigas emoções  
por cristina almeida

viva saúde 53 www.revistavivasaude.com.br52 viva saúde  www.revistavivasaude.com.br

 J
ean-Baptiste Grenouille nasceu em 
Paris no século XVIII. Órfão, foi levado 
para um orfanato e frequentemen-
te assustava as pessoas porque não 
tinha cheiro algum. Adulto, sua vida 

girará em torno da criação de perfumes, apro-
veitando a excepcional memória olfativa que lhe 
permite relembrar aromas. Obcecado pela ideia 
de criar uma fragrância irresistível para dominar 
o mundo em que vive, o olfato é sua maior alegria 
e se tornará também seu maior tormento. Patrick 
Süskind, autor do famoso romance O perfume, a 
história de um assassino (Ed. Record), conhecia o 
poder dos odores para a vida dos seres humanos. 
Ao idealizar um personagem sem cheiro, fez dele 
alguém incapaz de suscitar emoções.

No mundo selvagem, o sentido está ligado à so-

aromas
Uma

vida de 
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OdOres e memória caminham JUntOs. 
issO pOrqUe O nariz está ligadO a 
Uma das partes mais impOrtantes 
dO cérebrO: O sistema límbicO

do nariz, colocando-os em contato com as áreas 
responsáveis pela recepção dos sinais olfatórios. 
Esses sinais seguem um percurso, até alcançar 
outra estrutura chamada bulbo olfatório, cuja 
função é receber, organizar e conduzi-los para os 
diversos centros cerebrais. O ponto de chegada 
é o sistema límbico, que exerce um papel funda-
mental para as nossas emoções e memórias, mo-
tivação, sexualidade e desejo. 

O curioso é que, somente após todo esse pro-
cesso, o estímulo provocado pelo odor alcança a 
parte mais alta do córtex cerebral, encarregada 
pela percepção da informação. Ao percebermos 
um cheiro, primeiro sentimos se ele é agradável ou 
não; depois é que reagimos a ele. Trata-se de um 
percurso totalmente diverso do processamento de 
uma mensagem visual ou linguística. Estas, antes 
são processadas pelo cérebro para, em seguida, 
serem definidas. Entre todos os sentidos, o olfato 
é único na sua forma de alcançar o inconsciente. 
Conforme os especialistas, nem mesmo uma lesão 

brevivência. Por meio do sistema olfativo os animais 
podem encontrar alimento, escolher um parceiro ou 
precaver-se do perigo. Embora essas característi-
cas sejam semelhantes no homem, sua capacidade 
de distinguir odores chega a pouco mais de 10 mil 
tipos diferentes, parâmetro modesto se comparado 
à habilidade de outros mamíferos. As narinas de 
um indivíduo possuem 30 mil neurônios olfativos 
por milímetro quadrado, e um total de 3 a 5 milhões 
de células sensoriais; num cachorro ou num coelho, 
essas células somam 150 a 220 milhões.

a mecânica do olfato
Como a natureza é sábia, para compensar es-

ses números, os humanos possuem um sistema 
olfativo sofisticado. Ao sentirmos o perfume da 
chuva na terra seca ou o cheiro de um bolo as-
sando no forno, imediatamente evocamos me-
mórias e, com elas, revivemos emoções. Odores e 
memórias caminham juntos. Isso porque, apesar 
do olfato ter sido considerado por muito tempo 
um sentido menos relevante, hoje se sabe que o 
nariz está ligado a uma das partes mais impor-
tantes do cérebro: o sistema límbico. 

Tudo começa quando o ar entra pelas narinas. 
Duas correntes se colocam em movimento: uma 
quando inspiramos, outra quando expiramos. Es-
sas ações transportam os odores para o interior 
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Odores e sabor
Mas os odores não se prestam apenas à abertura 

das portas para a apreciação dos prazeres da vida. 
Conforme a especialista em receptores olfatórios 
e professora do departamento de Bioquímica da 
Universidade de São Paulo (USP), Bettina Malnic, 
autora do livro O cheiro das coisas (Ed. Vieira & 
Lent), o olfato é mais importante para o nosso co-
tidiano do que possa parecer a princípio, pois até 
“o sabor da comida não é detectado apenas pela 
nossa língua, mas depende também do olfato”. 

E acrescenta: “O paladar depende da estimula-
ção de receptores de gosto, presentes na língua 
(que detectam os sabores doce, amargo, azedo, 
salgado e umami – palavra japonesa que signifi-
ca delicioso e está relacionada ao glutamato, que 
intensifica os sabores), em conjunto com a esti-
mulação dos receptores olfatórios, presentes nos 
neurônios olfatórios do nariz”. A função deles, 
completa a professora, “é detectar os odorantes 
voláteis que são liberados dos alimentos na boca. 
Quando se está resfriado, e não se sentem cheiros, 
os alimentos perdem muito do seu sabor”.

Bettina revela que os receptores olfatórios 
humanos são agora mais conhecidos, e os mais 
recentes estudos sobre o tema buscam compre-
ender como as percepções a diferentes cheiros 
são geradas no cérebro. Enquanto todas as per-
guntas ainda não encontram suas respostas, pa-
rece incrível que moléculas contidas no ar sejam 
capazes de estimular recordações reconfortan-
tes da infância, do lar, ou de um momento vivido, 
seja ele agradável ou não.
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Há muitos anos cientistas procuram entender como os humanos 
usam os sinais químicos, denominados feromônios (moléculas 
produzidas por vários órgãos do corpo), para comunicar seu 
interesse sexual. O problema é que não se sabe quando esse 
sinal entra em ação, tratando-se de um processo inconsciente. 
Contudo, um recente estudo publicado no Journal of 
Neuroscience (dez/2008), e realizado pelo departamento 
de Psicologia da Universidade de Rice (EUA), demonstrou 
que uma mulher é capaz de identificar o odor do suor sexual 
de um homem, o que significa que ele tem interesse sexual 
por ela. Após algumas investigações, os pesquisadores 
concluíram que o suor sexual, diferente do normal, ativa o 
córtex orbital frontal e o córtex fusiforme direito, áreas do 
cérebro que ajudam a reconhecer emoções e a perceber 
as coisas, respectivamente. Essas regiões, localizadas no 
hemisfério direito, geralmente estão envolvidas com odores, 
respostas sociais e emoções. A conclusão do estudo é que, 
mesmo de forma inconsciente, uma mulher é capaz de 
farejar as intenções de um homem. 

Elas podEm farEjar 
o intErEssE sExual

Uma vida de arOmas 
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receptores odorantes 
e a organização do 
sistema olfativo

na região temporal do córtex seria incapaz de afe-
tar a habilidade para sentir odores, já que ela se 
sobrepõe à capacidade de identificá-los.

memória em movimento
O que se sabe atualmente é que a memória de 

um odor se perde mais lentamente do que aque-
la formada pelos outros sentidos. Daí porque a 
memória olfativa dura mais tempo. E mais: odo-
res associados a experiências provocam lem-
branças. Por essa razão, o olfato é considerado 
mais importante para esse tipo de recordação 
do que a visão e a audição. 

Umberto Castiello, professor e pesquisador de 
Psicobiologia e Neurociência da Università degli 
Studi di Pádova, na Itália, juntamente com outros 
três pesquisadores, promoveu um estudo que 
comprovou ser possível guiar o movimento das 
mãos, de forma adequada e, em direção a um 
objeto, mesmo sem visualizá-lo, utilizando ape-
nas seu odor. Mas é preciso ter cautela para falar 
sobre o olfato já que, entre os sentidos, ele é o 
menos conhecido. Entretanto, a investigação re-
alizada por seu grupo possibilitou a compreen-
são de que “o olfato, assim como os outros sen-
tidos, leva para o cérebro informações básicas 
(por exemplo, o que é o objeto do qual emana 
determinado odor), fazendo com que essa infor-
mação esteja disponível quando a circunstância 
assim o requeira”, afirma.

Bulbo 
olfatório

Células 
receptoras 
olfatórias
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Uma pesquisa realizada pela The Smell & Taste 
Treatment & Research Foundation [Fundação para 
a pesquisa e tratamento do olfato e do paladar], 
nos EUA, revelou que os odores mais nostálgicos 
para as pessoas são os dos alimentos assados 
(bolos e pães), seguidos por bacon, almôndegas 
e espaguete. Idosos se identificavam com odo-
res da natureza, provavelmente porque viveram 
numa época em que não havia tanta urbanização. 
Para os pesquisadores, esses odores nostálgicos 
são menos importantes do que as emoções que 
evocam. Sustenta-se a tese de que a mente seria 
capaz de filtrar certas informações, redefinindo-as 
como ocorridas nos bons tempos, só pelo fato de 
que ficaram no passado, num período onde a vida 
talvez fosse melhor do que a atual.  

incapaz de senti-lo
Nesse universo de sensações regidas pelo siste-

ma olfativo, algumas pessoas nascem sem a capa-
cidade de sentir odores ou a perdem ao longo de 
suas vidas. É a chamada anosmia. Bettina esclare-
ce que não há prevenção nesses casos, especial-
mente porque as causas são variadas, entre elas 
inflamação no trato respiratório, traumas cerebrais 
que resultem em lesões do nervo olfativo, presença 
de pólipos nasais (pequenas saliências não cancerí-
genas no nariz ou nos seios da face que bloqueiam 
a habilidade de alcançar as células nervosas situa-
das no alto do nariz), e também alergias. 

 Além desse elenco, doenças crônicas nasais, 
sinusite, exposição a partículas químicas tóxicas, 
assim como o envelhecimento, concorrem para a 

Esteja atento a complicações 
decorrentes de infecções 
respiratórias ou gripes: lave 
as mãos frequentemente, 
especialmente durante o 
inverno; vacine-se contra a 
gripe todos os anos.

Se você é alérgico, evite 
alergênicos, como erva-de-
santiago, gramíneas.

Acidentes de carro estão entre 
as causas mais frequentes 
entre os traumas na cabeça. 
Quando dirigir, use cinto; ao 
pedalar, adote o capacete.

Evite cigarros. Eles são a forma 
mais concentrada de poluição à 
qual uma pessoa pode se expor.

Evite inseticidas e solventes e 
outras químicas próprias do 
ambiente de trabalho.

Esteja atento a determinados 
medicamentos. Certos antibióticos, 
alguns remédios para pressão 
arterial ou para o controle do 
colesterol e antifúngicos podem 
influir no olfato.

cUide bem de seU nariz

perda do olfato. Assim como para a visão e audição, 
os idosos podem apresentar diminuição gradual 
da sensibilidade aos odores, situação clinicamente 
definida como presbiosmia, para a qual também 
não existe prevenção. Nessa fase da vida, os ner-
vos e as terminações nervosas que conduzem os 
sinais de odor se degeneram. Pesquisas revelam 
que 75% dos adultos acima dos 80 anos têm per-
da significativa de sua capacidade olfativa.

Osso As células 
receptoras 
olfatórias 

são ativadas 
e enviam 

sinais 
elétricos

Os sinais são transmitidos a outras 
regiões do cérebro, como o córtex cerebral

Os sinais são 
retransmitidos 
no glomérulo

Os odorantes se ligam aos receptores

Receptores 
olfatórios

Epitélio nasal

Ar com moléculas odorantes

Glomérulo

Célula mitral

Ar com moléculas odorantes


