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Olá,
queridas famílias e crianças!

O TEMA DESTA CARTILHA É SAÚDE OLFATIVA!
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OCULAR
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Secretaria Municipal
de Educação

Março de 2021

Preparamos uma coleção de seis Cartilhas para vocês lerem 
juntos e aprenderem sobre Educação Sanitária! Vamos 
destacar informações e “dicas” valiosas para a saúde de nossas 
crianças. Nelas, faremos uma abordagem geral sobre:

As orientações apresentadas 
neste material incluem hábitos 
saudáveis que devem ser 
aprendidos e praticados desde a 
infância; para isso, é importante 
que toda a família esteja 
envolvida.

Educação sanitária é um dever 
de todos!
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SAÚDE OLFATIVA

O olfato é o órgão dos sentidos responsável por sentir o cheiro 
das coisas. Quem possui um bom olfato tem uma boa saúde 
olfativa.

As crianças que não sentem os odores adequadamente podem 
ter problemas de respiração e alimentar-se mal. Sentir o cheiro 
dos alimentos é parte fundamental do paladar, além de estarem 
mais expostas a situações de perigo, como ingerir comidas 
estragadas e não perceberem a presença de fumaça.

Há alguns sinais que indicam que a criança
pode não ter um olfato normal; entre eles, estão:

não pergunta para os pais sobre odores fortes que estão no 
ambiente;

alimenta-se mal ou demonstra pouco interesse pela comida;

respira muito pela boca, à noite e também de dia;

teve algum trauma importante na cabeça, como queda do 
berço;

apresenta constante saída de secreção amarelada no nariz;

tem mau hálito durante todo o dia, não só depois de acordar, o 
que seria normal.
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A perda da capacidade de sentir cheiros pode ser leve, 
moderada, severa ou total. 

Estudos indicam o importante papel do olfato no bom 
desenvolvimento dos hábitos alimentares e no rendimento 
escolar das crianças.

Além de cirurgias, caso a criança apresente aumento das 
adenoides, conhecida popularmente como “carne esponjosa”, há 
também outras medicações que melhoram a habilidade da 
criança em perceber e apreciar os odores.

Outra terapia é o treinamento olfatório, uma fisioterapia do 
olfato para as crianças com dificuldade nesse sentido. 
Basicamente, consiste em cheirar alguns odores de forma 
padronizada, por dez segundos cada. Entre os produtos para 
fungar, estão cravos, café, mel, vinagre, suco de tangerina 
concentrado, pasta de menta e essência de baunilha.



CUIDADOS COM A
SAÚDE OLFATIVA!

Diversifique a alimentação da criança, 
para que ela desenvolva um paladar mais 

aguçado;

Não usar ou fungar 
produtos que façam 

arder o nariz;
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Evite passar produtos com cheiros muito 
fortes, como Vick®, perto do nariz da 
criança;



Agora que você aprendeu sobre Saúde Olfativa, partilhe essas 

informações com seus amigos e familiares. Vamos, juntos, 

cuidar da nossa saúde!
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Caso a criança não sinta cheiros, pode-se 
comprar um detector de fumaça para a 
casa;

Olhe sempre com atenção a data 
de validade dos alimentos aos quais 

a criança tem acesso fácil.
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