
Algumas dicas 
Aqui vai uma ajuda para algumas armadilhas comuns quando você está 
fazendo o treinamento do olfatio:  

É fácil se distrair enquanto você tenta cheirar o kit. Isso é normal e acontece 
muito, então não se preocupe demais. Se você sentir seus pensamentos vagando, 
apenas diga a si mesmo que está tudo bem e que deseja voltar à ideia do 
treinamento do olfato. Aprender a manter o foco é um desafio, mas você deve se 
sentir confiante de que isso é algo que você pode fazer com a prática. Pode não 
acontecer imediatamente, mas você deve melhorar com o tempo.  

Visualizar um limão pode ajudar, por exemplo, enquanto você treina o cheiro com 
limão. Pense no limão e mude sua atenção para a percepção que você tem. 
Pergunte a si mesmo “Como é isso? Que tipo de mensagem de cheiro estou 
recebendo? ”Então encontre sua resposta. Pode ser algo como “Eu sinto o cheiro 

de algo, e não é como limão. Mas é alguma coisa. Isso é 
algo… ” e tente encontrar maneiras de descrevê-lo para si 
mesmo. Use o vocabulário que achar útil. Você pode tentar 
usar palavras como “suave” ou “nítido”. Talvez o cheiro 
pudesse ser pensado como um som. É uma nota alta? Está 
baixo? Ou talvez a experiência do cheiro tenha uma cor. A 
experiência de olfato é diferente para cada pessoa. Tente 
explorar o cheiro da maneira que puder. 

O treinamento do olfato é um compromisso e leva tempo. Você precisa treinar por 
um período mínimo de quatro meses, duas vezes por dia. Pense nisso como 
fisioterapia para o seu nariz. O cérebro pode se reconectar, mas esse é um 
processo lento.  

O autocuidado, na forma de treinamento do olfato e da saúde do seu nariz, é uma 
das coisas mais importantes que você 
pode fazer por si mesmo para ajudar sua 
recuperação. 

Boa sorte!

Treinamento do Olfato  
Uma técnica terapêutica para pessoas 
com perda de olfato 

Se você está se recuperando da perda do olfato, aqui 
está uma ajuda.  
Em estudos recentes sobre o treinamento do olfato, essa técnica 
mostrou ser “uma modalidade promissora para o tratamento da 
disfunção olfativa”. O treinamento do olfato é mais benéfico para 
quem sofre de perda pós-infecciosa, mas também é recomendado 
para pessoas com traumatismo craniano. Contact details 
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Os três pilares do treinamento olfativo: 

Avaliar, treinar e tomar nota 

Etapa 1: Descubra onde está o seu olfato hoje. Use o formulário de autoavaliação 
AbScent, que você pode encontrar aqui: https://abscent.org/resources/
downloads.pdf. Você não saberá se está melhorando se não marcar por onde 
começou.  

Etapa 2: Treine o olfato. Você descobrirá mais sobre isso abaixo. 

Etapa 3: Use a tabela para anotar suas experiências.. 

   

Seu Kit de Treinamento do Olfato 

Primeiro, você precisará dos materiais para o treinamento do olfato. Você pode 
montar seu próprio kit facilmente, seguindo as instruções aqui: https://abscent.org/
resources/downloads. Você também pode comprar o kit na loja: https:/abscent.org/
kits-sessions. 

Método 

• Encontre um lugar silencioso para sentar. Você precisará se concentrar no que está 
fazendo. 

• Abra um frasco e segure-o próximo ao nariz. Experimente inalações curtas. 
Concentre-se no que você estiver sentindo. Tente não se distrair. “Procure” o cheiro 
do que estiver sentindo. Tente não julgar. Apenas fique com o cheiro. 

• Você deve treinar com cada frasco por 20 a 30 segundos. Quando terminar, feche 
o frasco. Respire normalmente por mais 30 segundos e depois passe para o próximo 
frasco. 

Tome nota 

A cada duas semanas, faça algumas anotações sobre suas observações e registre-as 
na página, pontuando de 0 a 5. 

 Força: 0 = não cheira, 5 = cheira tão forte como o normal 

 Semelhança: 0 = o cheiro é irreconhecível, 5 = tem um cheiro “verdadeiro” 

 Comentário: Anote todos os pensamentos que lhe vierem à mente. 
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Data:
(exemplo 
 1/1/19)

Data: Data: Data: Data: Data:

Limão - 
força

2

Limão – 
semelhança

0

Limão – 
comentário

Consigo 
sentir um 

cheiro forte

Rosa - 
força

0

Rosa - 
semelhança

0

Rosa - 
comentário

Não consigo 
sentir cheiro 

de nada

Cravo – 
força

4

Cravo – 
semelhança

2

Cravo - 
comentário

Muito 
desagradável

Eucalipto – 
força

5

Eucalipto – 
semelhança

1

Eucalipto - 
comentário

Muito forte 
e invasivo

Bem-estar 1
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