
• RESUMO 

 

O impacto das alterações olfatórias na qualidade de vida dos indivíduos¹ 

torna a análise da sua função um exame relevante para o diagnóstico, 

tratamento e seguimento desses pacientes. Para isso, é necessário um exame 

padronizado e com características de viabilidade para aplicação em larga 

escala.  

O objetivo deste trabalho é a validação do teste olfatório de Connecticut 

(Connecticut Chemossensory Clinical Research Center) para o Brasil, pois é um 

teste com as propriedades consideradas ideais para aplicação em larga escala no 

nosso país ⁷. O teste poderá ser usado para detectar objetivamente queixas 

olfatórias, avaliar resposta a tratamentos e especificar o tipo de perda ¹.  

O teste será realizado no Poupa Tempo de Ribeirão Preto dividido em três 

grupos com 100 sujeitos cada, com a aplicação do teste olfatório de Connecticur 

(CCCRC), realizando apenas a troca de pasta de amendoim por paçoca, por ser 

uma substância mais próxima da realidade brasileira. O teste olfatório é dividido 

em análise quantitativa, com uso de frasco com butanol e frasco inodoro para 

identificação de limiar, classificando o olfato do indivíduo em normosmia, hiposmia 

ou anosmia, e análise qualitativa, ofertando 7 itens para reconhecimento: talco 

Johnson & Johnson®, café, canela, sabonete Palmolive®, naftalina, chocolate e 

paçoca, e Vick Vaporub® para determinar a função trigeminal de reconhecimento 

de odores, observando a acurácia das respostas e seu resultado.  

Devido ao número de comorbidades importantes relacionadas a alterações 

olfatórias e a ausência de um teste viável para ser aplicado no Brasil, espera-se 

com este estudo validar o teste de Connecticut, e torná-lo conhecido e acessível 

para os serviços de saúde do país. 

 

 

• INTRODUÇÃO  

 

 O olfato é um dos sentidos responsáveis pela interação do ser humano com 

o ambiente¹. Apesar de muitas vezes ser negligenciado, tanto pela população geral 

como por profissionais da saúde, a capacidade olfativa é de extrema relevância 

para qualidade de vida¹. Percepção de sabores, memórias, reconhecimento de 

substancias tóxicas, interação interpessoal são algumas das questões 

relacionadas com a normosmia¹ ².  

Alterações do olfato tendem a desagradar o indivíduo, reduzindo sua 

qualidade de vida e podendo levar, inclusive, a alterações de cunho emocional. 

Ademais, hiposmia e/ou anosmia são sintomas que podem preceder o 


