Nervos
cranianos

Semiologia

Nervo Olfatório
• Caso clínico
Paciente masculino, 52 anos, cozinheiro, comparece ao consultório para avaliação de quadro clínico. Relata que, após sofrer acidente automobilístico no qual
sofreu fratura nasal há três semanas, este passou a não perceber quando os alimentos que estavam sob seu preparo queimavam. Este fato estava atrapalhando
seu desempenho profissional de maneira considerável. Qual o nome da alteração
semiológica descrita neste doente e qual a perspectiva de melhora?
• Introdução
O nervo olfatório apresenta localização mais periférica na concha nasal superior,
de modo que suas fibras transpassam a lâmina cribriforme do osso etmoide.
Apenas sensoriais e com função olfatória, estes neurônios têm capacidade de
regeneração, sendo substituídos por células recém-formadas com certa periodicidade. Assim, são bastante sensíveis à quimioterapia, por exemplo.
O olfato, um sentido bastante antigo do ponto de vista filogenético, é a única
sensação que não é processada diretamente no tálamo, tendo seu processo em
diversas outras partes fins do encéfalo, as quais constituem grande parte dos
hemisférios cerebrais.

• Semiotécnica
Extremamente importante que seja colhida uma anamnese rica nestes casos. O
tabagismo, uso de cocaína inalada, histórico de trauma locorregional, infecções
de vias aéreas superiores, exposição a toxinas, doença de Parkinsos, entre outros
fatores são importantes causas de hiposmia ou anosmia.
Primeiramente, deve-se avaliar se há obstrução intranasal. Posteriormente, realizar-se-á o estímulo com substâncias não irritantes, visando não estimular o
nervo trigêmeo. Peça que o paciente feche os olhos e examine uma narina apenas enquanto oclui a outra. As substâncias utilizadas podem ser diversas: café,
canela, baunilha, álcool, sabão, creme dental, entre outras.
O objetivo primário é que ocorra a detecção da presença de um odor. Uma vez
que a inervação é bilateral, uma lesão na decussação das vias olfatórias ou no
córtex olfatório não provocam anosmia.
• Achados e correlações clínicas
Conceitos fundamentais: Anosmia (ausência de olfato); Hiposmia (diminuição do
olfato; Hiperosmia (exagero do olfato); Disosmia (comprometimento do olfato);
Parosmia (perversão ou distorção do olfato); Fantosmia (perceber odor não real);
Presbiosmia (perda da função olfatória relativa à idade); Cacosmia (percepção de
odor desagradável); Coprosmia (percepção de odor fecal) e agnosia olfatória (incapacidade de discriminar e interpretar odores detectados).
A principal causa de hiposmia é a infecção de trato respiratório superior (15-25%
dos casos). A idade é um fator importante para o declínio diretamente

proporcional da capacidade olfatória. A incidência de alterações olfatórias relacionadas a traumas cranianos é de 4-15% na população geral, devendo ser levada em conta, principalmente, entre pacientes com rinorreia liquórica em consequência do ocorrido (80% destes sofrerão de anosmia).
A Esclerose múltipla, a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer e as crises
uncinadas do lobo temporal são exemplos de alterações neurológicas que podem
acometer, de maneira importante, a capacidade olfatória.
• Desfecho do caso clínico
Para o caso apresentado deve-se suspeitar de um comprometimento do olfato
(disosmia) a ser confirmado a sua graduação: redução (hiposmia) ou abolição
(anosmia).
Os déficits de capacidade olfatória e gustativa pós-trauma não apresentam tratamento específico, podendo haver resolução do quadro após resolução do
edema/hemorragia locorregionais.
Devido à capacidade regenerativa deste tecido, o quadro pode apresentar regressão parcial a total em dias, meses ou até mesmo anos.

