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Vou comentar, em pacientes pediátricos, sobre o nariz em uma das suas 
funções mais importantes, a olfação. Discutirei a rinite alérgica em termos gerais, 
mas considerando de forma mais específica alguns estudos clínicos recentes dos 
quais participei, investigando a prevalência das funções e distúrbios da olfação 
em crianças.

Podemos ter várias perguntas relacionadas à condição nasal das crianças. 
Como clínicos, presumimos quais são as respostas, porém muitas vezes elas não 
são realmente comprovadas. Em primeiro lugar, com relação à alergia: ela pode-
ria afetar a habilidade olfativa da criança? Ainda que esta seja uma observação 
comum em nossas atividades rotineiras, com frequência não podemos realmente 
testar esta hipótese de uma maneira adequada. Mais importante, quando os dados 
são estratificados por idade, há uma ausência de padrões normativos para identifi-
car quais os melhores odores específicos a serem testados e com qual frequência 
uma criança deveria identificá-los corretamente.

Temos escutado ou lido muito sobre diferentes fenômenos alérgicos. A  
Figura	 1 mostra um diagrama um tanto simplificado da reação. Contudo, os 
alérgenos estão interagindo com as células apresentadoras de antígeno, que são 
eventualmente processadas, e iniciam alguma resposta da célula CD4 Th com a 
ativação de IL-4 e IL-3. Isto é feito para mobilizar as células B, que interagem 
novamente com células T e os plasmócitos. Estes intermediários irão eventu-
almente sensibilizar os mastócitos e criar a liberação de histamina provocando 
congestão na cavidade nasal.

 
	Figura	1. Início da resposta alérgica
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Presume-se que as condições alérgicas que descrevi causam congestão e 
edema, que acometerão os cornetos ou conchas nasais e o fluxo de ar que entra 
pelo nariz. Como isto pode afetar a habilidade olfativa da criança? Quais testes 
estão disponíveis? Podemos começar a desenvolver dados normativos que irão 
nos ajudar a identificar certos odores para testar todas as crianças?

Irei rever brevemente um pouco da anatomia. Neste diagrama (Figura	2), 
onde o septo nasal está elevado para a parte superior da ilustração, percebemos 
que acima da conha nasal superior está o nervo olfatório ou I par craniano. O 
nervo olfatório é a porção do sistema de nervos cranianos que dá a sensação quali-
tativa do odor, sendo vulnerável a ferimentos ou congestão. Do V par craniano, ou 
nervo trigêmio, que se localiza na porção posterior do nariz, provém as fibras que 
se espalham através da cavidade nasal e são principalmente somatossensoriais, 
envolvendo efeitos diferentes como pressão e temperatura.

Figura	2. Anatomia

 Estudos anteriores investigaram a identificação de diferentes odores em 
crianças. Um estudo realizado em San Diego e recentemente publicado (Teste 
Infantil de Identificação de Odores de San Diego) mostra que a avaliação de certos 
odores pode ser comprovada e são altamente reconhecidos por crianças com o uso 
de figuras desenhadas à mão. No entanto, a substância que foi apresentada não foi 
padronizada nem é passível de ser reproduzida.

Outro estudo americano, da Universidade de Pensilvânia, mostra o que foi 
denominado de teste UPSIT (University of Pennsylvania Smell Indentification 
Test). O UPSIT fornece uma série do odores, porém não são particularmente 
comuns ou habituais para as crianças. O UPSIT é um teste longo e caro.

Um estudo mais recente realizado com crianças na Austrália foi publicado, 
mas com odores que são familiares às crianças a partir de cinco anos de idade. 
O teste é bom, mas foi realizado com uma amostra relativamente pequena de 
pacientes.
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Nosso objetivo foi investigar diferentes ferramentas de avaliação que já 
haviam sido desenvolvidas. Já existia  uma tarefa de discriminação do odor 
“combine com a amostra”, desenvolvida pelo Dr. Richman em 1995. O autor 
apresentou cinco itens comuns em forma microencapsulada. A forma microencap-
sulada é importante pois a quantidade de odor apresentada pode ser controlada e 
unificada. Cada teste tem duas opções: uma que combina com a amostra e outra 
que é incorreta.

Outros testes do Dr. Doty do Monell Chemical Center de Filadelfia usaram 
12 itens para raspar e cheirar, com quatro tipos diferentes de veículos de resposta1.

No Teste Infantil de Identificação de Odores de San Diego existem oito itens 
comuns, apresentados em frascos opacos e combinados com as linhas dos dese-
nhos apropriados, dentre uma possibilidade de 20 odores2. A maior parte destes 
dados, entretanto, foi obtida com crianças com cinco anos de idade ou mais, e 
alguns desempenhos neste teste para crianças parecem ser similares aos desempe-
nhos de adultos à medida em crescem em direção à idade adulta. 

Decidimos realizar este estudo que ainda segue em andamento, avaliando 
crianças a partir de três anos de idade. Obtivemos consentimento dos pais para 
a participação das crianças. Realizamos um questionário demográfico e também 
uma pesquisa para verificar se os odores testados seriam familiares para a criança: 
a criança participou de um teste verbal de familiaridade.

Testar crianças é difícil e pode levar tempo. Obviamente, para ser prático, o 
teste precisa ter um certo "apelo" e não ser longo demais, para as crianças não se 
distraírem. Tentamos fazer o teste adequado para a idade. Pedimos que as crianças 
simplesmente combinassem os odores com as figuras. Esta é uma técnica comum 
e amplamente utilizada com crianças. Cada criança poderia brincar ou jogar como 
se tivesse participando de um jogo, onde os odores, que gostaríamos que ela reco-
nhecesse, seriam dados a uma figura conhecida de desenho animado da televisão, 
como o Big Bird (Garibaldo), do lado esquerdo da foto ou ao menos atrativo como 
o do lado direito, Oscar o Mal Humorado (Gugu) (Figura	3).

Figura	3. Considerações para testar crianças. Disfarçado como se fosse um jogo.

O espectro de itens é variado, desde odores florais a limão, chocolate, café, 
hortelã até massa de modelar, que são familiares para as crianças. (Figura	4)



171    IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIÁTRICA DA IAPO

Figura	4. Familiaridade

Os odores eram microencapsulados e, mais uma vez, usados como 
apresentação padronizada de raspar e cheirar. Testamos tanto o pai ou a mãe 
quanto a criança, com seis adesivos diferentes, com quatro escolhas por odor. O 
pai ou a mãe faziam o teste independentemente e cada sessão de teste durava dez 
minutos ou menos.

Acreditamos que procedendo desta forma, existe um potencial para criar um 
teste padronizado e amplamente disponível, com a possibilidade de  tentar separar 
ou identificar qual é o espectro normal de identificação de odor. Além do mais, 
as crianças que tivessem sofrido algum tipo de lesão poderiam fazer isso como 
uma triagem tanto para fenômenos alérgicos quanto outras condições que possam 
levar à perda do olfato.

Se houver uma boa correlação, este teste trará também benefícios, podendo 
evitar exames radiográficos e exposição à radiação através de múltiplas tomogra-
fias, podendo ser aplicado em muitas outras crianças portadoras de neuropatias 
e problemas de audição ou visão. Testes adicionais confirmarão se outros pares 
cranianos também estão ou não igualmente comprometidos.

Existem algumas categorias diferentes na análise dos distúrbios olfativos.
Classificação:
●	perda	completa	do	sentido	do	olfato	–	Anosmia;
●	alguns	pacientes	com	a	habilidade	olfativa	reduzida	–	Hiposmia/microsmia;
●	mais	comuns	são	as	condições	transitórias	que	causam	redução	na	habilidade	
olfativa. Esta condição é conhecida como Parosmia ou Disosmia, causando um 
sentido distorcido da olfação. É comum em pacientes em recuperação de trauma-
tismo craniano ou infecção de vias aéreas superiores (IVAS)3. 

Quais são as populações que apresentariam risco para estes tipos de defici-
ências? Certamente muitas crianças com rinite alérgica, aquelas com traumatismo 
craniano4 e vemos muitas destas crianças em nosso hospital. Existe também uma 
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publicação do Dr. Konstantinidis5 em 2005, segundo a qual crianças com hipertro-
fia de adenóides têm uma diminuição do fluxo de ar através do nariz e diminuição 
da olfação. Claro que outros fatores podem aparecer, como intoxicação por chum-
bo, levando à alteração do olfato.

Utilizamos dois conjuntos de testes de odor para o nosso teste de Estímulos 
de Odor. Conjunto A (banana, limão, massinha de modelar, café, canela, e chi-
clete). Conjunto B (manteiga de amendoim, chocolate, flor, hortelã, massinha de 
modelar e uva). Temos uma folha para marcar a pontuação que inclui graus dife-
rentes para as substâncias que seriam apresentadas. A pontuação final inclui tanto 
respostas corretas quanto “quase acertos”.

Em nossos resultados, com as primeiras 400 crianças, houve uma pontuação 
média de aproximadamente 3,59, incluindo tanto respostas corretas quanto quase 
acertos para uma pontuação total de 68%. Obviamente os pais se saíram melhor 
no teste, com pontuação total de 85%, e uma pontuação média de 4,44 com os 
ítens deste mesmo teste feito para suas crianças.

Chamo sua atenção para o limão e as flores. Quando uma resposta correta 
é inserida, com a pontuação comparada aos "quase acertos", alguns odores têm 
separações distintas e são melhores para a avaliação. Por exemplo, o limão apre-
sentou a tendência de ser um fenômeno de pontuação muito preciso (Figura	5A), 
enquanto que no caso das flores (Figura	5B) a diferenciação entre a pontuação 
correta e o "quase acerto" foi pouco obtida.

Figura	5A	(esquerda). Melhor para limão. Figure	5B	(direita). Melhor para flores
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Resumindo, existem testes comerciais disponíveis para testar o olfato. Todos 
os testes têm limitações em termos de especificidade cultural, tempo e custo. 
Dentre os odores específicos testados, parece que, como diferenciador, o limão 
é um teste de odor eficaz. Em última análise, os testes para testar o olfato estão 
melhorando e logo haverá testes mais apropriados para crianças.

Gostaria de agradecer novamente aos meus colegas da Universidade da 
Pensilvânia e do Monell Chemical Center, que se especializa em olfação na região 
da Filadélfia, onde trabalho.
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