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Dentre as alterações funcionais olfativas consequentes da COVID-19 temos a anosmia, 
hiposmia e parosmia, sendo a anosmia a mais frequente.

Na maioria dos casos, essas alterações melhoram espontaneamente com o tempo. Contudo, 
algumas pessoas persistem com tal quadro, mesmo após 12 semanas. 

Nestes casos e ainda naqueles em que a alteração apresente impacto importante na 
qualidade de vida, pode-se realizar o Treino Funcional do Olfato (TFO). 

O fonoaudiólogo é um dos profissionais capazes de auxiliar os usuários com o treino, dada 
a relação entre o olfato e a fase preparatória da deglutição. 

Esta cartilha tem como objetivo instrumentalizar os profissionais da rede SUS-BH e, sobretudo, 
os fonoaudiólogos do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) para 
a prática desta reabilitação.

APRESENTAÇÃO
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TREINAMENTO FUNCIONAL DO OLFATO (TFO)

1 OLFATO

O olfato é uma função quimiossensorial que está relacionada à capacidade de sentir cheiros. 
É de grande importância para a escolha dos alimentos, relações interpessoais, detecção de 
substâncias tóxicas e nocivas, além de auxiliar na percepção de situações de perigo. 

A função olfativa pode ser descrita de acordo com suas habilidades de:

• Detecção: percepção de um cheiro sem necessariamente ser capaz de identificá-lo.
• Identificação: identificação de um cheiro quando vários outros odores são apresentados 

ao indivíduo.
• Discriminação: identificação correta de um cheiro diante de dois ou mais odores.
• Caracterização: qualificação de diferentes odores com o auxílio dos outros sentidos.
• Reconhecimento e Memória Olfativa: associação de um cheiro a uma memória olfativa. 

As moléculas odoríferas podem atingir as células olfativas da cavidade nasal por duas vias, a 
ortonasal (através da inspiração de moléculas voláteis pelas narinas) e retronasal (através das 
moléculas voláteis e não voláteis dos alimentos, pela cavidade oral). 

Então, a informação sensorial é transmitida pelo bulbo olfatório para o Sistema Nervoso 
Central, onde as sensações olfativas serão interpretadas. 

As vias mencionadas podem ser visualizadas na figura apresentada a seguir.

Vias Ortonasal e Retronasal

Olfato 
ortonasal 

(cheiro)

Olfato 
retronasal 

(cheiro)

Gustação 
(sabor)
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2 RELAÇÃO ENTRE OLFATO E PALADAR

A estimulação olfativa e gustativa tem estreita relação com a alimentação, pois preparam o 
sistema motor oral (boca) e gastrointestinal para receberem o alimento. 

Nossa percepção de SABOR é realizada pelo sentido do olfato juntamente com o paladar, 
além de componentes como textura, temperatura e viscosidade dos alimentos.

3 TREINO FUNCIONAL DO OLFATO (TFO)

O TFO tem como objetivo principal melhorar a qualidade de vida e aperfeiçoar os 
sentidos, por meio de exercícios que estimulam o epitélio olfativo. 

O treino pode ser dividido em quatro níveis de intervenção, seguindo recomendações 
específicas para sua aplicação.

• Detecção de odores
• Discriminação de odores
• Caracterização de odores
• Identificação e reconhecimento de odores 

Os estímulos olfativos utilizados no TFO podem ser categorizados em:

• Frutíferos/florais: limão, laranja, tangerina, pétalas de rosa, dama-da-noite.
• Alimentícios: café, cacau, cebola, alho, baunilha, cravo.
• Perigo: papel queimado, fósforo, fumaça em pó.

     Todos citados acima estimulam o nervo olfativo.
• Químicos (estimulam o nervo trigêmeo): acetona, esmalte, mentol, amônia.

OBS: o treino com estímulo olfativo de Perigo deve ser realizado 
sob supervisão profissional.
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TREINAMENTO FUNCIONAL DO OLFATO (TFO)

4 RECOMENDAÇÕES PARA A 

• Atendimento semanal de aproximadamente 30 minutos.
• Treino dos exercícios orientados, 2x ao dia.
• Higiene Ambiental e Pessoal: escolher um ambiente da casa olfativamente neutro e evitar 

uso de perfume e produtos com cheiro. 
• Uso de, no máximo, 4 odores de distintos grupos olfativos por estimulação. 
• Manter o treino com os mesmos odores por 7 dias.
• Manter a distância de aproximadamente 2cm entre o estímulo e a narina.
• Os aromas devem ser inalados alternando as narinas, com intervalo de pelo menos 15 

segundos entre uma e outra.
• Manter intervalo de 10 segundos entre a estimulação de um aroma e outro.
• Atenção, Associação e Memória Olfativa: procure estar atento aos cheiros e sabores que 

fazem parte da sua vida diária, relacionando-os a momentos e situações vividas. (Ex: cheiro 
do perfume com uma pessoa ou cheiro do bolo com a vovó).

• Associar estimulação com outros sentidos: paladar, tato, visão.

REALIZAÇÃO DO TFO

5 MATERIAIS NECESSÁRIOS

•  Venda para os olhos
• 12 potes pequenos (15ml) com tampa para armazenar os estímulos olfativos.

Sugestão:
5 potes com estímulos alimentícios
4 potes com estímulos frutíferos/florais
3 potes com estímulos químicos

6 ETAPAS DO TFO

O TFO é dividido em 4 níveis, tendo cada um a duração de 1 semana, totalizando o 
treino em 4 semanas. 

Identificada a necessidade de manter o TFO após esse período, a sugestão é que novos 
potes sejam criados, com diferentes odores, e os 4 níveis sejam reiniciados.
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Nível 1: Detecção e Identificação de odores
O objetivo principal desse nível é detectar a presença e/ou ausência de odores, além de 
identificá-los. Não pode ter apoio visual!

Passo a Passo: 
1- Realizar a higiene pessoal e ambiental.
2 - Selecionar 4 potes, sendo 2 alimentícios, 1 frutífero e 1 químico.
3- Colocar a venda nos olhos e embaralhar os potes, tirando-os da ordem inicial. (Se puder 

contar com a ajuda de outra pessoa, peça a ela para embaralhar os potes e seguir os pró-
ximos passos)..

4- Pegar um dos potes e aproximar a 2 cm do nariz. Fazer 3 inspirações curtas numa narina, 
aguardar 15 segundos e repetir o mesmo na outra. 

5- Tente detectar a presença do odor apresentado e identifique-o.
6- Aguarde 10 segundos, embaralhe novamente os potes e repita o processo mais 3 vezes.

O ideal é realizar o treino acima, 2 vezes ao dia, durante os 7 dias da semana!

Nível 2: Discriminação de Odores

O objetivo principal desse nível é discriminar se os odores são iguais ou diferentes. Não 
pode ter apoio visual!

Passo a Passo: 
1- Realizar a higiene pessoal e ambiental.
2- Selecionar 3 potes, sendo 2 estímulos odoríferos alimentícios iguais e 1 químico. 
3- Colocar a venda nos olhos e embaralhar os potes, tirando-os da ordem inicial. (Se puder 

contar com a ajuda de outra pessoa, peça a ela para embaralhar os potes e seguir os 
próximos passos).

4- Pegar um dos potes e aproximar a 2cm do nariz. Fazer 1 inspiração longa numa narina, 
aguardar 15 segundos e repetir o mesmo na outra. 

5- Embaralhe os potes novamente e repita o passo 4.
6- Tente discriminar se os dois odores apresentados são iguais ou diferentes.
7- Aguarde 10 segundos, embaralhe novamente os potes e repita o processo mais 3 vezes.

O ideal é realizar o treino acima, 2 vezes ao dia durante os 7 dias da semana! 
Se você contar com o auxílio de alguém, nesse nível, pode-se associar o paladar ao treino. 
Exemplo: caso o pote seja alimentício, o estímulo pode ser também provado.



10

TREINAMENTO FUNCIONAL DO OLFATO (TFO)

Nível 3: Caracterização de odores
O objetivo principal desse nível é qualificar diferentes odores com o auxílio de outros 
sentidos. Nesse nível, podemos ter o apoio visual!

Passo a Passo: 
1- Realizar a higiene pessoal e ambiental.
2- Selecionar 3 potes, sendo 1 alimentício, 1 frutífero e 1 químico.
3- Pegar um dos potes e aproximar a 2 cm do nariz. Fazer 1 inspiração longa numa narina, 

aguardar 15 segundos e repetir o mesmo na outra.
5- Explore os outros sentidos para qualificar melhor o odor apresentado (aparência, sabor 

e textura).
6- Aguarde 10 segundos e repita o processo com cada um dos potes selecionados.

O ideal é realizar o treino acima, 2 vezes ao dia durante os 7 dias da semana!

Nível 4: Identificação e Reconhecimento de Odores

O objetivo principal desse nível é identificação, evocação de imagens mentais e memória 
olfativa. Não pode ter apoio visual!

Passo a Passo: 
1- Realizar a higiene pessoal e ambiental.
2- Selecionar 3 potes, sendo 2 alimentícios e 1 químico.
3- Colocar a venda nos olhos e embaralhar os potes, tirando-os da ordem inicial. (Se puder 

contar com a ajuda de outra pessoa, peça a ela para embaralhar os potes e seguir os 
próximos passos).

4- Pegar um dos potes e aproximar a 2 cm do nariz. Fazer 1 inspiração longa e lenta numa 
narina, aguardar 15 segundos e repetir o mesmo na outra. 

5- Identifique o odor e imagine situações que poderiam utilizar o conteúdo do pote e as-
sociá-lo às experiências vividas. (Exemplo: com o odor do chocolate em pó, evocar a 
imagem de preparação de um bolo e associar ao bolo feito pela vovó na sua infância).

6 - Aguarde 10 segundos, embaralhe novamente os potes e repita o processo mais 4 vezes.

O ideal é realizar o treino acima, 2 vezes ao dia durante os 7 dias da semana!
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