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MIMURA, V. A. A comunicação do paciente em coma: estudo das manifestações 
fisiológicas dos pacientes em coma na unidade de terapia intensiva e suas possíveis 
respostas comunicativas. 

 
RESUMO 

 

A presente tese é uma reflexão sobre a comunicação do corpo em coma em uma 
unidade de terapia intensiva. O processo de comunicação desses pacientes com a 
equipe de saúde requer avaliações constantes de sua percepção. Estudos recentes 
apontam possibilidades de falhas na classificação dos pacientes em coma e 
questionam a confiança demasiada que se deposita em aparelhos tecnológicos. 
Dessa forma, propõe-se a investigação da comunicação primária desses pacientes, 
através do sentido do olfato, por meio de um estudo de caráter interdisciplinar, 
envolvendo comunicação e as ciências da saúde. Este trabalho está em 
consonância com os estudos da Semiótica da Cultura e com os avanços na área da 
pesquisa médica, que sugerem mudanças no paradigma estabelecido para o 
diagnóstico desses pacientes. O objetivo deste estudo foi identificar, a partir do 
estímulo olfativo, indícios do processo de comunicação do paciente em coma, 
através da leitura e da interpretação de possíveis alterações fisiológicas, como 
registro eletroencefalográfico, pressão arterial, frequência cardíaca e percentual de 
saturação de oxigênio no sangue, associados à observação de sinais subjetivos 
emitidos pelo corpo, por meio de expressões faciais e corporais, buscando-se uma 
possível ativação da memória olfativa. As respostas fisiológicas dos pacientes em 
coma foram comparadas com as repostas fisiológicas dos pacientes ambulatoriais. A 
ausência de alterações estatísticas significativas nos pacientes em coma fez com 
que os pacientes do grupo ambulatorial assumissem um papel central no desenrolar 
deste estudo. Já a análise qualitativa permite inferir que as respostas primárias 
apresentadas pelo corpo do paciente em coma, submetido ao estímulo olfativo, 
podem ser interpretadas como comunicação quando carregadas pela combinação 
de outros estímulos sensíveis aos órgãos do sentido. Este estudo interdisciplinar 
aponta para a necessidade de se estabelecer, entre as áreas de comunicação e de 
saúde, um elo essencial para os estudos sobre o corpo. O quadro teórico assenta-se 
nos autores: A. R. Luria (1966, 1979, 1982, 1991), Oliver Sacks (1988, 2013), Edgar 
Morin (1973, 1996), Gerald M. Edelman (1992), Norval Baitello Jr. (1997, 2005, 
2012), F. S. Machado (2006), Hawkes e Doty (2009), Jox et al. (2012), E. 
Delamonica (1984) entre outros. 

 
Palavras-chave: Comunicação olfativa. EEG e estimulação olfativa. Coma. Memória 

olfativa. Comunicação e Saúde. 

 

 

 



 
 

MIMURA, V. A. The communication of patients in coma: a study of the physiological 
manifestations of patients in coma in intensive care unit and their possible 
communicative responses. 

 

ABSTRACT 

 

This present thesis is an analysis on communication of the body in coma in intensive 
care units. The communication process between those patients and the health staff 
demands constant evaluation on their perception. Recent studies have indicated 
possibilities of flaws in classifying patients in coma and they have questioned the 
excessive faith that has been placed on technological devices. Therefore, we 
propose here the investigation of the primary communication of patients in coma 
through olfaction, making use of an interdisciplinary study involving communication 
and health sciences. This study is in accordance with the studies of Semiotics of 
Culture as well as with the advances in the field of medical research which suggest 
changes of the established paradigm for the diagnose of those patients. The 
objective of this study is identifying from olfaction stimulation any probable evidence 
of communication of patients in coma, by reading and interpreting any possible 
physiological alterations such as electroencephalographic recording, blood pressure, 
heart rate and oxygen blood saturation, associated to the observation of subjective 
signs emitted by the body, from face and body expressions, searching for a possible 
triggering of the olfactory memory. The physiological responses of patients in coma 
were compared to those of outpatients. As to face the lack of meaningful statistic 
alterations on patients in coma, the outpatients were called to take a central role on 
this present study. Yet, the qualitative analysis makes it possible to imply that the 
primary responses delivered by the body of the patients in coma might be considered 
as communication when submitted to olfactory stimulation carried by the combination 
of other stimuli sensitive to the senses. This interdisciplinary study points to the need 
of creating between the fields of communication and health an essential link toward 
the studies of the human body. The theoretical framework was built around the 
following authors: A. R. Luria (1966, 1979, 1982, 1991), Oliver Sacks (1988, 2013), 
Edgar Morin (1973, 1996), Gerald M. Edelman (1992), Norval Baitello Jr. (1997, 
2005, 2012), F. S. Machado (2006), Hawkes and Doty (2009), Jox et al. (2012), E. 
Delamonica (1984) among others. 

 
Keywords: Olfactory Communication. EEG and Olfactory Stimulation. Coma. 
Olfactory Memory. Communication and Health.   

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Escala de Coma de Glasgow (ECG) ........................................................ 42 

Tabela 2 - Escala de Coma de Jouvet (ECJ) ............................................................ 44 

Tabela 3 - Escala de Sedação de Ramsay (ESR) ..................................................... 45 

Tabela 4 - Escala de Sedação e Agitação de Richmond (RASS) ............................. 46 

Tabela 5 - Escala de Sedação e Agitação (SAS) ...................................................... 47 

Tabela 6 - Parâmetros controlados durante o exame de EEG do grupo ambulatorial

 .................................................................................................................................. 97 

Tabela 7 - Parâmetros controlados durante o exame de EEG no grupo UTI ............ 98 

Tabela 8 - Sexo dos participantes ........................................................................... 105 

Tabela 9 - Idade dos participantes .......................................................................... 105 

Tabela 10 - Índice de Massa Corporal (IMC)........................................................... 105 

Tabela 11 - Pressão Sistólica X Diastólica .............................................................. 106 

Tabela 12 - Frequência Cardíaca e Saturação Parcial de O2 ................................. 106 

Tabela 13 - Resultados dos testes de Wilcoxon comparando os valores relativos de 

alteração de parâmetros circulatórios entre as essências Hortelã e Café. .............. 117 

Tabela 14 - Distribuição dos resultados do EEG entre a leitura de base e a leitura 

após o estímulo para a essência hortelã. ................................................................ 117 

Tabela 15 - Distribuição dos resultados do EEG entre a leitura de base e a leitura 

após o estímulo para a essência de Café. .............................................................. 120 

Tabela 16 - Comparação das alterações relativas de medidas circulatórias por 

grupos definidos pelas categorias dos laudos dos EEG (teste de Kruskal-Wallis). . 121 

Tabela 17 - Teste da associação entre os laudos do EEG pelo estímulo olfativo 

hortelã e a identificação das essências (os grupos “não identificou” e “não relatou” 

estão agregados). ................................................................................................... 121 



 
 

Tabela 18 – Teste de associação entre os laudos do EEG pelo estímulo olfativo café 

e a identificação das essências (os grupos “não identificou” e “não relatou” estão 

agregados). ............................................................................................................. 121 

Tabela 19 - Relação entre idade e identificação das essências .............................. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Ondas Cerebrais e estados mentais correlatos ...................................... 55 

Quadro 2 - Ondas cerebrais e suas funções ............................................................. 56 

Quadro 3 - Nomenclatura corresponde à área anatômica ........................................ 59 

Quadro 4 - Categorias de doenças que cursam com distúrbio olfatório .................... 81 

Quadro 5 - Descrição de medidas fisiológicas .......................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Visão superior do galvanômetro ............................................................... 53 

Figura 2 - Visão frontal do galvanômetro .................................................................. 54 

Figura 3 - Posicionamento dos eletrodos .................................................................. 59 

Figura 4 - Medição anteroposterior ........................................................................... 60 

Figura 5 - Medição anteroposterior e vista lateral esquerda. Posições dos eletrodos 

da linha média e transversais à esquerda ................................................................. 61 

Figura 6 - Medição lateral (anteroposterior), linha temporal. ..................................... 62 

Figura 7 - Vista superior posição dos eletrodos da linha temporal ............................ 63 

Figura 8 - Mapeamento cerebral dos pacientes do grupo intervenção .................... 108 

Figura 9 - Mapeamento cerebral dos pacientes do grupo ambulatorial ................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Pressão Sistólica Ambulatorial Hortelã .................................................. 109 

Gráfico 2 - Pressão Diastólica Ambulatorial Hortelã ................................................ 110 

Gráfico 3 - Pressão Sistólica Ambulatorial Café ...................................................... 110 

Gráfico 4 - Pressão Diastólica Ambulatorial Café .................................................... 111 

Gráfico 5 - Frequência Cardíaca Ambulatorial Hortelã ............................................ 113 

Gráfico 6 - Frequência Cardíaca Ambulatorial Café ................................................ 114 

Gráfico 7 - Saturação Parcial de Oxigênio Ambulatorial Hortelã ............................. 115 

Gráfico 8 - Saturação Parcial de Oxigênio Ambulatorial Café ................................. 115 

Gráfico 9 - Evocações e sensações provocadas pela inalação da essência de 

hortelã-pimenta ....................................................................................................... 122 

Gráfico 10 - Evocações e sensações provocadas pela inalação da essência de café 

torrado ..................................................................................................................... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CAM      Confusion Assessment Method 

CHS       Conjunto Hospitalar de Sorocaba 

CRF       Conselho Regional de Farmácia 

D            Direita 

DOC      Disorders of Consciouness 

ECG      Escala de Coma de Glasgow 

ECJ       Escala de Coma de Jouvet 

EEG      Eletroencefalograma 

ESR      Escala de Coma de Ramsay 

FC         Frequência Cardíaca 

IMC        Índice de Massa Corporal 

PA         Pressão Arterial 

RASS    Richmond Agitation – Sedation Scale  

SAS      Scale Agitation – Sedation 

SNA       Sistema Nervoso Autônomo  

SNC      Sistema Nervoso Central 

SpO2      Saturação Parcial de Oxigênio 

SUS      Sistema Único de Saúde 

UTI        Unidade de Terapia Intensiva 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...........................................................................................................19 

1 UTI: POLÍTICAS DA VIDA ......................................................................................25 

2 COMA .....................................................................................................................39 

2.1 Os pacientes em coma .......................................................................................39 

2.1.1 Escalas utilizadas para avaliação do nível de consciência ........................... 42 

2.1.2 A importância da comunicação com os pacientes em coma ......................... 48 

3 ELETROENCEFALOGRAMA: ASPECTOS HISTÓRICOS ....................................53 

3.1 Ondas cerebrais e suas funções ......................................................................55 

3.2 Aplicação diagnóstica........................................................................................56 

3.3 Eletrodos .............................................................................................................57 

3.3.1 Sistema 10-20 ............................................................................................... 58 

3.4 Condições para realização do exame ...............................................................63 

4 OS SENTIDOS DO CORPO ...................................................................................67 

4.1 Olfato ...................................................................................................................72 

4.1.1 Limiar olfativo ................................................................................................ 75 

4.1.2 Alterações olfatórias ...................................................................................... 78 

4.2 NOSOLOGIA OLFATÓRIA ..................................................................................79 

4.3 Memória olfativa .................................................................................................86 

5 O EXPERIMENTO ..................................................................................................91 



 
 

5.1 Tipo de estudo ....................................................................................................91 

5.2 Local do estudo ..................................................................................................91 

5.3 Aspectos éticos e conflito de interesse ...........................................................91 

5.4 Equipe envolvida na pesquisa ..........................................................................93 

5.5 Casuística ...........................................................................................................93 

5.5.1 Critérios de inclusão ...................................................................................... 93 

5.5.2 Critérios de exclusão ..................................................................................... 94 

5.6 Coleta de dados ..................................................................................................94 

5.7 Estímulo olfativo ................................................................................................95 

5.7.1 Escolha dos aromas dos óleos essenciais utilizados .................................... 95 

5.8 Grupo Ambulatorial ............................................................................................96 

5.8.1 Grupo UTI ..................................................................................................... 97 

5.9 MÉTODOS ESTATÍSTICOS ................................................................................99 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................105 

CONCLUSÃO ..........................................................................................................127 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................131 

ANEXOS ..................................................................................................................139 

 

 

 

 



 

 

 

 

“A primeira doutora 

 

Em 1915, morreu Susan La Flesche. 

Aos vinte e cinco anos, Susan tinha sido a primeira indígena 

doutorada em medicina nos Estados Unidos. Até então, não havia 

um único médico na reserva onde mal viviam os índios omahas. 

Susan foi a primeira e única, médica de todos, nos dias e nas 

noites, sozinha na neve e no sol. E ela foi capaz de combinar a 

medicina aprendida com a sabedoria herdada, as terapias da 

universidade e as receitas de seus avós, para que a vida dos 
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(GALEANO, 2014).  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa procura evidenciar as possibilidades comunicacionais que 

podem ser potencializadas pelo ambiente. O objeto de estudo são as tentativas de 

comunicação com o paciente em coma, considerado em seu estado de 

inconsciência, porém não limitado a ele.   

Pesquisas recentes na área da neurociência, como os estudos envolvendo o 

potencial evocado1, mostraram que alguns pacientes sem nenhum sinal clínico de 

consciência conseguiram contar palavras específicas Jox et al. (2012) ou imaginar o 

movimento de suas mãos e pés, conforme apontaram as reações relacionadas aos 

eventos em eletroencefalograma (EEG). (JOX et al., 2012)2. Estudos de coorte 

publicados mostram relatos da frequência de sinais não motores a partir de 

comandos em pacientes diagnosticados clinicamente como em estado vegetativo 

(17% através de ressonância magnética funcional e 19% em estudo de potencial 

evocado). Embora o uso dessa tecnologia permita validar a comunicação em tempo 

real por meio de reações, representando sim ou não, em avaliações de ressonância 

magnética funcional, esses dados devem ser interpretados com cautela. Essas 

descobertas, porém, geram, no mínimo, dúvidas substanciais sobre a acurácia de 

avaliações clínicas e, particularmente, sobre sua eficácia, ao excluir um certo estado 

de consciência do paciente avaliado. Progressos nas interfaces cérebro-computador 

com base em EEG estão evoluindo rapidamente e o uso dessa tecnologia 

provavelmente acarretará mudanças, em um futuro próximo, nos cuidados 

oferecidos aos pacientes que apresentam distúrbios da consciência. 

Parece ser este o grande desafio atual: sensibilizar os profissionais da área 

da saúde - médicos e equipe de enfermagem - em relação à supervalorização do 

                                            
1
O potencial evocado sensorial são sinais elétricos gerados pelo sistema nervoso, em resposta a 

estímulos elétricos de baixa intensidade. Existem três tipos principais de estudo de potenciais 
evocados: potenciais evocados visuais, potenciais evocados auditivos e potenciais evocados 
somatossensitivos (avaliam a transmissão nervosa dos impulsos nas vias somatossensitivas dos 
membros superiores e inferiores até o cérebro). (LUCCAS et al., 1990). 
2
 O ritmo Mu consiste em oscilações de cerca de 2-13 Hz com duração de 0,5 a 2 segundos podendo 

ser registradas em áreas cerebrais distintas. Esse ritmo é observado durante o estado de repouso e 
sua dessincronização está relacionada a funções de mentalização, observação e execução. 
(LAPENTA, 2012). 
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suporte tecnológico. No entanto, a assistência a pacientes em coma está 

diretamente ligada aos suportes indispensáveis, como os monitores hemodinâmicos, 

que decodificam digitalmente as respostas fisiológicas do corpo: mídia secundária e 

mídia terciária. Atualmente, podemos observar uma maior atenção dispensada às 

mídias secundária e terciária, ou seja, percebe-se uma maior valorização do suporte 

em detrimento do corpo. É no corpo, porém, que encontramos um universo 

inesgotável de possibilidades comunicacionais, considerando, segundo Morin 

(1996), a multidimensionalidade do ser humano, na medida em que somos seres 

físicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais. 

A presente pesquisa dá continuidade aos estudos realizados no mestrado em 

2013, intitulado: “A comunicação e as trocas culturais mediadas pelo Reiki com o 

paciente em coma.” Já apontávamos, naquela ocasião, a supervalorização da 

tecnologia no atendimento a esses pacientes na UTI. Na referida investigação, o 

Reiki foi utilizado como uma forma de comunicação bioenergética, com abordagem 

corporal, realizada pela imposição das mãos. Quando pensamos o ser humano e o 

seu meio como um sistema aberto, exposto a trocas constantes, compreendemos os 

efeitos do Reiki no organismo como decorrentes da reorganização energética. O 

Reiki é considerado uma terapia complementar que pode ser utilizada para somar 

com os recursos tecnológicos consagrados da UTI. 

Dando continuidade aos estudos nessa área, surge, aqui, a necessidade de 

um novo olhar na avaliação do paciente em coma, que tem mobilizado nosso 

interesse, considerando os sinais subjetivos emitidos pelo corpo em detrimento da 

utilização de escalas que levam em conta apenas o momento em que são aplicadas.  

Dessa forma, propõe-se a investigação da comunicação primária desses 

pacientes por meio do sentido do olfato, em um estudo de caráter interdisciplinar, 

envolvendo a comunicação e a área da saúde. Os autores Sowndhararajan e Kim 

(2016) destacam diversos estudos que demonstram efeitos de várias fragrâncias no 

humor, na fisiologia e no comportamento, devido à capacidade direta e intrínseca da 

fragrância em interagir com o sistema nervoso central e afetá-lo. Além disso, os 

aromas influenciam as condições físicas e mentais humanas. A gravação do EEG é 

a técnica mais simples e precisa para se entender o efeito da fragrância na função 

cerebral.  
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No presente estudo, para a investigação por EEG, os participantes foram 

posicionados em poltrona semi-inclinada, em ambiente calmo e silencioso, tendo 

sido orientados sobre a inalação do aroma no transcorrer do exame de EEG. 

Durante a estimulação olfativa, os dados foram registrados e, posteriormente, 

analisados. Ao término do exame de EEG, os participantes foram informalmente 

questionados sobre a identificação dos aromas inalados. Os depoimentos foram 

registrados. 

O primeiro capítulo busca esboçar a dinâmica da unidade de terapia intensiva 

(UTI) e a estrutura necessária para o atendimento de pacientes graves, que exigem 

assistência permanente, envolvendo a utilização de recursos tecnológicos 

apropriados para a observação contínua das condições vitais dos pacientes, 

intervenções em situações de emergência e toda a atmosfera que permeia o 

relacionamento interpessoal nesta unidade, denominada setor fechado. 

Considerando o ambiente da UTI e a hegemonia dos biopoderes presentes nas 

instituições totais relatadas por Goffman (2010), buscamos uma associação, 

especificamente, com Dunker (2015). As teorias de Norval Baitello Júnior (1997, 

2005, 2012), Edgar Morin (1973, 1996) e Gerald M. Edelman (1992) embasam o 

pensamento desse capítulo. 

O segundo capítulo apresenta uma reflexão sobre o coma a partir do conceito 

de Machado (2006) e trata de métodos clínicos convencionais utilizados na 

avaliação dos pacientes em coma em comparação com os métodos que se utilizam 

de tecnologia de ponta ainda não incorporada aos cuidados de rotina para todos os 

pacientes. A associação dos métodos de avaliação, incluindo tecnologia de ponta, 

foi pautada em estudos realizados em diversos institutos internacionais publicados 

por Ralf J. Jox et al. (2012). Para descrição dos métodos de avaliação convencional, 

vários autores foram consultados, dentre eles Oliveira, Pereira e Freitas (2014) e 

Nassar et al. (2008). 

O terceiro capítulo trata dos aspectos históricos do exame de EEG 

(eletroencefalograma), sobre a especificidade necessária para realização do exame 

e sua aplicabilidade. A base teórica desse capítulo está amparada especialmente 

nos estudos do autor E. Delamonica (1984). 
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O quarto capítulo trata dos sentidos do corpo, sensações e percepções a 

partir de A. R. Luria (1966, 1979, 1982, 1991) associado a todo um pensamento 

oriundo da semiótica da cultura, que nos chega através de Norval Baitello Júnior 

(1997, 2005, 2012). A investigação mais densa sobre os aspectos fisiológicos do 

sistema olfativo foi realizada a partir dos autores Hawkes e Doty (2009) e dos 

inúmeros estudos de caso de Oliver Sacks (1988, 2013). Nesse capítulo, abordamos 

algumas questões sobre memória e memória afetiva a partir de A. R. Luria (1966, 

1979, 1982, 1991), Edelman (2012) e Diane Ackerman (1992). 

O quinto capítulo descreve o percurso metodológico para realização da 

pesquisa de campo, em consonância com os preceitos do Comitê de Ética e 

Pesquisa. A Pesquisa compreende um estudo exploratório descritivo, analítico, 

qualitativo e quantitativo, com perspectiva teórica interpretativa. A coleta de dados 

consistiu na realização de exames de EEG, controle de sinais vitais (pressão arterial, 

percentual de saturação de oxigênio e frequência cardíaca), estimulação olfativa, 

estímulo doloroso e observação das expressões faciais e corporais dos pacientes. 

Cada participante foi submetido a dois exames, realizados em dias diferentes. No 

primeiro dia de exame, os participantes receberam o estímulo olfativo com o aroma 

hortelã-pimenta e no segundo dia receberam o estímulo olfativo com o aroma de 

café torrado. Os participantes da pesquisa foram divididos em dois grupos: grupo 

ambulatorial e grupo UTI. O grupo ambulatorial foi composto por 71 pessoas 

“saudáveis”, com idade entre 19 e 79 anos, sendo 25 homens e 46 mulheres. O 

grupo UTI foi composto por 14 pacientes internados na UTI em período superior a 24 

horas, com idade entre 28 e 80 anos, sendo 10 homens e 4 mulheres, que atingiram 

a pontuação de coma induzido (quando farmacológico) com pontuação de 1 a 6 

pontos pela Escala de SAS e a pontuação de coma fisiológico de 3 a 8 pontos na 

Escala de coma de Glasgow, que se apresentaram hemodinamicamente estáveis e 

em condições clínicas que permitiram a realização do exame e da estimulação 

olfativa. 

Nos últimos anos, vários estudos revelaram que a estimulação olfativa através 

da inalação de aromas exerce vários efeitos psicofisiológicos em seres humanos. 

O estudo de revisão da literatura realizado pelos autores Sowndhararajan e 

Kim (2016) foi de suma importância para ampliar o entendimento do nosso próprio 
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percurso investigativo, uma vez que aponta para os diversos efeitos de diferentes 

fragrâncias no humor, na fisiologia e no comportamento humano, utilizando-se do 

registro da atividade elétrica do cérebro através do exame de EEG, que fornece 

informações novas e interessantes sobre como os sinais odoríferos são processados 

pelo cérebro. Os autores destacam, também, estudos que revisam os efeitos 

terapêuticos dos aromas na área da saúde, apontando para diversas possibilidades 

investigativas nesse campo. 

Acreditamos que a contribuição fundamental desta pesquisa consiste na 

possibilidade de ampliar o olhar dispensado aos pacientes que apresentam 

distúrbios da consciência. Configura-se, portanto, como um acréscimo tanto em 

relação aos métodos clínicos de avaliação convencional quanto em relação à 

tecnologia hoje disponível. Reafirmamos a importância da interdisciplinaridade como 

uma forma de auxiliar a compreensão sobre o corpo e sobre todas as possibilidades 

emanadas dele em sua complexidade.  

 

 

 

 

 

 



 

“O pai de um amigo é levado às pressas para um hospital. A 
família, preocupada, acompanha o processo de internação. 

Filas de convênios e processos de autorização se intercalam 
com exames e opiniões. Corredores brancos e sinuosos 

repletos de portas, algumas sem placa „o neurologista não 
veio hoje.‟ Macas passam de um lado para o outro sob 

olhares desviantes, entre a vergonha da intimidade 
devassada e a incerta expectativa de reconhecer o mesmo 
sofrimento. „Sem convênio, vai ter que ir pra saúde pública 

mesmo, no momento não tem vaga.‟ Alguns parecem 
indiferentes, acostumados à rotina de filhos ou avós 

semanalmente em vistoria médica. Formulários, recibos de 
pagamento, documento de identidade. „Primeira vez por 

aqui‟. Monitores de televisão suspensos, grupos de 
familiares espalhados pela sala de espera que se transforma 

em sonolenta e precária área de convivência. Come-se. 
Número de chamada no telão. Bebe-se. „Ainda não chamou?‟ 

Telefone celular. „Vai ter que internar?‟ Alguém chora 
baixinho. „Já avisou‟. Chega o médico com a face tensa – 

talvez seja só cansaço - desvia o olhar para um residente e 
pede prontuário. Mas, antes que o especialista possa dizer 

alguma coisa, o pai do meu amigo se antecipa: „Não precisa 
dizer o que eu tenho doutor. Eu sei o que tenho. Chama-se 

87 anos‟.”  
(DUNKER, 2015). 
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1 UTI: POLÍTICAS DA VIDA 

 

Em situações traumáticas e de vulnerabilidade, os seres vivos podem 

desenvolver uma resiliência biológica: saídas e mecanismos que não seguem um 

padrão pré-estabelecido e diferem de uma pessoa a outra. Esse mecanismo é 

descrito por Baitello Junior (1997) como a criação de espaços para recuperação e 

prevenção de defeitos no sistema chamado “vida”. No período do sono, por 

exemplo, momento de vasão em que os estados de tensão consciente são 

minimizados, no voltar-se para dentro e, nesse dentro, reencontrar-se, as 

possibilidades e tentativas podem ser percebidas e consideradas pelo corpo em sua 

reorganização e velocidade de propagar as informações.  

Esta ideia remete-nos ao pensamento complexo desenvolvido por Morin, 

(1973), de que o organismo vivo busca e desenvolve saídas para funcionar frente à 

desordem, processo que pode assumir um aspecto regenerativo para o organismo 

quando se considera a autoprodução permanente e a reorganização para responder 

aos estímulos provenientes do ambiente. Essa relação nos leva a pensar o corpo 

como um sistema complexo, segundo as diversas possibilidades e interações 

desenvolvidas com os elementos que constituem o todo numa lógica espaço-

temporal que pode estar além das possibilidades de entendimento do objeto e de 

seu contexto, nesse caso, o corpo. 

Assim, para Morin (1973), a autonomia do corpo frente ao erro - ao ruído, ao 

caos, ao trauma, enfim, às desordens de modo geral - na verdade corresponde a 

estímulos que servem de base para a reorganização, que pode ser evidenciada 

através das respostas, da capacidade de autorregulação e autoprodução do corpo 

vivo. Trata-se de sua complexidade, que busca analisar os elementos e as 

interações que o organismo desenvolve para responder, regenerar, superar. Nesse 

sentido vale a ressalva: 

 

O último continente desconhecido pelo homem é o próprio homem, e o 
centro desse continente, o cérebro, não só nos é desconhecido, mas 
também incompreensível. As abordagens biofísicas, bioquímicas, 
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bioelétricas, fornecem-nos fragmentos de conhecimento que ainda não se 
podem reunir e que pecam todos por insuficiência de complexidade; as 
abordagens sinápticas são ainda demasiado gerais, os computadores, 
longe de nos fornecerem um modelo, como alguns chegaram a acreditar, 
mostram-nos que o essencial do funcionamento cerebral lhes é 
radicalmente estranho. O fabuloso prodígio de desorganização e de 
reorganização das miríades neurônicas ainda continua a desafiar o nosso 
entendimento. Nessa ignorância, não vamos resumir o estado atual dos 
nossos conhecimentos anatômicos ou fisiológicos: vamos simplesmente 
tentar reconhecer os princípios gerais de sua complexidade. (MORIN, 1973, 
p. 115-116). 

 

Segundo Morin (1973), a complexidade adquirida pelo cérebro se relaciona ao 

desenvolvimento de áreas corticais, ou seja, de áreas de interligação de centros 

cerebrais especializados. Essas áreas de interligação - por exemplo, as localizações 

sensoriais do córtex - diferentemente das unidades neuronais que as constituem, 

não são hierarquizadas. Dessa reorganização, salienta-se a aptidão e o 

desenvolvimento de competências que marcaram a evolução humana. Podemos 

citar a capacidade de trabalhar em situação de desordem, minimizando restrições e 

utilizando a organização cerebral genética em menor grau, em decorrência de 

interações com as estruturas perceptivas: pensamento, linguagem, sentidos e 

ambiente cultural.  

Essa mensagem genética não desaparece: ela continua fazendo parte do 

nosso repertório, do nosso pano de fundo, por assim dizer. Da mesma maneira que 

não sabemos da sua existência ou esquecemo-nos dela, ela retorna do fundo, como 

algo “instintual”: encontros de ideias, de imagens, de recordações, que formam o 

fundo da nossa vida interior. (MORIN, 1973). 

Em relação ao cérebro humano, para buscarmos entender a complexidade, 

Morin (1973) propõe a existência de um sistema que atua em conjunto, 

considerando todas as situações - até mesmo aquelas denominadas como 

interferência, erro ou ruído – pois todas elas compõem um papel importante na 

interação e na relação que vão produzir no organismo vivo. Essa visão sistêmica 

não classifica o cérebro como um órgão, não separa o cérebro em regiões, 

subconjuntos que atuam cada um segundo suas especificidades. Pelo contrário, 

essa visão entende que a atuação cerebral depende das interações e interferências 

do conjunto.   
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Edelman (1992) aborda a complexidade do cérebro descrevendo a interação 

com o mundo externo através dos órgãos do sentido, constituídos por neurônios 

sensoriais que levam informação aos centros cerebrais, que, por sua vez, efetuam 

as respostas através de neurônios localizados nos músculos e glândulas. No 

entanto, essas informações também chegam de outras áreas do cérebro e 

desencadeiam respostas que não são provenientes do mundo externo, mas de uma 

conexão interior. Isso ocorre, pois, a complexa organização estrutural é formada por 

células nervosas superiores e inferiores àquelas encontradas no córtex – que 

desempenham funções complexas na rede de ligações – agrupadas em núcleos, 

além das células gliais, que desempenham a função de suporte e, também, de 

condução das ligações de uma célula a outra em locais denominados sinapses. O 

impulso é transmitido de uma célula nervosa a outra ao longo do axônio pré-

sináptico, que libera neurotransmissores que, por sua vez, propagam a atividade 

elétrica ao longo do neurônio pós-sináptico. A quantidade e o fluxo do transmissor 

pré-sináptico e a condição química dos neurônios receptores e dos canais iônicos 

pós-sinápticos que transmitem para o interior da célula os íons carregados 

eletricamente podem alterar a eficácia das sinapses. 

A complexidade do cérebro se torna evidente quando consideramos as 

formas variadas3 que determinam, em parte, como os neurônios se ligam uns aos 

outros, estruturando a anatomia cerebral e seus mapas, que estabelecem ligações 

importantes entre os receptores e os neurônios constituintes do cérebro. Já a 

comunicação entre os hemisférios cerebrais direito e esquerdo se dá através do 

corpo caloso, um conjunto de fibras responsáveis por essa ligação. 

Edelman (1992) indica que os processos mentais se originam a partir de 

diferentes níveis de organização, incluindo os níveis moleculares, celulares, 

orgânicos e transorgânicos. 

                                            
3
 De acordo com MacLean, pode considerar-se o tronco cerebral como sendo uma herança do 

cérebro reptiliano nos mamíferos (paleocéfalo), o sistema límbico como sendo uma herança do 
crescimento cerebral dos primeiros mamíferos (mesocéfalo), e o córtex associativo (neocéfalo) como 
sendo o desenvolvimento próprio dos mamíferos superiores e dos primatas, que teve como coroação 
a enorme massa neocortical do sapiens. O mesocéfalo seria a sede dos fenômenos afetivos; por fim 
o neocéfalo seria a sede das operações lógicas. (MORIN, 1973. p.125). 
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 A comunicação do ser como um todo, que tem esses níveis subdivididos, 

considera a multiplicidade de canais e ligações que se estendem entre eles.  

Para exemplificar a organização do processo mental, o autor elenca um 

simples grito de alerta e as respostas bioquímicas advindas de seus efeitos 

imediatos, mas que também podem deixar uma memória capaz de influenciar 

comportamentos futuros. Um exemplo disso seria uma infecção viral e seus 

possíveis danos no desenvolvimento cerebral, modificações das fibras musculares 

com consequentes alterações que podem refletir esteticamente bem como na 

percepção da autoimagem de uma criança, que pode ser moldada a partir de 

processos interligados, complexos.  

As respostas neuro-endógenas moduladas pelo hipotálamo, pelo sistema 

límbico e pelo córtex constituem-se em respostas imediatas, perceptíveis na 

frequência cardíaca, na frequência respiratória, na pressão arterial e na temperatura 

corporal. Já as desintegrações e as compensações estudadas por Luria (1979) e 

Sacks (1988) estão vinculadas a uma reorganização que requer mais tempo e um 

esforço maior do organismo, visto que consideram sinais internos, ligações e 

desdobramentos quase imperceptíveis. 

Essas interações e interferências levam a reações dos subsistemas e 

minimizam o controle genético programado. Uma vez que o sistema é fracamente 

hierarquizado, pode ocorrer a desregulação do sistema regulador a nível cortical. 

Nesse caso, passamos o comando para os subsistemas. As respostas evidenciadas 

podem ser de teor emocional ou instintivo e, em ambos os casos, são justificadas 

utilizando-se a lógica. (MORIN, 1973). 

Portanto, qualquer tentativa de se estudar o corpo sob uma ótica restritiva de 

uma área específica, não associada a outras ciências – saúde, neurociência, 

comunicação – afasta-nos do reconhecimento do sistema biocultural complexo que é 

o corpo vivo, que só pode ser estudado dentro de um eixo interdisciplinar. 

É nessa ótica, sob a luz das teorias da complexidade, que buscaremos refletir 

sobre o atendimento prestado, na atualidade, pelas unidades de terapia intensiva 

(UTI) aos pacientes em coma. 
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A UTI é destinada ao atendimento de pacientes hemodinamicamente 

instáveis. O conhecimento da equipe multidisciplinar, associado ao desenvolvimento 

tecnológico, aumentou a efetividade terapêutica: recuperação e sobrevivência.  

A atualização de softwares disponibiliza, hoje em dia, uma variedade de 

monitores que permite mensurar constantemente os sinais vitais, como o estado 

hemodinâmico e a função respiratória. Para melhor compreensão, podemos 

comparar a possibilidade de monitorização não invasiva (manômetros de água, 

monitorização intermitente) e invasiva (transdutores, monitorização contínua), na 

qual o impulso mecânico é transformado em impulso elétrico. A onda de pressão 

intravascular do diafragma do transdutor transforma o impulso mecânico em impulso 

elétrico, que é amplificado por um monitor eletrônico, podendo ser registrado em tela 

ou papel. A observação sistematizada das variáveis fisiológicas possibilita a 

orientação diagnóstica e terapêutica. (ARAÚJO, 1992). 

Os autores Coronetti et al. (2006) ressaltam que, dentre os serviços de 

urgência dos hospitais, encontra-se a unidade de terapia intensiva, cujo objetivo é 

concentrar recursos humanos e materiais para o atendimento de pacientes graves 

que exigem assistência permanente e utilização de recursos tecnológicos 

apropriados para a observação contínua de suas condições vitais. 

A implantação de uma UTI segura é um esforço de toda a equipe, é o 

resultado de uma cooperação em todos os níveis. (RÉA-NETO et al., 2010). 

Um paciente crítico necessita, em média, de mais de 170 intervenções 

diferentes por dia, realizadas, muitas vezes, de forma repetitiva e por diferentes 

equipes ou especialidades. O grau de complexidade de cada uma das tarefas e o 

tempo necessário para completá-las variam bastante. Além disso, as tarefas também 

estão sujeitas a eventos adversos por causa das diferentes formações e percepções 

técnicas, da natural limitação da memória humana, da dificuldade em manter 

atenção permanente e de outros fatores como fadiga e estresse. (RÉA-NETO et al., 

2010). 

A circulação de profissionais no setor é restrita, sendo permitido o fluxo 

apenas dos que lá atuam. Por esse motivo, a unidade é considerada um setor 
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fechado, o que torna os seus profissionais suscetíveis a desgastes emocionais. 

Nesse sentido, cito Dunker (2015) que, sobre a lógica do condomínio, traz aspectos 

peculiares da vida detrás dos muros, pautados numa razão higienista, que remove 

do cenário tudo aquilo considerado inadequado, transgressor. Os jardins 

hermeticamente organizados sem os muros separando as residências, as 

pavimentações das ruas e o excesso de placas de sinalização tornam o ambiente 

algo surreal. A unidade de terapia intensiva responde perfeitamente a essa lógica do 

condomínio. Para as pessoas externas que visitam a UTI, a impressão de ordem e 

funcionalidade são irreprováveis. Mas, assim como nos condomínios, emerge a 

questão: o que realmente fica detrás dos muros? 

Dunker (2015) aponta situações reais que permeiam a vida nos condomínios 

como, por exemplo, as desobediências de trânsito e as desavenças entre vizinhos. 

Na unidade de terapia intensiva, os problemas também são reais, como a não 

adesão à lavagem das mãos, o estresse em virtude da poluição sonora oriunda dos 

equipamentos, a sobrecarga de trabalho, o relacionamento interpessoal dificultado, 

dentre outros. Ainda nesse sentido, é relevante citar o dilema entre conciliar as 

crenças e valores pessoais e profissionais, denominado por Garros (2016) como 

sofrimento moral. O enfermeiro acaba se sentindo responsável e ao mesmo tempo 

incapaz de mudar os acontecimentos. Situações como essa comprometem a saúde 

do profissional, pois ele leva consigo esses dramas vivenciados e isso repercute em 

sua vida pessoal. 

Essas situações na UTI, assim como no condomínio, tendem a se tornar 

maiores detrás dos muros. Em ambos os locais, temos uma autoridade que organiza 

e gerencia a situação, para que tudo realmente caminhe na mais perfeita ordem: no 

condomínio, o síndico; na UTI, o coordenador da unidade, função normalmente 

desempenhada pelo enfermeiro; ambos responsáveis pela manutenção do 

ambiente. Para tal, temos os regulamentos, as normas e as rotinas. Um estilo de 

vida quase total, ou seja, formalmente controlado, que nos remete ao trabalho de 

Goffman (2010), o qual realizou estudos de comportamento em enfermarias dos 

Institutos Nacionais do Centro Clínico de Saúde, em Bethesda, Maryland, Estados 

Unidos. Sua obra Manicômios, Prisões e Conventos foi resultado de um estudo de 
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três anos, que teve como objetivo conhecer e perceber o mundo vivenciado e 

percebido por pacientes internados em instituições totais através da observação de 

fenômenos comunicativos de determinado grupo através da interação.  

De acordo com Goffman (2010), as instituições totais são enumeradas em 

cinco agrupamentos:  

 Primeiro: instituições destinadas a cuidar de pessoas consideradas 

incapazes de cuidar de si e que são inofensivas. São exemplos desse tipo de 

instituição: hospitais, asilos, orfanatos, abrigos; 

 Segundo: instituições destinadas a cuidar de pessoas consideradas 

incapazes de cuidar de si e que se constituem uma ameaça à sociedade de modo 

não intencional. São exemplos desse tipo de instituição: hospitais psiquiátricos e 

infectocontagiosos; 

 Terceiro: instituições destinadas a proteger a sociedade, abrigando 

pessoas que constituem risco intencional.  São exemplos desse tipo de instituição as 

penitenciárias; 

 Quarto: instituições com a missão de realizar, de modo sistemático, 

uma determinada tarefa. São exemplos desse tipo de instituição: quartéis, internatos 

escolares, campos de trabalho, empresas; 

 Quinto: instituições que servem como refúgio do mundo. São exemplos 

desse tipo de instituição: conventos e mosteiros. 

 

Uma instituição total pode ser definida como um local de residência, 
internação ou trabalho, onde um grande número de indivíduos em situação 
semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período 
de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada. 
(GOFFMAN, 2010, p. 11). 

 

Segundo Dunker (2015), os predecessores mais claros dos atuais 

condomínios são os hospitais psiquiátricos, expandidos em meados do século XIX. 

Nesses ambientes, excluindo-se os sinais aparentes de loucura e pobreza, o que 
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resta é um protótipo de um condomínio arborizado, repleto de locais para meditação, 

centros de cuidado e tratamento, além de regulamentos e rota de circulação.  

 

O apelo à vida em forma de condomínio baseia-se, como os antigos 
leprosários e hospícios, na promessa de recuperação e reconstrução da 
experiência perdida. A antiga noção de cura não tem outro sentido que não 
a de reencontro de um lugar. Talvez não seja por outro motivo que não se 
possa associar a nova vida em condomínio com nenhuma expressão 
artística ou cultural relevante. A distante relação com o pós-modernismo 
como estilo arquitetônico pode ser reduzida ao pastiche de paródias 
involuntárias, citações invertidas, autoironias mal escolhidas. Isso por si só 
já seria uma exceção, tendo em vista a recorrência histórica entre 
transformações urbanísticas e criação estética. A lógica do condomínio tem 
por premissa justamente excluir o que está fora de seus muros; portanto, no 
fundo, não há nada para pensar na tensão entre esse local murado e seu 
exterior. (DUNKER, 2015, p. 52).  

 

O momento da admissão para “dentro dos muros” dá início a uma transição 

da vida exterior para a interior; o confinamento espacial e social constitui a primeira 

mutilação do eu, a barreira imposta pelas instituições totais entre o internado e o 

mundo externo. Na institucionalização forçada ou por iniciativa própria do sujeito, o 

processo de mortificação do eu se dá, da mesma forma, pela adaptação às novas 

regras institucionais. (GOFFMAN, 2010). 

Nessa nova forma de relacionar-se dentro das instituições, o próprio nome e 

os bens individuais estabelecem uma relação com o eu, um conjunto de identidade, 

e a pessoa geralmente espera exercer o controle sobre eles para poder se 

apresentar diante do outro ou dos outros. (GOFFMAN, 2010). 

Menezes (2007) destaca que temos disponível um arsenal tecnológico que 

pode tornar possíveis os processos de vinculação ou nos distanciar deles. Para o 

autor, o risco de incomunicação está presente tanto na comunicação direta como na 

comunicação mediada por equipamentos. Pautados nessa ideia, percebemos que o 

caráter significativo da comunicação se constrói pela disponibilidade do outro nesse 

processo. Nessa ótica, Sibilia (2015, p. 152-153) ressalta: 

 

Entretanto, não é novo o sonho de compatibilizar o par corpo/mente – que, 
à luz da mais reluzente tecnociência atual, ainda parece constituir os seres 
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humanos – com o par hardware/software dos computadores. Após várias 
décadas inspirando a ficção científica, essa possibilidade começou a se 
realizar em projetos como os que se propunham a criar redes neurais 
artificiais capazes de imitar eletronicamente o funcionamento cerebral, 
deslanchados na década de 1990. Certo vocabulário utilizado para divulgar 
tais descobertas tecnocientíficas, cravejado de metáforas muitas vezes 
naturalizadas e coladas à verdade, abriu o caminho para se pensar uma 
interação realmente carnal com os aparelhos informáticos. Assim como 
ocorreu com a cristalização literal de noções como as de códigos genéticos, 
letras químicas, instruções biológicas e programação celular, entende-se 
que o contato entre os neurônios, por exemplo, consiste em transmissões 
efetuadas por meio de impulsos eletrônicos e que nessas trocas ocorrem 
transferências de informação. 

 

Voltando a Goffman (2010), para que a comunicação entre os sujeitos ocorra, 

a interação é necessária; é isso que viabiliza o processo de cuidar, em seu sentido 

mais amplo. 

O homem desenvolveu, para o que costumava fazer com o seu corpo, 

extensões ou prolongamentos desse mesmo corpo, o que podemos facilmente 

observar através do avanço tecnológico de modo geral.  Na área da saúde isso não 

foi diferente. (MCLUHAN; FIORE, 1971). 

Dessa forma, destacamos a importância da comunicação na área da saúde 

como interação, decorrente da assistência direta dispensada aos pacientes por parte 

da equipe de enfermagem, que pode acontecer de diversas maneiras, dependendo 

do tipo de comunicação utilizado, por meio de canais espalhados pelo corpo. Ao 

mesmo tempo, é imprescindível atentar ao distanciamento que pode se estabelecer 

devido à mecanização da assistência, e, consequentemente, à falta de 

humanização, associada às barreiras que constituem o dia a dia dos profissionais da 

área da saúde. (PRADO; PERES; LEITE, 2011).  

A Enfermagem é considerada a arte e a ciência de cuidar de pessoas; por 

isso, a importância e a valorização do processo de interação entre quem cuida e 

quem recebe o cuidado tornam-se imprescindíveis, pois é essa interação que 

propicia a troca de informações. 

Os pacientes admitidos na UTI apresentam, dentre outros diagnósticos de 

enfermagem, a comunicação verbal prejudicada, o que faz com que os profissionais 
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considerem dificultoso o processo de interação com eles. (ZINN; SILVA; TELLES, 

2003). 

No entanto, a interação propicia respeito à individualidade dos pacientes e 

pode auxiliar na identificação de formas possíveis de comunicação que podem ser 

utilizadas durante a internação. (ZINN; SILVA; TELLES, 2003). Não podemos 

afirmar o quanto esses pacientes são capazes de nos ouvir, mas, considerando as 

possibilidades, precisamos, no mínimo, preocuparmo-nos com o que falamos ao 

redor deles. (PUGGINA; SILVA, 2009). 

Já os familiares dos pacientes internados na UTI vivenciam o problema da 

falta de orientação sobre as condições em que eles se encontram e isso abala a 

relação entre eles em um momento tão importante. A falta de comunicação entre a 

enfermagem e a família se relaciona à dificuldade e à complexidade do dia a dia na 

UTI. Nesse sentido, a enfermagem acaba se esquecendo de dispensar apoio à 

família.  

O paciente internado na UTI passa por processos de ruptura, mesmo que 

temporários, com seu meio externo, ou seja, ele é condicionado a se adaptar às 

rotinas da UTI, a ter seus hábitos interrompidos e a ficar a maior parte do tempo 

longe de seus familiares e de pessoas de seu convívio diário. Além dessas 

condições, a própria patologia é um fator que dificulta o processo de adaptação. 

(VILA; ROSSI, 2002). 

Goffman (2010) relata que os pacientes desenvolvem microrrelações com o 

ambiente e com as pessoas com quem passam a conviver. Essas relações são 

permeadas por toda a história de vida dos internos e, na maioria das vezes, os 

profissionais desconhecem esse vínculo.  

Os autores Preto e Pedrão (2009) citam a dificuldade em aceitar a morte, um 

dilema ético e profissional vivenciado pela equipe de enfermagem. Esse fato pode 

prejudicar a interação e o reconhecimento dessas microrrelações, pois podem se 

constituir um mecanismo de defesa utilizado pelo profissional. 
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Tanto os enfermeiros como os pacientes da UTI são cercados por tecnologia 

avançada que, embora sejam essenciais para salvar vidas, podem tornar o ambiente 

agressivo. (SOUZA et al., 2006). 

Schwonke et al. (2011) ressaltam que, embora, indiscutivelmente, os 

equipamentos sejam a espinha dorsal das unidades de terapia intensiva e garantam 

o suporte avançado de vida pretendido ao paciente em estado crítico, as máquinas 

transferem encargos importantes aos enfermeiros, os responsáveis por programá-

las, por ajustar seus parâmetros e alarmes e por supervisionar seu funcionamento. 

De um lado, as máquinas nos dão a sensação de controle, de precisão; de 

outro, elas nos limitam nas possibilidades de encontrar caminhos novos, como cita 

Carr (2014, p. 72): 

 

Nossa susceptibilidade em relação à complacência e às tendências explica 
como uma confiança na automação pode levar a erros tanto na forma de 
delegar como na de omitir. Nós aceitamos e agimos de acordo com 
informações que acabam por se mostrar incorretas ou incompletas, ou nós 
deixamos de ver coisas que deveriam ser vistas. Mas o modo como uma 
confiança em computadores enfraquece tanto o ato de se estar consciente 
como a atenção aponta para um problema mais insidioso. A automação 
tende a nos transformar de atores em observadores. Em vez de manipular 
os controles, nós olhamos a tela. Essa mudança pode tornar nossa vida 
mais fácil, mas isso pode também inibir nossa habilidade de aprender e de 
desenvolver competências. Ainda que a automação aumente ou rebaixe 
nossa atuação numa dada tarefa, ao longo do tempo ela pode diminuir 
nossas habilidades existentes ou evitar que possamos adquirir novas 
habilidades. (Tradução da autora). 

 

Rose (2015), em Enchanted Objects, expõe a tendência contemporânea de 

procurarmos saídas mais orgânicas em contraposição à nossa vida tecnológica, 

rápida e que sacrifica o equilíbrio em função da eficiência. Essa ideia reforça a 

proposta do presente estudo, ao relatar a UTI como um ambiente hipertecnológico, 

onde o que se busca, tradicionalmente, é o controle eficiente sobre todas as 

manifestações corporais possíveis. A proposta deste estudo vai num sentido 

complementar, pesquisando o sentido olfativo como uma possibilidade de acessar o 

mapa neural da consciência nos pacientes ditos inconscientes: 
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As tendências na gastronomia revelam uma outra fantasia emergente: o 
desejo pelo devagar (slow).(...) Esse impulso leva a uma série de novos 
objetos encantados que restabelecem a quietude. A Sociedade de Redução 
de Ruído do Reino Unido, uma organização sem fins lucrativos, dedicada ao 
combate da poluição sonora, introduziu o Quiet Mark, um programa que 
oferece um selo de aprovação, para certificar objetos que se encaixem 
nesta direção.(...) No mundo inquieto de hoje, as pessoas cada vez mais 
querem ser capazes de criar quietude. Nós queremos tranquilidade à 
disposição, silêncio quando estalamos os dedos, e produtos e serviços que 
possam fazer seu trabalho silenciosamente e com grande sutileza. 
Podemos ver esse impulso refletido outra vez no eterno desejo das pessoas 
em infundir a natureza – sua calma e trégua -  em suas cidades, lares, e 
lugar de trabalho. Queremos fugir das pressões, da poluição, do ruído, do 
trânsito, e de outras agressões da vida cotidiana. (ROSE, 2015). Tradução 
da autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“- Não percebemos o quanto a doença afetou o 

cérebro, pessoas antes normais, agora, estavam 

em outro lugar. 

- Como será que se sentem? O que pensam? 

- Não pensam. 

- Isso foi comprovado? 

 -Sim 

- Por quê? 

- Porque a outra alternativa é inconcebível”.  

(TEMPO..., c1990). 
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2 COMA 

 

2.1 Os pacientes em coma 

 

Todos os dias, cada um de nós passa pela experiência de fechar-se para o 

mundo e para os outros e de voltar-se para dentro de si e para dentro de um mundo 

ao mesmo tempo conhecido e desconhecido, em que algumas leis e valores do 

mundo em que vivemos são praticamente abolidos: são as horas cotidianas de sono 

em que a morte ensaia seu ritual em nosso corpo quase imóvel. (CAMPELO, 1997). 

É o tempo do sonhar, das ambivalências, da experimentação onírica. No período do 

sono e do sonho, experimentamos um momento de estarmos a sós com nós 

mesmos, com tudo que temos de particular, acompanhados de acontecimentos 

internos, interações e experiências vividas todos os dias. Durante o tempo em que 

estamos dormindo, não nos mantemos conscientes e todos os nossos sentidos se 

encontram abaixo de seu limiar. No entanto, a qualquer estímulo proveniente do 

ambiente ou da intensidade das experiências oníricas, imediatamente despertamos.  

Podemos traçar um paralelo entre esse estado e o estado semelhante 

vivenciado pelos pacientes em coma, objeto deste estudo. Diferentemente do estado 

do sono, em que a partir de qualquer estímulo podemos recobrar o estado de vigília, 

no coma, apesar dos estímulos, os pacientes não possuem a capacidade de 

despertar e, mesmo com todos os avanços da ciência e da tecnologia, ainda não 

sabemos tudo sobre as mudanças específicas que ocorrem no cérebro deles em 

relação à sensação e à percepção. Como existem muitas dúvidas, precisamos 

aprender outros meios de perceber as possíveis respostas emitidas pelos pacientes. 

O coma (do grego kôma = sono profundo) pode ser definido como estado de 

perda total ou parcial da consciência, da motricidade voluntária e da sensibilidade, 

ocasionado devido a lesões cerebrais, intoxicações, problemas metabólicos e 

endócrinos. Nesse estado, dependendo da gravidade, as funções vitais são 

mantidas em maior ou menor grau. A inconsciência, característica típica do coma, é 
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uma condição em que o paciente não responde aos estímulos ambientais e não está 

ciente deles. O termo é usualmente reservado para a falta de responsividade, que 

pode ser de curta ou longa duração. Complementando, o coma é um estado clínico 

de inconsciência, no qual o paciente não está ciente de si mesmo ou do ambiente 

durante períodos prolongados (dias, meses ou até mesmo anos). As causas de 

inconsciência ou coma podem ser neurológicas (traumatismo cranianoencefálico, 

acidente vascular cerebral), toxicológicas (overdose de drogas, intoxicação etílica) 

ou metabólicas (insuficiência hepática ou renal, cetoacidose diabética). (BARE; 

SMELTZER, 2002).  

Segundo Machado (2006), “o coma pode ser definido por uma síndrome que 

se caracteriza pela diminuição da capacidade de despertar, associada a alterações 

da capacidade de se manter atento ou manifestar atenção”. 

Ainda sob a ótica do mesmo autor, as disfunções cerebrais que alteram o 

nível de consciência (estados confusionais, delirium, letargia, estupor) e o coma 

manifestam-se nas alterações clínicas apresentadas pelos pacientes em decorrência 

de disfunções que acometem as áreas do cérebro responsáveis pelo equilíbrio entre 

o estado de vigília e a capacidade de atenção.   

Fisiologicamente, no coma, a perda da capacidade de se manter consciente 

pode ser parcial ou completa, impossibilitando o paciente de responder aos 

estímulos do ambiente, que se concretiza quando o ele não apresenta reação de 

despertar. Os estados são complementares. O estado de vigília possibilita o estado 

consciente, que, anatomicamente, envolve o sistema reticular ativador ascendente, 

os hemisférios cerebrais e o sistema límbico. Possibilita porque, na síndrome de 

vigília sem resposta, anteriormente chamada de estado vegetativo, o paciente se 

apresenta desperto, mas não consciente. (MACHADO, 2006). 

O diagnóstico da síndrome de vigília sem resposta e do estado minimamente 

consciente é complexo e exige o uso de escalas padronizadas, sem as quais os 

erros diagnósticos poderiam chegar a 40%. No entanto, mesmo com critérios 

definidos e avaliação minuciosa, sinais de consciência podem não ser 
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observados/percebidos, porque são buscados sinais motores de consciência, que 

são extremamente sutis e podem variar ao longo do tempo. (JOX et al., 2012). 

Estudos recentes apontam erros na classificação dos pacientes em estado de 

coma e questionam, a partir deles, os diagnósticos estabelecidos, visto que alguns 

pacientes apresentavam consciência, mas o exame clínico indicava o contrário. 

(JOX et al., 2012). 

Segundo os autores supracitados, os avanços na área da pesquisa médica 

sugerem mudanças no paradigma estabelecido para o diagnóstico de pacientes que 

apresentam distúrbios da consciência. A tecnologia assume um papel importante 

nesse sentido, visto que exames de imagens (ressonância magnética funcional, 

análise automatizada de imagens – PET, eletroencefalograma) tornam possível a 

medição direta da função cerebral tanto em estado de descanso como em resposta 

a simples comandos, independente da função muscular. A ressonância magnética 

funcional em estado de descanso possibilita quantificar a conexão residual na rede 

neural em modo padrão, que se acredita estar envolvida na autoconsciência. A 

análise automatizada de imagens (PET) do cérebro possibilita calcular a 

probabilidade de um paciente estar ou não consciente. A estimulação magnética 

transcraniana pode provocar respostas específicas em eletroencefalografia (EEG) 

que parecem ser características da consciência. (JOX et al., 2012). 

 

Estas descobertas trazem no mínimo, dúvidas substanciais sobre a acurácia 
de avaliações clínicas, e particularmente da capacidade destas ao excluir o 
estado de consciência do paciente. Progressos nas interfaces cérebro-
computador com base em EEG estão evoluindo rapidamente e o uso desta 
tecnologia provavelmente mudará, em um futuro próximo, os cuidados de 
pacientes apresentando distúrbios da consciência. (JOX et al., 2012, p.3). 

 

Diante das definições acima, vale ressaltar que a neurociência e os conceitos 

de consciência buscam incansavelmente estabelecer relações entre a experiência 

subjetiva e processos físicos do cérebro. (BUENO, 2002). 
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2.1.1 Escalas utilizadas para avaliação do nível de consciência 

 

Atualmente dispomos de um grande número de instrumentos em forma de 

escalas elaboradas para avaliação do nível de consciência, com objetivo de 

padronizar a avaliação da evolução clínica, bem como a comunicação entre os 

integrantes da equipe. Vale ressaltar que as escalas permitem avaliar o nível de 

consciência no momento de sua aplicação, mas não substituem o exame clínico e 

neurológico, pelo contrário, devem ser utilizadas para sua complementação. 

(OLIVEIRA; PEREIRA; FREITAS, 2014).  

O paciente pode apresentar um quadro de coma fisiológico ou induzido. De 

acordo com Oliveira, Pereira e Freitas (2014), quando fisiológico, o coma pode ser 

mensurado com a utilização da escala de coma de Glasgow (ECG), desenvolvida 

por Teasdale e Jennett, em 1974, na Universidade de Glasgow. A escala é validada 

e mundialmente utilizada pela sua fácil aplicação e pelo valor preditivo na avaliação 

do nível de consciência e da gravidade do trauma. Os parâmetros avaliados incluem: 

abertura ocular, melhor resposta verbal e resposta motora. 

Tabela 1 - Escala de Coma de Glasgow (ECG) 

 

Variáveis Score 

 
Abertura Ocular 

Espontânea 4 

À voz (comando verbal) 3 

À dor 2 

Ausente 1 

Não testável (NT) – Em pacientes com edema ou hematoma que 
impossibilita a abertura dos olhos 

 

  

 
Melhor resposta verbal 

Orientado 5 

Confuso 4 

Palavras inapropriadas 3 

Palavras ou sons incompreensivos 2 

Sem resposta 1 

Não testável (NT) – Em pacientes intubados  

   

Resposta motora 

Obedece a comandos 6 

Localiza dor 5 

Movimento de retirada à dor 4 

Flexão anormal 3 

Extensão anormal 2 

Nenhuma resposta 1 

 

Fonte: Adaptada de Oliveira, Pereira e Freitas (2014). 
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Outra escala que pode ser aplicada na avaliação do paciente em coma é a 

escala de coma de Jouvet (ECJ), utilizada com menor frequência na prática, quando 

comparada à ECG. A ECJ é uma escala mais completa, que avalia as funções 

corticais (consciência) através da perceptividade e as funções do tronco cerebral 

através reatividade específica, inespecífica e autonômica. Pode ser utilizada em 

quadros agudos, mas se mostra ideal para avaliação da evolução dos pacientes em 

quadros neurológicos de maior gravidade. O fator que dificulta sua aplicação é a 

complexidade dos parâmetros avaliados, que pode levar a erros. (MACHADO, 

2006). 

Segundo Oliveira, Pereira e Freitas (2014, p. 27): 

 

A escala se propõe a ser utilizada de modo descritivo, sem pontuações, 
muito embora alguns autores atribuam pontuações somando os números 
após as letras para cada parâmetro avaliado. A pontuação geral varia entre 
4 (P1R1D1V1) e 14 (P5R3D4V2). A escala também pode ser descrita como: 
P4 - R2 - D4 a D6-V1 = Estado vegetativo persistente; P5 - R3 - D6 - V1 = 
Coma 3 pontos não apneico; P5 - R3 - D6- V2 = Coma 3 pontos apneico 
(sugestivo de morte encefálica). 

 

A escala de coma de Jouvet (ECJ), assim como outras escalas que avaliam 

as funções corticais e do tronco cerebral, requer que sua aplicação seja realizada 

por enfermeiros capacitados. (OLIVEIRA; PEREIRA; FREITAS, 2014). 
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Tabela 2 - Escala de Coma de Jouvet (ECJ) 

Parâmetro Resposta Observada Pontuação Observações 

Perceptividade 

Lúcido, obedece a ordens 
complexas, até escritas. 

P1 
Não há perda de consciência, 

neurologicamente normal. 

Desorientado t/e, e não 
obedece a comandos 

escritos. 

P2 
Representa obnubilação pode 

obedecer a um comando verbal. 

Obedece apenas a ordens 
verbais 

P3 
Representa torpor. Reflexo de 

piscar é normal. 

Apresenta apenas blinking P4 
O paciente tem apenas o reflexo 

de piscar. 

Blinking ausente P5 

Completa ausência de 
percepção; indica deficiência 

orgânica ou funcional dos 
neurônios corticais. 

Reatividade Inespecífica 

Aos estímulos verbais acorda 
e orienta 

R1 
Reação de orientação positiva 
com os olhos abertos e reação 

positiva se acordarem. 

Aos estímulos verbais só 
acorda 

R2 
Abertura dos olhos, mas a perda 
de reação de orientação com os 

olhos abertos. 

Não acorda aos estímulos 
verbais 

R3 
Perda de resposta para abertura 

dos olhos. 

Reatividade específica à 
dor 

Acorda, retira, faz mímica e 
vocaliza 

D1 
Resposta normal. Mímica facial, 

com o choro e retirada do 
membro. 

Acorda, retira sem mímica e 
vocalização. 

D2 
Perda da resposta facial e vocal 

à dor. Retirada do membro. 

Só tem retirada motora D3 Só retira o membro. 

Resposta negativa D4 
Ausência de qualquer resposta 

à dor 

Reatividade autonômica 

Taquicardia, taquipneia, 
midríase. 

V1 
Respostas autonômicas a 
estímulos dolorosos estão 

presentes. 

Resposta negativa V2 
Ausência de resposta 

autonômica à dor 

Fonte: Adaptada de Oliveira, Pereira e Freitas (2014). 
t/e = tempo/espaço 
Blinking = abrir e fechar dos olhos      

O coma induzido ou farmacológico é obtido através da sedação controlada 

que inclui a analgesia e, em alguns casos, o bloqueio neuromuscular. Além da 

necessidade de manutenção da ventilação mecânica e do controle da dor, existem 

diversas outras indicações para a sedação do paciente, como, por exemplo, 

manutenção de dispositivos invasivos, controle da agitação proveniente do 

ambiente, de equipamentos, de ruídos excessivos, entre outros. (BRESOLIN; 

FERNANDES, 2013).  
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Segundo Mendes et al. (2008, p. 344): 

 

Apesar dos inegáveis benefícios da utilização de drogas analgo-sedativas 
em pacientes gravemente enfermos, sua utilização excessiva está 
associada a um aumento do tempo de internação, do risco de infecção e da 
taxa de mortalidade. Por isso, o uso de analgo-sedação em terapia intensiva 
deve ser criteriosamente acompanhado de rigorosa avaliação dos níveis de 
sedação atingidos, a fim de evitar uma sedação profunda desnecessária, 
reduzindo tempo de ventilação mecânica e internamento e consequente 
diminuição dos custos hospitalares. 

 

As escalas de sedação norteiam os protocolos de sedação em UTI. A escala 

implementada para avaliação da sedação deve possibilitar sua aplicação à beira do 

leito, descartando a necessidade de exames complementares como, por exemplo, 

exames de imagem. Deve apresentar especificidade satisfatória, clareza e 

objetividade que permitam a aplicação rápida e com o mínimo desconforto para o 

paciente. (MENDES et al., 2008). 

No coma farmacológico, o nível de sedação dos pacientes pode ser avaliado 

pela escala de sedação de Ramsay (ESR), desenvolvida pelo médico anestesista 

irlandês, Michael A. E. Ramsay. A escala avalia o grau de sedação em pacientes 

internados em ambientes de terapia Intensiva com uma pontuação que vai de 1 a 6 

para graduar ansiedade, agitação e coma irresponsivo. (HUSKISSON, 1974). 

Segundo Mendes et al. (2008), a escala de Ramsay é o escore mais utilizado 

para avaliação do nível de sedação. 

Tabela 3 - Escala de Sedação de Ramsay (ESR) 

Acordado 

1                 Ansioso e/ou agitado 
2                 Cooperativo, orientado e tranquilo 
3                 Obedece a comandos 

Dormindo 

4                 Tranquilo, pronta resposta à percussão glabelar ou estímulo sonoro 
5                 Resposta lenificada à percussão glabelar ou estímulo doloroso 
6                 Sem resposta 

Fonte: Adaptada de Nassar et al. (2008). 
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Nas UTIs outras escalas são utilizadas na prática cotidiana. Recentemente 

foram desenvolvidos, testados e validados outros sistemas de avaliação de sedação 

para determinar o nível de consciência. 

Segundo Barr et al. (2013), as escalas que apresentam maior validade e 

confiabilidade para avaliação da qualidade e profundidade da sedação na UTI adulto 

são as escalas de agitação-sedação de Richmond (Richmond Agitation-Sedation 

Scale- RASS) (tabela 4) e a escala de sedação agitação (Sedation-Agitation Scale-

SAS) (tabela 5).   

A escala de RASS possibilita a graduação dos níveis de agitação e ansiedade 

de inquieto a agressivo, o que se apresenta como vantagem em relação à escala de 

Ramsay. O paciente alerta e calmo configura o escore zero da escala. Os quatro 

níveis de agitação são graduados num escore de +1 a +4, já os cinco níveis de 

sedação são graduados de -1 a -5. (MENDES et al., 2008). 

Tabela 4 - Escala de Sedação e Agitação de Richmond (RASS) 

Pontos Termo Descrição 

+ 4 Combativo 
Claramente combativo, violento, representando risco 

para a equipe. 

+ 3 Muito agitado 
Puxa ou remove tubos e cateteres, agressivos 

verbalmente. 

+ 2 Agitado 
Movimentos despropositados frequentes, briga com o 

ventilador. 

+ 1 Inquieto 
Apresenta movimentos, mas que não são agressivos 

ou vigorosos. 

0 Alerta e calmo 
 

- 1 Sonolento 
Adormecido, mas acorda ao ser chamado (estímulo 

verbal) e mantém os olhos abertos por mais de 10 segundos. 

- 2 Sedação Leve 
Despertar precoce ao estímulo verbal, mantém contato 

visual por menos de 10 segundos. 

- 3 
Sedação 

Moderada 
Movimentação ou abertura ocular ao estímulo verbal 

(mas sem contato visual). 

- 4 
Sedação 
Intensa 

Sem resposta ao ser chamado pelo nome, mas 
apresenta movimentação ou abertura ocular ao toque 

(estímulo físico). 

- 5 Não desperta Não responde ao estímulo verbal ou físico. 

Fonte: Adaptada de Nassar Júnior et al. (2008). 
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A escala de SAS foi desenvolvida por Richard Riker e estabelece correlação 

com a escala de Ramsay. Descreve, a partir de uma lista com sete itens, o nível de 

consciência e agitação em ordem decrescente de profundidade de sedação.  

Os autores Riker, Picard e Fraser (1999) descobriram um alto nível de 

concordância entre RASS e SAS para identificar pacientes elegíveis para a 

avaliação de delírio com o uso do Confusion Assessment Method (CAM) para UTI. 

Na UTI onde esta pesquisa foi realizada é utilizada a escala de SAS. 

Tabela 5 - Escala de Sedação e Agitação (SAS) 

7 
Agitação perigosa: tenta retirar tubo orotraqueal ou cateter ou tenta sair da cama, 

agredir a equipe, movimentar-se de um a outro lado da cama. 

6 
Muito agitado: morde o tubo, necessita de restrições, não se acalma com orientação 

verbal com estabelecimento de limites. 

5 
Agitado: fica ansioso ou levemente agitado, tentando levantar, acalma-se com 

orientação verbal. 

4 

Calmo e cooperativo: fica calmo, acorda facilmente, obedece a comandos. 

3 
Sedado: acorda dificilmente, acorda sem estímulo verbal ou gentil chacoalhar, mas 

volta a dormir. Obedece a comandos simples. 

2 
Muito sedado: acorda com estímulo físico, mas não responde ordens. Move-se 

espontaneamente. 

1 
Não despertável: responde minimamente ou não responde a estímulos ou ordens. 

Não se comunica. 

Fonte: Adaptada de Nassar Júnior et al. (2008). 

As escalas de avaliação da profundidade da sedação, aplicadas por médicos 

e enfermeiros, facilitam a redução da dose de analgésicos e sedativos e, associadas 

a protocolos direcionados à sedação controlada, reduzem o tempo de ventilação 

mecânica e a permanência dos pacientes na UTI.  
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2.1.2 A importância da comunicação com os pacientes em coma 

 

A comunicação e suas interfaces são permeadas por uma atmosfera de 

conceitos, definições e correlações que, de um lado, buscam estabelecer uma 

posição ou lugar específico para a disciplina e, de outro, a estabelecem como 

ciência permeável,  que pode ser aplicada a todas as áreas. A atenção dispensada, 

hoje, aos processos comunicacionais vai ao encontro do tema aqui proposto: 

processo de comunicação com o paciente em coma.  

Segundo Pross (1972, apud BAITELLO JUNIOR, 2005)4 “o corpo é o ponto de 

partida e de chegada de toda a comunicação”. As manifestações ou os correlatos 

fisiológicos das emoções são respostas autonômicas, comandadas pelo sistema 

nervoso autônomo (SNA) frente a um estímulo. Pensando na comunicação com o 

paciente em coma, analisaremos as possíveis respostas fisiológicas, consideradas, 

aqui, como mídia primária. No entanto, a assistência a esses pacientes está 

diretamente ligada a suportes tecnológicos indispensáveis, como os monitores 

hemodinâmicos que vão exteriorizar/decodificar digitalmente as respostas 

fisiológicas do corpo. Portanto, referimo-nos, aqui, à mídia secundária e terciária. 

Atualmente, podemos observar uma maior atenção dispensada à mídia secundária e 

terciária, ou seja, uma maior valorização do suporte em detrimento do corpo. No 

entanto, é no corpo que encontramos um universo inesgotável de possibilidades 

comunicacionais, considerando a multidimensionalidade do ser humano, pois 

somos, ao mesmo tempo, seres físicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos e 

espirituais. (MORIN, 1996). 

Quando passamos a não olhar com a devida atenção para o corpo, fechamos 

janelas, mutilamos e castramos possibilidades comunicativas, muitas vezes no 

intuito de buscar respondê-las ou organizá-las. Entretanto, nem sempre temos 

respostas para tudo e isso não desmerece em nada o objeto de estudo, no caso, o 

paciente em coma. Pelo contrário, imprime-lhe novas possibilidades. A comunicação 

com o paciente em coma, as possibilidades comunicativas com eles, o que acontece 

                                            
4
 PROSS, Henry. Medienforschung: film, funk, presse, fernesehen. Berlin: Habel, 1972. 
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no cérebro deles, todos esses aspectos exemplificam a complexidade dessa 

temática e este estudo talvez não responda a todas essas questões complexas, mas 

poderá apontar novos caminhos, respeitando todas as suas dimensões 

biopsicossocioespirituais. 

A percepção auditiva dos pacientes em coma, tanto fisiológico quanto 

induzido, em relação à comunicação verbal ao seu redor foi muito questionada e, até 

hoje, mesmo com os avanços da medicina e da neurociência, ainda não temos uma 

resposta precisa sobre o que acontece na mente desses pacientes durante a 

experiência de estar em coma. (PUGGINA, 2006). 

Segundo Plessner (1977), os sons têm uma função indicativa em relação à 

visão e ao tato. A audição atua como sentido intermediário. O tato nos coloca em 

contato com o meio externo; a visão nos coloca em contato com o distante, 

enquanto a audição é a verdadeira porta para a alma, o elo com os outros sentidos. 

A audição parece ser o último sentido perdido. Tal afirmação pode ser sustentada 

pelos relatos de pessoas que retornaram desse estado. A maioria descreve dados 

sensoriais auditivos, como sons, palavras, frases, vozes familiares etc., percebidos 

durante a permanência em coma. Por isso, é extremamente importante cuidar do 

ambiente sonoro em que o paciente está inserido, bem como das conversas 

paralelas ao lado do leito e da própria comunicação com o paciente, principalmente 

antes da realização de qualquer procedimento. (PUGGINA, 2006). 

Relatórios recentes confirmam as limitações das análises clínicas 

convencionais no estabelecimento de diagnóstico e prognóstico de pacientes com 

DOC (disorders of consciousness). As novas técnicas de imagens cerebrais 

demostraram inconsistências nas análises clínicas e são aliadas valiosas na 

confirmação ou na refutação de diagnósticos clínicos, fornecendo informação 

diagnóstica adicional. No momento, as evidências disponíveis não garantem o uso 

de análise de imagens funcionais em cuidados de rotina para todos os pacientes. 

Essas análises podem demonstrar apenas correlatos neurais das funções 

cognitivas. Entretanto, o valor de pesquisa de tais técnicas para melhor objetivar os 

diagnósticos e prognósticos está sendo mais reconhecido a cada dia. (JOX et al., 

2012). 
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O presente estudo busca evidenciar que, atualmente, os estudos sobre o 

estado de coma buscam “novas” possibilidades, ou seja, terapias nunca 

experimentadas para acessar os pacientes nesse estado. Essas alternativas 

respondem ao anseio de familiares de pacientes no estado de coma, que buscam 

informações e propostas acerca do quadro clínico de seus familiares, não se 

contentando com informações superficiais. Essa atitude vem na contramão da 

hegemonia dos biopoderes presentes nas instituições totais relatadas por Goffman 

(2010) e relacionada, aqui especificamente, ao texto de Dunker (2015) em paralelo à 

UTI. 

Busca-se estudar a comunicação do paciente em coma através de avaliações 

das manifestações fisiológicas dos pacientes na unidade de terapia intensiva e suas 

possíveis respostas comunicativas, por meio do estímulo olfativo, entendido como 

construção de vínculos, considerando o corpo como mídia e texto. Mídia, pelo fato 

de ser portador de comunicação, sendo, por isso, um meio. Texto, por apresentar 

sinais que podem ser interpretados pelos profissionais da área de enfermagem, que 

prestam cuidados integrais a esses pacientes.  

A enfermagem é a ciência que trata do sistema de relacionamentos das 

respostas humanas nos aspectos que envolvem saúde/doença nos domínios 

biológico, comportamental, social e cultural. Tem como base do seu trabalho as 

relações humanas, sejam elas com os pacientes ou com a equipe multidisciplinar. 

Por isso, a comunicação é ponto chave em seu exercício.  

Nesse sentido, julgamos relevante conduzir estudos que aproximem a 

enfermagem do seu objeto de trabalho, que vai além do corpo propriamente dito, 

estendendo-se ao universo da comunicação. O objetivo deste estudo é identificar, a 

partir de um estímulo olfativo, indícios do processo de comunicação do paciente em 

coma através da leitura e da interpretação de possíveis alterações dos sinais vitais, 

como frequência cardíaca, percentual de saturação de oxigênio no sangue, 

respiração, pressão arterial e temperatura ou sinais subjetivos emitidos pelo corpo 

por meio de expressões faciais e corporais, caso o paciente venha a apresentá-las. 



 

 

 

 

 

 

“A arte dos neurônios 

 

Em 1906, Santiago Ramón y Cajal recebeu o 

prêmio Nobel de Medicina. 

Ele quis ser pintor. 

Seu pai não deixou, e ele não teve outro remédio a 

não ser se transformar no cientista espanhol mais 

importante de todos os tempos. 

Se vingou desenhando o que descobria. Suas 

paisagens do cérebro competiam com Miró, com 

Klee: 

- O jardim da neurologia oferece emoções 

artísticas incomparáveis – costumava dizer. 

Ele desfrutava explorando os mistérios do sistema 

nervoso, e mais ainda desfrutava desenhando-os”. 

(GALEANO, 2014). 
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3 ELETROENCEFALOGRAMA: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

A neurociência moderna passou por avanços notáveis a partir do século XIX. 

Pesquisas no campo da atividade elétrica do cérebro contribuíram imensamente 

com esses avanços, que, segundo Gomes (2015), contaram com o esforço de 

pesquisadores, que aqui serão representados por Richard Caton (1842-1926) e 

Hans Berger (1873-1941).  

Para os primeiros registros de atividade elétrica cerebral, Caton utilizou 

eletrodos não polarizados que foram posicionados nos cérebros expostos de 

animais (coelhos, macacos e gatos). O registro se deu a partir do uso de um 

galvanômetro, um instrumento sensível utilizado para medir correntes de baixa 

intensidade, da ordem de miliampéres. (GOMES, 2015). 

Figura 1 - Visão superior do galvanômetro 

 
 Fonte: Acervo Biblioteca PUC-SP/Campus Sorocaba. 
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Figura 2 - Visão frontal do galvanômetro 

 
Fonte: Acervo Biblioteca PUC-SP/Campus Sorocaba. 

O psiquiatra alemão Hans Berger, em 1929, descobriu que os impulsos 

elétricos geravam correntes elétricas tênues e contínuas, que podiam ser 

monitoradas e registradas. Hans Berger anunciou à comunidade médica e científica 

da época um equipamento projetado para captar as tênues correntes elétricas 

geradas pelo cérebro humano e, dessa forma, mostrá-las registradas em papel. A 

esse novo método de registro fisiológico, ele atribuiu o nome de eletroencefalograma 

(EEG). (SABBATINI, 1997). 

Berger pôde observar que o padrão de atividade apresentava alterações 

relacionadas ao estado funcional do cérebro, como, por exemplo, durante o sono, 

nos processos anestésicos, em situações de hipóxia (falta de oxigênio) e em 

algumas desordens neurológicas, como a epilepsia. (SABBATINI, 1997).  
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3.1 Ondas cerebrais e suas funções  

 

As ondas cerebrais aparecem naturalmente tanto durante os estados ativos, 
como durante os estados de repouso. Nossos pensamentos, emoções e 
comportamentos são o reflexo da atividade neuronal dentro do cérebro. A 
ativação das ondas cerebrais caracteriza a atividade elétrica neuronal, 
particularmente as flutuações de tensão oriundas dos fluxos iônicos dos 
neurônios no cérebro. O EEG mede essas atividades elétricas e as 
representa como ondas ou oscilações. Normalmente, essas ondas cerebrais 
são representantes de funções específicas de todo o cérebro. O EEG pode 
ser afetado pelo sono, por distúrbios cerebrais, por medicação e pela idade. 
Há muitas faixas de onda separadas, variando de 0.05 a 500 Hz, que têm 
sido expressas operacionalmente, baseadas em diferentes estados da 
função cerebral. As ondas cerebrais com frequências mais lentas são 
dominantes quando nós nos sentimos cansados, lentos, ou sonhadores. Por 
outro lado, as frequências mais altas são dominantes quando nós nos 
sentimos conectados ou hiperalertas. (SOWNDHARARAJAN; KIM, 2016, p. 
729). Tradução própria.  

 

Quadro 1 - Ondas Cerebrais e estados mentais correlatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Palke (2004). 

As seguintes categorias de faixas de frequência são as mais 

terapeuticamente relevantes. 
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Quadro 2 - Ondas cerebrais e suas funções 

Delta 
0 - 4Hz 

Teta 
4 - 8Hz 

Alfa 
8 - 13Hz 

Beta 
13 - 30Hz 

Gama 
>30Hz 

Sono do 
movimento dos 

olhos não rápido 
(sono sem 

sonho) 

Estado de 
sonolência, 
devaneio, 

pensamento 
imaginativo e 

criativo, e 
processo de 

memória de curto 
prazo. 

 

Performance 
cognitiva, 

coordenação 
mental, 

serenidade, 
estado de alerta, 

integração e 
aprendizado. 

Estado de alerta, 
envolvimento em 

solução de 
problemas, 
tomada de 

decisão, e focado 
em atividade 

mental. 
. 

Combinações da 
memória 

operacional, 
consciência 
expandida, 
irrupção da 

espiritualidade, e 
durante estados 

hipnóticos. 

Fonte: Adaptado de Sowndhararajan e Kim (2016). 

 

3.2 Aplicação diagnóstica 

 

Oitenta anos depois da descoberta do EEG humano por Berger, este 
continua a ser um exame complementar de diagnóstico sistematicamente 
pedido na investigação da epilepsia. Se considerarmos que a epilepsia é um 
distúrbio de hiperexcitabilidade eléctrica do córtex cerebral e que o EEG é 
um meio de registo desta hiperactividade isto faz sentido. (OLIVEIRA; 
ROSADO, 2004, p. 466). 

 

O EEG é um exame indolor, com duração mínima de 30 minutos quando 

solicitado de rotina, sem riscos associados e de baixo custo quando comparado com 

outros exames de imagem. É universalmente utilizado na investigação da epilepsia. 

Sua aplicação diagnóstica também inclui a detecção de outros distúrbios cerebrais, 

dentre eles: malformações do desenvolvimento cortical, distúrbios da consciência, 

morte encefálica, demência, doença cerebral ou estrutural e outros distúrbios 

psicológicos. (SOWNDHARARAJAN; KIM, 2016).   

Atualmente, a aplicação prática do EEG tem se mostrado de grande 

importância na detecção e compreensão das atividades cerebrais espontâneas e 

das funções cognitivas através da inalação de fragrâncias. O estudo dos autores 

Sowndhararajan e Kim (2016) sugere claramente que a atividade do EEG em 

humanos é susceptível a alterações durante a exposição a fragrâncias. 

O EEG também é indicado para avaliar traumas, intoxicação por drogas e 

extensão da lesão cerebral em pacientes comatosos. (SILVA, 2016). 



ELETROENCEFALOGRAMA: ASPECTOS HISTÓRICOS               57 

 
 

Nos quadros de coma traumático, o EEG pode estar associado a um melhor 

prognóstico quando é possível identificar a presença de reatividade como resposta 

aos estímulos dolorosos. Já a ausência de reatividade aos estímulos dolorosos, 

associada à presença de onda delta difusa, corresponde a uma evolução 

insatisfatória. (SILVA; LIMA, 1998). 

Também para a determinação de morte encefálica, o EEG é um dos exames 

complementares que podem ser solicitados segundo a Resolução CFM nº 2.173/17. 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2017). 

Uma das vantagens do EEG na ótica de Silva (2016) é a sua resolução 

temporal, que permite o registro/gravação, em segundos, de complexos padrões de 

atividade neural (SILVA; LIMA, 1998). Dessa forma, paroxismos epileptiformes de 

duração limitada, que não mantêm relação com sintomas ou sinais de crises 

epilépticas, observados quando o paciente se encontra no período interictal, ou seja, 

fora da crise epiléptica, podem auxiliar no diagnóstico de epilepsia.  

O EEG, quando interpretado à luz da anamnese do paciente, ou seja, 

considerando o contexto clínico (história clínica, exame neurológico, exames 

laboratoriais, exames de imagens), contribui para a conclusão diagnóstica e para o 

prognóstico do paciente. (GARZON, 2007). 

No entanto, o exame de EEG apresenta baixa resolução espacial quando 

comparado com os exames de tomografia computadorizada e ressonância 

magnética, pois a captação dos sinais elétricos é afetada pela distância entre o 

escalpo e o córtex, que inclui o arcabouço estrutural, e pelo posicionamento do 

paciente. (SILVA, 2016). 

 

3.3 Eletrodos 

 

O EEG é um exame capaz de monitorar não invasivamente a atividade 

cerebral, baseado nas variações de voltagem captadas pelos eletrodos de escalpo, 

também chamados eletrodos de superfície. Os eletrodos possuem diâmetro de 1cm 



ELETROENCEFALOGRAMA: ASPECTOS HISTÓRICOS               58 

 
 

e são fabricados com materiais que conferem baixa impedância, ou seja, materiais 

que não oferecem resistência à passagem da corrente elétrica, tais como: ouro, 

prata ou cloreto de prata. (BAZTARRICA OCHOA, 2002). 

Esses eletrodos, pequenos discos metálicos, são distribuídos em pares na 

superfície do couro cabeludo. Um par de eletrodos é denominado um canal. Os 

eletrodos são fixados com auxílio de uma pasta condutora, que, além de promover a 

fixação, permite a captação dos sinais elétricos. Nesse processo ocorrem reações 

químicas que permitem a transferência de cargas entre eles, pois o contato direto do 

metal com o ambiente salino leva à dispersão de átomos do metal, que se dissolvem 

parcialmente na solução, formando um campo elétrico que tende a atrair – sem 

sucesso, uma vez que não há energia suficiente para a recombinação – os íons de 

volta para o metal. (KUTZ, 2009). 

  

3.3.1 Sistema 10-20 

 

Os conceitos em relação à padronização da técnica de colocação dos 

eletrodos nas áreas anatômicas pré-determinadas emergiram do primeiro congresso 

internacional de eletroencefalografia, realizado em 1947 em Londres. Nesse 

congresso, Herbert Jasper ficou com a incumbência de desenvolver um método de 

posicionamento dos eletrodos. Jasper baseou-se em estudos realizados acerca do 

modo de colocação dos eletrodos e uniu os pontos positivos das técnicas utilizadas 

na época. Ele apresentou, em 1949, no segundo congresso interacional em Paris, o 

método 10-20, como mostra a figura 4, conhecido e utilizado internacionalmente 

segundo recomendação da federação internacional. (DELAMONICA, 1984). 
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Figura 3 - Posicionamento dos eletrodos 

 
Fonte: Trans Cranial Technologies (2012). 

Quadro 3 - Nomenclatura corresponde à área anatômica 

LÓBULO FRONTAL TEMPORAL CENTRAL PARIETAL OCCIPITAL 

ELETRODO F T C P O 

Fonte: A autora. 

O método consiste na distribuição uniforme de 21 eletrodos no escalpo (couro 

cabeludo), a partir de dois pontos de referência, que compreendem a raiz do nariz 

(nasion) e a base do crânio (inion), e dos pontos pré-auriculares, situados 

perpendicularmente ao crânio. A delimitação desses dois pontos possibilita a 

medição do crânio na direção transversal e no plano médio, estabelecendo 

perímetros que obedecem a intervalos de 10% e 20% entre um ponto e outro. As 

variações em relação ao formato e ao tamanho do crânio são consideradas. 

(DELAMONICA, 1984). 

Os nomes dos pontos onde os eletrodos são posicionados correspondem à 

área anatômica e a numeração par e ímpar corresponde aos hemisférios cerebrais: 

hemisfério direito, números pares; hemisfério esquerdo, números ímpares; por 

exemplo: F4= frontal direito e F3= frontal esquerdo. Já os eletrodos situados na linha 

média, que correspondem ao número zero, são acrescidos da letra Z. O uso da letra 
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Z evita que confusões possam surgir em relação ao número “0” e a letra “O”, como, 

por exemplo, P0 (parietal zero) ser confundido com PO (parieto-occipital), 

permanecendo a letra z, como, no exemplo, Pz (parietal média). (DELAMONICA, 

1984). 

Para realização do registro adequado, é necessário o posicionamento correto 

dos eletrodos para que os dados estejam alinhados à posição. Para que isso ocorra, 

o técnico em eletroencefalografia faz uso de uma fita métrica para auxiliá-lo na 

medição entre os pontos estabelecidos pelo sistema internacional 10-20. (SILVA, 

2016).  

Figura 4 - Medição anteroposterior 

 
Fonte: Delamonica (1984). 

O método de colocação dos eletrodos pelo sistema 10-20 pode ser descrito 

conforme a sequência: 

Medição anteroposterior 

Medida da distância entre a raiz do nariz (nasion) e a protuberância occipital 

(inion), ambas no mesmo plano sagital.  
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Ao longo dessa linha, cinco pontos são marcados utilizando 10 e 20% de 

medida entre eles: polo frontal (Fp), frontal (F), central (C), parietal (P) e occipital 

(O). O primeiro ponto (Fp) está a 10% da distância nasion-inion, marcado logo acima 

da raiz do nariz.  

O segundo ponto (F) está a 20% da raiz do nariz (inion) e é marcado acima 

do ponto Fp. Os pontos central, parietal e occipital, na linha média, são encontrados 

da mesma forma, acrescentando-se 20% de distância a partir de cada ponto 

demarcado. 

Medição lateral (Coronal)  

É medida a distância entre os pontos pré-auriculares direito/esquerdo, 

passando pelo ponto central (C), já determinado pela medida anteroposterior. 

A 10% da medida do ponto pré-auricular é encontrado o ponto temporal 

médio, que corresponde ao ponto T3. 

A 20% do ponto temporal médio, obtém-se o ponto central (C3). 

Os pontos médio frontal (F3 e F4) e médio parietal (P3 e P4) estão 

posicionados ao longo da linha coronal frontal e parietal, respectivamente, na 

mesma distância entre a linha média e a linha temporal. 

Figura 5 - Medição anteroposterior e vista lateral esquerda. Posições dos eletrodos da linha                  
média e transversais à esquerda 

 
Fonte: Garzon (2007). 
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Figura 6 - Medição lateral (anteroposterior), linha temporal. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Delamonica (1984). 

Corresponde à medida da distância entre o ponto médio Fp e o ponto occipital 

O, ambos na linha média, passando pelo ponto temporal T3 encontrado 

anteriormente. 

A partir do ponto médio Fp, acrescenta-se 10% da medida de distância que 

corresponde ao ponto Fp1, localizado à esquerda.  

A partir do ponto médio O, acrescenta-se 10% da medida de distância que 

corresponde ao ponto médio O1, à esquerda. 

 O ponto F7 corresponde ao ponto médio situado entre Fp1 e T3, na mesma 

linha. 

No ponto médio entre T3 e O1, na mesma linha, obtêm-se o ponto T5. 
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Figura 7 - Vista superior posição dos eletrodos da linha temporal 

 
Fonte: Garzon (2007). 

 

3.4 Condições para realização do exame 

 

O paciente é orientado a dormir por um período de 4 horas na noite que 

antecede o exame, o que é chamado de privação do sono. As medicações das quais 

o paciente faz uso devem ser mantidas. É solicitada a remoção de brincos e outros 

objetos de metal. O couro cabeludo deve estar higienizado e o cabelo seco. Cabelos 

longos devem ser ligeiramente presos para auxiliar na exposição do couro cabeludo. 

O paciente é acomodado em uma poltrona ou maca reclinável, sendo orientado a 

fechar os olhos e a relaxar durante a realização do exame, pois os movimentos 

oculares, bem como a movimentação do corpo, geram artefatos (interferência). O 

ambiente deve ser calmo, sem movimentação de pessoas, e a luz pode ser apagada 

ou ter sua intensidade reduzida. Podem ser utilizados, durante o exame, estímulos 

como abertura e fechamento ocular, hiperventilação, fotoestimulação intermitente e 

audioestimulação. (FERREIRA; OLIVEIRA; BONAVIDES, 2010). 



ELETROENCEFALOGRAMA: ASPECTOS HISTÓRICOS               64 

 
 

Considerando o percurso da eletroencefalografia, bem como os aspectos 

primordiais para sua realização brevemente mencionados neste capítulo, finalizamos 

esta passagem com alguns questionamentos propostos por Gomes (2015): 

Quais são os sinais? Eles são realmente cerebrais? Como captá-los e ampliá-

los, expurgando ruídos e artefatos?  

Os questionamentos acima fizeram parte da história do EEG e de seus 

idealizadores, que persistiram em suas pesquisas e fundamentaram suas 

descobertas. Hoje não restam dúvidas em relação à existência dos sinais cerebrais 

e os recursos disponíveis nos equipamentos transbordam as expectativas da época 

de Caton e Berger. É certo que os ruídos e artefatos fisiológicos e não fisiológicos 

interferem na qualidade do exame e podem, em algumas situações, até mesmo 

inviabilizar sua leitura, mas as condições estruturais das instalações, aliadas à 

qualificação do profissional técnico que realiza o exame, minimizam 

consideravelmente essas ocorrências. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos de olfato 

O sentido do olfato me propicia viver a vida 

intensamente. 

Posso sentir o cheiro dos meus livros aos 

montes, 

Posso sentir o cheiro de músicas que vêm de 

muito longe, de pessoas do passado, de outros 

tempos, de horas que já não são e de vidas que já 

não estão. 

Quem sabe nossas vidas estejam feitas de 

cheiros”. 

(MIMURA, 2018). 

 

4 OS SENTIDOS DO CORPO 
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4 OS SENTIDOS DO CORPO 

 

Para Luria (1966), a evolução dos seres humanos exige a organização das 

sensações, para fornecer ao cérebro as informações referentes às condições 

internas e externas do corpo. Os movimentos inerentes ao comportamento humano 

envolvem uma gama de interconexões, provenientes de informações recebidas das 

regiões periféricas (pele, músculos, articulações e vísceras) e central (hemisférios 

cerebrais).  

 

No processo de comunicação, a motricidade está implícita na linguagem 
como se fosse sua sombra. Algumas partes do cérebro encarregam-se de 
controlar o corpo e sua motricidade. Outras se disponibilizam para as 
imagens, símbolos e conceitos. A encefalização da espécie humana emerge 
da riqueza de padrões de ação. Estes por sua vez, resultam de uma maior 
sinergia dos receptores sensoriais, de onde imergiram sistemas de controle 
de organização neurológica. (LURIA, 1982, p. 95). 

 

Para Plessner (1977), as sensações e percepções são consideradas fontes 

de conhecimento dependentes do funcionamento dos respectivos órgãos sensoriais, 

que, por meio de estímulos internos e externos, informam o organismo acerca dele 

mesmo, do ambiente e de sua localização. Esses estímulos são captados e 

conduzidos ao órgão receptor, para que ocorram as respostas organizadas pelo 

SNC. 

Para Merleau-Ponty (1999), os movimentos do corpo são repletos de 

significados, atribuídos de acordo com a percepção de fenômenos interiores e 

exteriores, que conta com o deslocamento dos órgãos do sentido, que propiciam 

esse espetáculo. Isso em pleno equilíbrio, resultando na “organicidade” à qual 

podemos assistir.  

As sensações foram classificadas por Luria (1979) em três grupos: 

interoceptivas, proprioceptivas e exteroceptivas.  

 As sensações interoceptivas levam para o cérebro sinais provenientes das 

partes internas do organismo, órgãos e sistemas que possuem receptores 

localizados em sua superfície. Elas possuem uma estreita semelhança com os 
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estados emocionais e constituem o desdobramento da primeira realidade, fluindo de 

forma menos consciente, mantendo relação com a regulação reflexa dos órgãos. No 

entanto, podem se tornar conscientes quando se relacionam com a dor visceral, 

alcançando os tratos espinotalâmicos bilateralmente. (LURIA, 1979; MACHADO, 

2006). 

Sensações proprioceptivas são aquelas que informam a posição do corpo no 

espaço através de receptores periféricos ou profundos da pele, dos músculos, dos 

ligamentos e dos tendões, que refletem as mudanças percebidas pelo corpo através 

da condução para a medula espinhal (aferências), chegando ao sistema talâmico 

estriado e terminado no córtex pós-central, ou seja, atingindo os níveis mais altos do 

neuroeixo. Entretanto, sua localização nem sempre é ganglionar, como por exemplo, 

as vias trigeminais do neurônio I, mas sim no núcleo do trato mesencefálico, que 

corresponde a neurônios idênticos aos ganglionares, que se ligam aos feixes 

neuromusculares da mandíbula, mímica, língua, articulação temporomandibular e 

dentes. Os dentes informam a posição da mandíbula, bem como a força da mordida. 

(LURIA, 1979; MACHADO, 2006). 

As sensações exteroceptivas compreendem o maior grupo de sensações, 

trazem as sensações provenientes do mundo externo, possibilitando ao homem a 

leitura do ambiente no qual está inserido. A título de estudo, as sensações 

exteroceptivas são divididas em dois subgrupos: sensações exteroceptivas de 

contato: paladar e tato; e sensações exteroceptivas de distância: olfato, visão e 

audição. As sensações de contato – o paladar e a pele – dependem da ação motora 

dos receptores situados no corpo no nível dos órgãos específicos, já as sensações 

de distância – olfato, visão e audição – atingem os receptores dos órgãos 

específicos, estando o estímulo situado a certa distância dos respectivos receptores. 

No entanto, as sensações relacionadas ao paladar e ao tato também podem ser 

inspiradas por ações situadas à distância. Nesse ponto, cito as sensações 

intermediárias ou intermodais descritas por Luria (1979), especificamente a 

sensibilidade vibrátil, e também outros tipos não específicos de sensações. Esse tipo 

de sensibilidade localiza-se entre a audição e a visão, entre a capacidade desses 

dois sentidos em captar um limiar de oscilações inferior ao referido. Entre essas 

variações, temos a sensibilidade vibrátil, aquela percebida pelos ossos, não pelo 

ouvido. 
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As sensações mistas podem despertar a sensibilidade intermodal toda vez 

que temos o contato com zonas intermediárias de sons agudos, luzes extremamente 

fortes e sabores intensos, que se situam entre as sensações visuais, auditivas e 

táteis. Caracterizando essa relação intermediária, citamos, como exemplo, o olfato, 

um dos nossos sentidos de distância, que pode ser aguçado por sabores intensos. 

(LURIA, 1979). 

Ainda no que se refere às sensações exteroceptivas, destacamos a 

classificação de sensações não específicas, que podem ser provocadas pela 

capacidade da pele de perceber os diferentes matizes de cores por meio das mãos e 

pelas pontas dos dedos. Essa fotossensibilidade pode estar relacionada ao 

ectoderma, tecido embrionário que deu origem ao sistema nervoso e também à pele. 

Podemos citar, também, outras sensações não estudadas suficientemente como, 

por exemplo, o sentido de distância ou o “sexto sentido”, como a percepção das 

pessoas com deficiência visual quando há presença de obstáculos posicionados a 

certa distância, ou seja, a capacidade da pele do rosto em perceber ondas de calor 

ou ondas sonoras emitidas pelos objetos. (LURIA, 1979). 

Nesse sentido, propomos, a partir de Baitello Júnior (2012), um olhar reflexivo 

para o nosso passado, para o momento em que um dos nossos ancestrais se 

arriscou a descer das árvores. Os primatas viviam nas copas das árvores e se 

utilizavam do sentido de distância para se informar sobre as condições locais com 

total amplitude de visão no eixo vertical e no horizontal. No momento em que o 

homem, ao contrário de todos os outros de sua linhagem, deixou a vida no topo para 

viver no chão, ocorreu a primeira perda no sentido de distância, a perda da 

totalidade da acuidade visual. No entanto, em decorrência disso, o homem 

desenvolveu, simultaneamente, a capacidade de conviver com o medo e enfrentar, 

mesmo que a duras penas, aquilo que antes, quando era possível recorrer aos 

galhos para escapar de possíveis ataques e embates, não era considerado tão 

ameaçador.  

Mensurar possíveis perdas e ganhos não constitui o objetivo dessa 

passagem, mas ressalto, para finalizar o pensamento, o momento de transição do 
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uso de peles de animais para cobrir o corpo para a confecção de vestimentas mais 

sofisticadas. 5 

Retomando na visão de Plessner (1977), os sentidos participam 

conjuntamente da construção de um mundo perceptivo a partir do corpo e do 

ambiente. Como em outros organismos animais, os sentidos exercem sua função de 

orientação e deslocamento, como ações corporais, apoio, alerta, funções inibitórias 

e excitatórias. A ausência de capacidade funcional de um órgão do sentido 

específico no ser humano acaba sendo compensada por outro, devido a sua 

capacidade de abstração e articulação de significados. Desse modo, podemos 

constatar que a visão de Plessner (1977) dialoga com a de Luria (1979) no que se 

refere à condição fundamental dos órgãos do sentido como fonte do 

desenvolvimento psíquico. 

As sensações, portanto, possibilitam ao corpo o reconhecimento de 

fenômenos internos e externos, que permitem o desempenho de atividades 

conscientes. Elas são fontes de conhecimentos em relação ao nosso próprio corpo e 

ao ambiente à nossa volta. Os órgãos dos sentidos tornam o mundo sensível para 

nós, transmitem ao cérebro sensações acerca do nosso estado interno e nos 

mantêm conscientes acerca dos processos que se sucedem. Em situações 

“normais” não nos damos conta de sua existência e importância, mas, a partir do 

momento em que percebemos distorções em nossos sentidos, tornamo-nos 

estranhos a nós mesmos. 

 

Situações em que somos privados da abundância constante de informação 
levam a um estado de sonolência. Esses casos se verificam quando o 
homem perde subitamente a visão ou a audição e o olfato e quando suas 
sensações táteis são limitadas por algum processo patológico. (LURIA, 
1979, p. 1). 

 

 

                                            
5 Em uma noite fria de inverno, parei o carro para levar um cobertor para um morador de rua que 

havia algumas semanas se abrigava embaixo de um viaduto. Para minha surpresa, o senhor não quis 
receber o cobertor, justificando a recusa dizendo que, se ele se cobrisse muito, “perderia a 
capacidade de sentir o perigo a sua volta”. Com essa contextualização, ressalto o caráter ativo das 
sensações, a preservação dos sentidos de proximidade e distância, da sensibilidade vibrátil e de 
outras sensações não específicas, que garantem a sobrevivência desse andarilho nessa condição 
inóspita. (A autora, 2016).  
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Viver em um ambiente cercado de aparatos tecnológicos pode diminuir a 

relação direta do corpo com o meio. Como o paciente se encontra internado em uma 

UTI, que é – ou pelo menos se espera que seja – um ambiente repleto de 

tecnologia de ponta, vale ressaltar que tanto os colaboradores da unidade quanto os 

pacientes têm suas respostas sensoriais modificadas. (HALL, 1989).  

Segundo Kamper (2016, p. 90): 

 

Os corpos podem aparecer como imagem, mas jamais encontrarão plena 
realização como tal. Também as imagens têm algo de corpóreo, embora 
sua tendência seja existir sem corpo (...). Corpos são parcialmente 
invisíveis, parcialmente visíveis. É possível que na sombra sua invisibilidade 
fundamental venha a se expressar visivelmente. 

 

Diante do exposto, consideramos possível que o corpo, através dos sentidos, 

apresente respostas visíveis aos estímulos aos quais é submetido e que o 

confinamento ao próprio eu potencialize a necessidade biológica de buscar saídas, 

encontrando, assim, novas formas de organização. 

Segundo Baitello Júnior (1997), a biologia nos ensinou que os processos 

vitais promovem a troca de informações intraorgânicas, a comunicação entre as 

células, especificando, aqui, as sinapses, bem como todas as reações metabólicas, 

descritas por Bystrina (1989) apud Baitello Júnior (1997) como primeira realidade, 

comunicação indispensável para a sobrevivência biológica.  O desdobramento da 

primeira realidade é inevitável e dá origem à segunda realidade, que, por sua vez, 

desenvolve a comunicação entre os indivíduos e espécies, visto que as espécies 

animais também se comunicam a partir de códigos secundários construídos sobre o 

funcionamento dos códigos primários.  

 

A segunda realidade não é algo de outro mundo, do além. Ela existe – 
realmente – nas células cinzentas dos cérebros e é transponível em signos 
perceptíveis, em signos materiais e energéticos e textos (fala, escrita, 
imagem, gesto, filme, música). (BYSTRINA, 1989 apud BAITELLO JÚNIOR, 
1997, p. 30).

6
  

 

                                            
6
 BYSTRINA, Ivan. Semiotik der Kultur: Zeichen – Texte: Codes. Tubingen: Stauffenburg, 1989. 
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4.1 Olfato 

 

[...] a respiração não é neutra ou agradável – é o ar submetido a um 
processo de cozimento: vivemos em ebulição constante. Existe uma 
espécie de forno em nossas células, e, quando respiramos, inalamos o 
mundo que passa por nossos corpos, assimilamo-lo ligeiramente e 
expiramo-lo, deixando-o livre novamente, levemente alterado por nos ter 
conhecido. (ACKERMAN, 1992, p. 26-27). 

 

A estimulação das células olfativas ocorre através da inspiração do ar pelas 

narinas. O nariz recebe o ar e dá início à tríade: aquecimento, umidificação e 

filtração. Vale ressaltar que, na respiração artificial - quando uma pessoa recebe o ar 

inspirado através da entubação endotraqueal ou traqueostomia –, esse mecanismo 

não acontece. Portanto, pessoas nessas condições recebem o ar sem os 

condicionantes supracitados, o que pode levar ao acúmulo de secreção espessa do 

tipo “crostas” na parte inferior do pulmão bem como a infecções pulmonares. 

(GUYTON, 1989). 

A estimulação olfativa tem início quando o ar atinge a parte superior da 

cavidade nasal, onde se encontram os receptores que captam as moléculas 

odoríferas. A intensidade da inspiração é responsável pelo consequente aumento do 

fluxo de ar, o qual pode aumentar consideravelmente a sensibilidade olfativa como 

ocorre, por exemplo, na técnica de farejar. (GUYTON, 1989).  

A mucosa olfatória está localizada na parte superior das fossas nasais, no 

terço superior do septo nasal, e é formada pelas células sensoriais olfatórias, pelas 

células de suporte e pelas células basais.  

As células basais, distribuídas no epitélio colunar pseudoestratificado da 

membrana mucosa, apresentam glândulas de Bowman dispersas, que umidificam a 

área através da secreção de muco. O muco secretado tem a função de solubilizar as 

substâncias aromáticas e possui, em sua constituição, mucopolissacarídeos, 

imunoglobulinas, proteínas e enzimas, tais como as peptidases.  

 

As células olfativas são neurônios bipolares derivados do sistema nervoso 
central. De seu polo apical, cada neurônio estende um único dendrito para a 
superfície epitelial, onde o dendrito se expande em um grande botão, do 
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qual 5-20 cílios finos projetam-se na camada de muco que cobre o epitélio. 
De seu polo basal, cada neurônio projeta um único axônio através da placa 
cribiforme óssea acima da cavidade nasal para o bulbo olfativo. (PALHETA 
NETO et al., 2011, p. 352). 

 

Prolongamentos dos dendritos apresentam nas extremidades vesículas 

olfatórias que entram em contato com o muco que reveste a superfície interna da 

cavidade nasal, através de cílios que reagem com as moléculas desprendidas dos 

produtos inspirados (odores, aromas, fragrâncias, essências). As moléculas se fixam 

quimicamente aos receptores proteicos presentes na membrana dos cílios olfatórios, 

que têm sua permeabilidade aumentada. Ao serem inspiradas, as moléculas geram 

impulsos nervosos, conduzidos, então, ao corpo da célula olfativa, atingindo o 

axônio. Os axônios terminam sobre os dendritos das células mitrais, chamadas de 

glomérulos, que possuem cerca de 60 células em tufo em seu interior. Em cada 

glomérulo convergem cerca de 25.000 axônios, que estabelecem sinapses com 

aproximadamente 25 células mitrais, que enviam os sinais para o bulbo olfatório e, 

depois, seguem para outras regiões do cérebro para serem processados. (BEIDLER, 

1982; GUYTON, 1989).  

Para estimular as células olfatórias, três características físicas são 

consideradas primordiais: as substâncias devem ser voláteis, ligeiramente 

hidrossolúveis e também lipossolúveis. O fato de ser volátil permite a inspiração 

pelas narinas, a hidrossolubilidade permite a passagem da substância pelo muco 

para entrar em contato com as células olfatórias e, por último, a lipossolubilidade 

permite que os cílios, que apresentam conteúdo lipídico em sua constituição, entrem 

em contato com o muco e com substâncias que irão gerar impulsos nervosos. Os 

impulsos nervosos são conduzidos até células mitrais e transmitidos para o cérebro 

pelas fibras do nervo olfatório ou por neurônios retransmissores. (GUYTON, 1989). 

Ao chegarem ao cérebro, os impulsos nervosos são conduzidos para duas 

áreas específicas, denominadas área olfativa medial e área olfativa lateral. A área 

olfativa medial é formada pelo núcleo olfativo, pelo tubérculo olfativo, pelo 

hipotálamo e por outras áreas próximas, como o sistema límbico e o úncus. A área 

olfativa lateral, também chamada de córtex olfativo primário, é formada pelo córtex 
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pré-piriforme, pelo córtex piriforme e por partes dos núcleos amigdalóides. 

(GUYTON, 1989).  

Em ambas as áreas olfativas temos as regiões responsáveis pela percepção 

olfativa e pela decodificação da sensação com atribuição de significado emocional e 

visceral como, por exemplo, mediação, controle, comportamento, náusea e 

salivação. Especialmente as amígdalas e as áreas do córtex sobrejacentes às 

regiões pré-piriforme e piriforme, situadas na área olfativa lateral, são responsáveis 

por sensações somáticas, visuais e táteis e por outros tipos de sensações. Essas 

regiões, conectadas com a área olfativa medial – região frontal, orbifrontal e úncus -, 

são responsáveis por preferências ou aversões alimentares relacionadas às 

experiências prévias. Nervos olfatórios secundários da área olfativa medial e lateral 

seguem para o sistema límbico, para o tálamo e para o núcleo do tronco cerebral. 

(GUYTON, 1989). 

O sistema olfativo é o único sistema sensorial que se projeta diretamente no 

sistema límbico, sendo todos os outros processados em áreas corticais secundárias 

associativas. O sistema límbico também está associado à aprendizagem, à memória 

e às emoções (BURT, 1995). Estudos posteriores evidenciaram uma rede de 

conexões estabelecidas com outras estruturas e tais informações deram origem à 

atual denominação sistema límbico. Esse sistema estabelece muitas outras 

conexões, que diferem umas das outras, que se relacionam fundamentalmente 

como a regulação dos processos emocionais e do sistema nervoso autônomo. As 

estruturas giro do cíngulo, giro para-hipocampal e hipocampo, que não participam da 

apreciação consciente de odores, formam um anel medial que contorna os 

hemisférios cerebrais, denominado sistema límbico. (MACHADO, 1998). 

O termo rinencéfalo ou encéfalo olfatório é atualmente utilizado para designar 

estruturas diretamente relacionadas à olfação, como nervo olfatório, bulbo, tracto 

olfatório, estria olfatória lateral e úncus e as demais estruturas são estudadas como 

parte do sistema límbico. (MACHADO, 1998). 

Comparado a outras espécies, o ser humano apresenta uma perda da 

capacidade de seus sentidos no decorrer de seu processo civilizatório. No olfato, 

especificamente, essa perda é visível entre os mamíferos. Somos os menos 
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privilegiados, pois temos uma questão cultural que, provavelmente, colaborou para 

tal prejuízo. O fator inspirador desta pesquisa se relaciona a esse assunto e foi 

abordado no capítulo “Na pele de um cachorro”, do livro O homem que confundiu 

sua mulher com um chapéu, do neurologista Sacks (1988). 

 

Mas foi a exaltação do olfato que realmente transformou seu mundo: Eu 
tinha sonhado que era um cachorro – era um sonho olfativo – e acordei num 
mundo infinitamente cheiroso – um mundo em que todas as outras 
sensações, mesmo intensificadas, empalideciam diante do olfato. E tudo 
isso era acompanhado de uma espécie de tremor, de uma emoção ansiosa 
e de uma estranha nostalgia, como de um mundo perdido, meio esquecido, 
meio relembrado. (SACKS, 1988, p. 151). 

 

4.1.1 Limiar olfativo 

 

O olfato e o paladar são os sentidos químicos mais antigos do encéfalo. Há 

550 milhões de anos era só o que os invertebrados podiam fazer. Os sistemas 

olfatórios e gustatórios intermedeiam as sensações provenientes de moléculas que 

interagem com os receptores da gustação e olfação, propagando os impulsos para o 

sistema límbico e outras áreas corticais superiores. (HAWKES; DOTY, 2009). 

Alterações olfatórias e gustativas costumam manifestar-se simultaneamente, sendo 

que as alterações gustativas comumente advêm de anormalidades olfatórias. 

(PALHETA NETO et al., 2011). 

Para que possamos sentir o gosto das coisas, é preciso que ocorra a diluição 

num meio líquido como, por exemplo, a saliva. A partir da diluição, partículas se 

desprendem dos alimentos, são exaladas e captadas pelas narinas. Ainda nesse 

processo, temos a olfação retronasal, que acontece durante a mastigação e a 

deglutição, quando os receptores olfativos são estimulados por moléculas que 

passam dentro da boca e atravessam a faringe nasal. (ACKERMAN, 1992). 

O modo como o sistema olfativo decodifica a informação molecular para 

tornar possível a percepção do cheiro é complexo. Mesmo as moléculas 

estruturalmente semelhantes podem apresentar um odor diferente, e aquelas com 

diferenças estruturais podem produzir um odor semelhante. O cheiro é reconhecido 
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por diferentes tipos de receptores e um único receptor é capaz de perceber 

estímulos olfativos diversos, com limiares diversos para as diferentes substâncias 

odoríferas. (HAWKES; DOTY, 2009).  

As informações provenientes das estruturas fisioquímicas das moléculas 

olfatórias são reconhecidas e listadas por uma combinação de receptores ativados 

pelo estímulo olfativo ao nível do córtex piriforme. Dessa forma, as combinações são 

codificadas e mapeadas pelos glomérulos bulbares. A combinação de misturas 

odoríferas produz um padrão de ativação a partir de padrões induzidos por um único 

estímulo previamente reconhecido. Tal comportamento reflete a atividade dos 

neurônios de segunda ordem. As células piramidais corticais respondem a 

características de odores diversos vindos de células mitrais e tufadas presentes em 

regiões adjacentes. (HAWKES; DOTY, 2009). 

Os elementos que compõem tais misturas podem desempenhar atividades 

que diferem entre si, exibindo um caráter ativo de polarização e despolarização da 

membrana, como citado por Hawkes e Doty (2009). 

O nariz humano pode detectar a maioria das substâncias químicas em 

concentrações extremamente baixas. Quantidades muito pequenas de um agente 

odorífero no ar são capazes de produzir um estímulo olfativo, como constatado na 

seguinte passagem: 

 

A substância metil mercaptano pode ser percebida numa concentração de 
apenas 1/25 bilhão de mg por ml de ar. Devido a esse limiar tão baixo, esta 
substância é misturada ao gás natural para dar-lhe um odor, que pode ser 
descoberto em caso de vazamento. (GUYTON, 1989, p. 595). 

 

Os autores Hawkes e Doty (2009, p. 29), no primeiro capítulo do livro The 

neurology of Olfaction, anatomia e fisiologia, descrevem a complexidade do sentido 

olfativo.  

 

Por exemplo, a substância trimetilamina, que cheira peixe, pode ser 
detectada por algumas pessoas em menos de uma parte por bilhão, 
enquanto que B-ionone (!) , uma substância com cheiro de violeta, pode ser 
detectada em níveis menores do que 10 partes por trilhão [...]. 
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Concentrações de 10 a 50 vezes superiores aos limiares desencadeiam 

intensidade máxima de sensação olfativa. Essa particularidade, que se traduz pela 

intensidade do sistema olfativo, contrasta com os demais sistemas sensoriais que 

necessitam de maiores concentrações para atingir a faixa de percepção: 500 mil /1 

no caso da visão, 1 trilhão/1 no ouvido. (GUYTON, 1989).  

Podemos observar que, assim como outros sistemas sensoriais, o olfato 

também possui meios para organizar as informações provenientes dos mais 

variados estímulos olfativos recebidos, tarefa magistralmente desempenhada pelas 

células glomerulares, que filtram e adaptam os odores das substâncias para a 

construção de um pano de fundo das sensações olfativas. (HAWKES; DOTY, 2009). 

A modulação do mecanismo de entrada – células receptoras – e de saída – 

neurônios de segunda ordem – é influenciada por fatores intrínsecos e extrínsecos.  

Como fator intrínseco, podemos descrever os seguintes fatores: a ativação 

dos receptores de dopamina (D2), que facilita a evocação do cheiro, bem como o 

efeito contrário, referente à diminuição da circulação de dopamina no sistema 

límbico e no hipotálamo, o que dificulta o reconhecimento do cheiro; o contexto da 

aprendizagem prévia, descrita como codificação e mapeamento de moléculas 

fisioquímicas; e o estado corporal, que desempenha um papel significativo no 

desempenho da atividade bulbar. Um exemplo disso é a resposta rápida das células 

mitrais e tufadas aos odores de comida ou aos odores associados à comida em 

ratos privados de alimentação quando comparados com ratos que foram 

alimentados. (HAWKES; DOTY, 2009).  

Como fator extrínseco citamos o estudo em que ratos jovens foram 

continuamente expostos a determinado cheiro (odorante) e, quando atingiram a 

idade adulta, mostraram uma captação de 2-deoxyglucose glomerular focal 

aumentada específica ao odorante ao qual foram expostos. Esse fator extrínseco 

relacionado a exposição contínua também pode ser considerado como um fator 

intrínseco, pois evoca uma das funções da dopamina, a da aprendizagem prévia. 

(HAWKES; DOTY, 2009). 
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4.1.2 Alterações olfatórias 

 

O olfato, embora negligenciado ao longo do tempo, vem despertando 

interesse da neurologia nos últimos anos devido, especialmente, a sua ligação com 

o desenvolvimento das doenças degenerativas do cérebro. (HAWKES; DOTY, 

2009). 

No entanto, segundo Starzewski Júnior et al., (2008), é comum, na 

comunidade médica, a não valorização das queixas dos pacientes quando 

associadas a distúrbios olfativos. A não valorização das queixas, na maioria das 

vezes, está associada ao fato de não apresentarem risco de vida. Ou seja, não é 

considerado o impacto negativo dessas alterações olfativas na qualidade de vida 

dos pacientes.  

 

Onde estavam os neurologistas todo este tempo e por que eles 
negligenciaram esta modalidade tão importante? O nariz é o olho para a 
maioria dos não-primatas e só porque outras modalidades sensoriais 
mostraram-se cruciais na evolução humana isso não torna o sentido do 
olfato desimportante aos seres humanos. (HAWKES; DOTY, 2009, p. VII). 

 

O olfato desempenha um papel importante no que diz respeito a nossa 

segurança, como nos alertar na presença de gases tóxicos, dentre outras situações 

que se constituem risco iminente. Sem falar da questão nutricional, em que podemos 

identificar a presença de um alimento deteriorado. (GUYTON, 1989).  

Na medicina clássica, o olfato era muito utilizado e nos hospitais e pelos 

médicos que iam atender os pacientes em suas residências. Eles contavam com o 

olfato para detectar o odor característico da urina do paciente diabético ou até 

mesmo o odor proveniente de abcessos pulmonares. No entanto, com o passar do 

tempo, essa prática foi se tornando menos constante e, hoje, nosso limiar olfativo é 

muito pouco utilizado. (SACKS, 2013).  

No que diz respeito à natureza afetiva do olfato, podemos salientar qualidades 

que podem ser agradáveis ou desagradáveis, assim como no sentido do paladar. Na 
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seleção dos alimentos, o olfato desempenha um papel crucial, pois odores que 

foram desagradáveis em uma ocasião podem provocar sensações desagradáveis 

como náusea e vômito. Já uma sensação considerada agradável, como o cheiro de 

um perfume, pode despertar emoções, histórias e lembranças. (GUYTON, 1989). 

 

4.2 NOSOLOGIA OLFATÓRIA 

 

Os autores Palheta Neto et al. (2011) relatam que a diminuição do sentido do 

olfato, bem como a diminuição da capacidade regenerativa do epitélio olfatório, se 

torna marcante a partir dos 60 anos, embora aconteça sutilmente ao longo da vida. 

Embora esse fato se deva ao processo fisiológico de envelhecimento, a diminuição 

olfatória também pode estar relacionada à degeneração de células nervosas, o que 

independe de alterações periféricas. Ainda na ótica dos autores, a diminuição da 

acuidade olfatória interfere no reconhecimento do sabor da comida, impactando a 

vida cotidiana da população que sofre com esse problema. 

O sentido olfativo pode ser acometido total ou parcialmente, por alterações 

congênitas ou adquiridas. Diversas afecções como Alzheimer, Parkinson, herpes 

simples, hanseníase, rinites, sinusites, desvio de septo, enxaquecas, traumatismo 

cranioencefálico, neoplasias cranianas, envelhecimento, distúrbios psiquiátricos, 

estresse pós-traumático, e outras afecções, podem incidir em alterações olfatórias. 

(PALHETA NETO et al., 2011; SACKS, 2013).  

Exposições a substâncias tóxicas – como tabaco, nicotina, cocaína, derivados 

de petróleo, formaldeído, metais pesados, monóxido de carbono, dentre outras – 

podem ser reversíveis ou irreversíveis, dependendo do tempo de exposição, da 

toxicidade do agente e da extensão da lesão/ perda do epitélio olfatório. (PALHETA 

NETO et al., 2011). 

Os medicamentos que apresentam anfetaminas em sua formulação, os 

antibióticos da classe dos aminoglicosídeos e tetraciclina, bem como os 

descongestionantes nasais, também contribuem com o aparecimento das disfunções 
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relacionadas ao sentido do olfato, considerando-se os fatores relacionados ao tempo 

de exposição e à toxicidade. (PALHETA NETO et al., 2011). 

O olfato também pode ser acometido nas formas clínicas da hanseníase 

(doença de Hansen), doença infectocontagiosa, causada pelo mycobacteryum 

Leprae. A doença que se desenvolve em nervos periféricos acometidos pelo bacilo 

M. leprae, posteriormente, atinge a pele e a mucosa bucal. No entanto, as 

manifestações que envolvem a cavidade nasal podem aparecer antes das lesões na 

pele e na mucosa bucal. A face sofre alterações em sua forma, chamadas de “fácies 

leoninas”, que resultam da atrofia da estrutura óssea e do processo alveolar da 

maxila. Em virtude dessas alterações, ocorrem processos inflamatórios, epistaxe, 

alargamento do nariz e perda olfativa. (RUSSO et al., 2005). 

As alterações olfativas vêm despertando interesse dos profissionais da área 

da saúde de modo geral. Seu acometimento pode apontar para uma série de 

desordens, o que dificulta sua classificação como um marcador específico para 

determinada doença, o que, de certa forma, pode ser considerado um ponto positivo 

para a realização de anamnese e de raciocínio clínico acurados, pois algumas das 

desordens que se desenvolvem paralelamente às alterações olfativas ainda estão 

sendo estudadas, e novos achados podem trazer informações importantes. 

Dentre as alterações psiquiátricas, destacamos a síndrome de referência 

olfatória (SRO), uma manifestação incomum do transtorno dismórfico corporal. Em 

um relato de caso, um jovem de 23 anos acreditava que sua transpiração exalava 

um cheiro desagradável que incomodava as pessoas com as quais mantinha 

proximidade. As terapias comportamentais direcionadas aos desafios de encarar as 

crenças delirantes, associadas ao uso de antipsicóticos inibidores de recaptação de 

serotonina, particularmente a amissulprida, podem ser consideradas como estratégia 

adequada para o tratamento da síndrome. (GEBARA; BARROS NETO, 2011).  

Fornazieri (2013) em sua tese Validação do teste de identificação do olfato da 

Universidade da Pensilvânia (UPSIT) para brasileiros; descreve as principais 

doenças que se desenvolvem paralelamente às disfunções olfatórias. 

 



OS SENTIDOS DO CORPO               81 

 

Quadro 4 - Categorias de doenças que cursam com distúrbio olfatório 

DOENÇAS NASAIS LOCAIS 

- Rinossinusite aguda e crônica (com e sem 
pólipos); 
- Rinite alérgica; 
- Tumores nasais. 

INFECÇÃO 

- Resfriado comum;  
- Influenza;  
- Encefalite herpética;  
- AIDS; 
- Doença priônica;  
- Doença fúngica, por exemplo, aspergilose e 
mucormicose. 

TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO 
- Usualmente impacto posterior ou lateral 
severo. 

EPILEPSIA 
- Aura olfatória; 
- Convulsão parcial complexa. 

ENXAQUECA - Antes, durante ou depois do ataque. 

ESCLEROSE MÚLTIPLA 

- Durante recrudescimento ou em doença mais 
avançada;  
- Raramente pode se apresentar como sintoma 
inicial. 

TUMORES 
- Carcinoma nasofaríngeo;  
- Neuroblastoma;  
- Meningioma de fossa olfatória. 

DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 
- Granulomatose de Wegener;  
- Síndrome de Sjogren. 

CAUSAS ENDOCRINOLÓGICAS 

- Diabetes; 
- Doenças de Addison; 
- Síndrome de Cushing e Klinefelter; 
- Síndrome de Kallman; 
- Pseudohipoparatireoidismo;  
- Displasia septo-ótica. 

DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS 

- Doenças de Parkinson idiopática;  
- Doença de Alzheimer;  
- Demência; 
- Demência com corpos de Lewy 

DOENÇAS NEUROLÓGICAS 

- Epilepsia; 
- Doença de Alzheimer;  
- Doença de Parkinson idiopática; 
- Esclerose múltipla. 

Fonte: Adaptado de Fornazieri (2013). 
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Na doença de Parkinson, além do olfato, outros sentidos podem ser 

acometidos: sensibilidade visual ao contraste, percepção visual de cores, 

propriocepção e controle motor. A intensidade e a prevalência de algumas das 

alterações sensoriais descritas são variáveis e isso dificulta o preenchimento dos 

requisitos de um marcador precoce da doença de Parkinson. (QUAGLIATO et al., 

2007).  

As pessoas que sofrem alterações no sentido do olfato, parcial ou totalmente, 

relatam um sentimento de tristeza e angústia ao perceberem o declínio da 

capacidade olfatória e o fechamento das janelas químicas. 

Um estudo sobre as alterações do olfato na doença de Parkinson, publicado 

pelos autores Quagliato et al. (2007), evidencia que a disfunção olfatória é um dos 

sinais mais prevalentes na doença de Parkinson, no entanto, apenas 28% dos 

pacientes verbalizam essa condição. 

A anosmia, como é chamada a perda total da capacidade de sentir cheiros, 

acomete aproximadamente 5% das pessoas e vem acompanhada de muitos 

inconvenientes relacionados à vida laboral, à segurança, à alimentação, à emoção e 

à autopercepção (como, por exemplo, o não reconhecimento do cheiro exalado pelo 

próprio corpo: suor, halitose, dentre outros). (SACKS, 2013). Esses aspectos estão 

diretamente relacionados à qualidade de vida e à possibilidade de desenvolvimento 

de uma fobia social, como na SRO, doença em que, é importante salientar, a 

esquiva e o medo de situações sociais são secundárias à crença de exalar o odor.  

Na pele de um cachorro, um dos casos relatados por Oliver Sacks (1988), 

médico neurologista inglês, em seu livro O homem que confundiu sua mulher com 

um chapéu, podemos encontrar alterações olfativas – anosmia, hiperosmia, 

parosmia ou disosmia, fantosmia, cacosmia – apresentadas pelos pacientes. 

Posteriormente, outras alterações foram pesquisadas e publicadas no livro A mente 

assombrada. 

Stephen D., um estudante de medicina de 22 anos, viciado em drogas, 

apresentou um quadro de hiperosmia (hipersensibilidade a odores), provavelmente 

desencadeado pela excitação dopaminérgica decorrente do uso de anfetaminas. 
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Num sonho intenso uma noite, sonhou que era um cachorro, num mundo 
incrivelmente rico e significante em matéria de cheiros (“O cheiro alegre da 
água... o cheiro valente de uma pedra”). Ao acordar, encontrou-se num 
mundo exatamente assim. “Como se eu tivesse sido totalmente daltônico 
antes e, de repente, me encontrasse num mundo cheio de cores.” Ele teve, 
de fato, uma intensificação da visão das cores (“Eu podia distinguir dezenas 
de marrons onde antes só via marrom. Meus livros encadernados em couro, 
que pareciam iguais antes, tinham agora matizes bastante distintos e 
perceptíveis”) e uma nítida acentuação da percepção e da memória visuais 
eidéticas (“Nunca consegui desenhar antes, eu não conseguia “ver” as 
coisas na minha cabeça, mas agora era como se eu tivesse uma câmara 
lúcida na mente – eu “via” tudo como se fosse projetado no papel, e era só 
desenhar os contornos que “via”. De repente, eu conseguia fazer os mais 
precisos desenhos anatômicos.”). (SACKS, 1988, p. 151). 

 

O caso de hiperosmia apresentado por Stephen D. fez com que Sacks 

procurasse por outros casos semelhantes. Assim, ele encontrou um paciente 

anósmico, que sofreu uma lesão cerebral e, por isso, teve seu trato olfatório afetado. 

O paciente se mostra surpreso e aflito diante da situação, e diz: 

 
“Sentido de olfato?” 
“Nunca pensei nisso. Normalmente a gente não pensa. Mas quando o perdi, 
foi como ficar cego. A vida perdeu um bocado do sabor - a gente não 
percebe como o cheiro tem “sabor”. A gente cheira pessoas, cheira livros, 
cheira cidades, cheira a primavera – talvez não conscientemente, mas como 
um pano de fundo rico e inconsciente para tudo. De repente, meu mundo 
inteiro ficou radicalmente mais pobre”. (SACKS, 1988, p. 153). 

 

Passado um tempo após a perda olfativa, o paciente percebeu que recuperou 

a percepção olfativa. Tal fato se deu quando ele conseguiu sentir o cheiro do café 

coado. Com muita alegria, resolveu experimentar o cachimbo e, mais uma vez, a 

percepção olfativa cumpriu seu papel. Ele conseguiu sentir o cheiro da fragrância do 

seu tabaco preferido. Tal empolgação o levou a procurar o neurologista, que realizou 

um teste duplo cego e constatou que não houve mudança no seu quadro, ou seja, o 

sentido do olfato não foi readquirido. (SACKS, 1988). 

Situações como essa podem ser explicadas pela intensificação da memória 

nos pacientes anósmicos no que diz respeito à capacidade de imaginar o cheiro, 

quando relacionado a experiências olfativas pregressas. Ou seja, há uma certa 

osmalgia, um desejo em lembrar desses cheiros, a capacidade de imaginar o cheiro 

com o qual mantinha certa familiaridade. No caso do paciente em questão, essa 
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capacidade foi exercida para o cheiro do café e para o da fragrância da substância 

aromática que utilizava no cachimbo, mas ela poderia se estender a qualquer outro 

cheiro que fosse familiar.  

 

A sensibilidade intensificada de sistemas sensoriais que perderam a 
capacidade de receber informações visuais, olfativas, ou sonoras normais 
não deixa de ter suas desvantagens, pois pode levar a alucinações visuais, 
olfativas ou sonoras – fantopsia, fantosmia ou fantacusia, para usar velhos e 
bons termos. (SACKS, 2013, p. 53). 

 

Diferentemente do caso supracitado, que se relaciona com um desejo de 

lembrar-se de um determinado cheiro repleto de significado (osmalgia), torna-se 

imprescindível citar os quadros de fantosmia desenvolvidos pelos pacientes 

anósmicos, sejam eles definitivos ou transitórios. Os pacientes com anosmia total só 

podem desenvolver alucinações olfativas, não sendo possível distorcer os odores 

percebidos e nem a intensificação de um determinado cheiro presente.  

Existem casos definidos como anosmia específica, onde os pacientes 

apresentam incapacidade de detectar um ou mais odorantes. Tal incapacidade 

provavelmente se relaciona a uma alteração genética quando não se comprova 

nenhuma evidência de perda do olfato. Não deve ser confundida com a anosmia 

adquirida. As anosmias específicas, sobre as quais o sujeito geralmente não tem 

consciência, estão presentes de uma forma ou de outra num grande segmento da 

população, e podem ser vistas como o equivalente olfativo do daltonismo. 

(HAWKES; DOTY, 2009). 

Já os pacientes acometidos por uma perda parcial do sentido do olfato – 

parosmia ou disosmia – apresentam distorções olfativas, que, na maioria das vezes, 

são desagradáveis. 

As alucinações olfativas podem se desenvolver em decorrência de psicose, 

de crises convulsivas que envolvem o lobo temporal medial, acompanhadas de uma 

aura olfativa ou gustativa e de lesões no sistema olfativo a nível central de origem 

neoplásica ou vascular. Sacks (2013, p. 54): 
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A disosmia ou fantosmia resultaram do reaparecimento do herpes simples 2 
que ele contraíra muitos anos antes, e ele notou, intrigado, que esses 
reaparecimentos sempre eram precedidos de cheiros alucinatórios. Ele 
escreveu: “sinto o cheiro da reativação do herpes. Um ou dois dias antes do 
início de um episódio de neurite, volto a ter alucinações olfativas com o 
último cheiro forte que percebi. Esse cheiro persiste durante a neurite e 
desaparece gradualmente junto com ela.” [...] A força dessas alucinações 
correlaciona-se com a severidade da neurite generalizada. 

 

O caso da paciente canadense Mary B. foi relatado por Sacks (2013, p.53), 

após um relato recebido da paciente, no qual ela descreve o quadro de disosmia, 

que experimentou dois meses após a cirurgia de histerectomia (retirada do útero), 

realizada sob anestesia geral. O relato, reproduzido a seguir, foi enviado pela 

paciente, oito anos após a cirurgia.  

 

“Um fantasma em meu cérebro” 
Aconteceu depressa. Em setembro de 1999 eu me sentia ótima. Fizera 
histerectomia durante o verão, mas já estava de volta às aulas diárias de 
pilates e balé, e me sentia em forma e cheia de energia. Quatro meses mais 
tarde eu continuava em forma e vigorosa, mas estava trancada em uma 
prisão invisível, devido a um distúrbio que ninguém podia ver, que ninguém 
parecia conhecer, e do qual nem mesmo o nome eu conseguia descobrir.  
As mudanças inicialmente foram graduais. Em setembro, comecei a sentir 
um gosto metálico e meio podre em tomates e laranjas, e queijo cottage me 
parecia leite azedo. Tentei várias marcas, todas estavam ruins.    
Em outubro, alface começou a me lembrar de aguarrás, e espinafre, maçã, 
cenoura e couve-flor estavam com gosto de coisa estragada [...] 

 

Na fantosmia o paciente não precisa necessariamente do estímulo para 

lembrar-se de determinado cheiro. Não se evoca na memória o contexto ou 

determinada situação. O cheiro aparece, na maioria das vezes, sem manter uma 

relação direta com o momento, podendo perdurar por dias, semanas ou até mesmo 

anos. Mas, como citado, encontramos um viés possível para explicar os casos que 

envolvem grande perda olfativa, mas não os que envolvem uma perda total.  

 

Laura H., que perdeu a maior parte do olfato após uma craniectomia, 
escreveu-me contando que de vez em quando sentia brevemente um surto 
de odores que eram plausíveis, embora nem sempre exatos, pelo que ela 
se lembrava antes de sua perda. Às vezes, não eram nem um pouco reais: 
“Estávamos reformando a cozinha, e uma noite os fusíveis queimaram. Meu 
marido me garantiu que não havia perigo, mas eu fiquei muito preocupada 
com a possibilidade de um incêndio elétrico. [...] Acordei no meio da noite e 
tive de me levantar para verificar a cozinha, pois sentia cheiro de fio 
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queimado. [...] Chequei tudo o que pude ver na cozinha, no corredor, nos 
armários, mas não vi nada queimando. [...] Então comecei a pensar que o 
cheiro talvez viesse de trás da parede ou de algum lugar que eu não podia 
ver.” (SACKS, 2013, p. 53). 

 

Ela foi acordar o marido; ele não percebeu nada estranho, mas ela continuava 

a sentir um cheiro forte de fumaça. “Fiquei horrorizada”, ela disse, “por sentir um 

cheiro tão forte de alguma coisa que não estava ali”. (SACKS, 2013, p. 53). 

Existem casos de fantosmia e disosmia que se relacionam a odores fétidos, 

chamados de cacosmia (alucinação com cheiros desagradáveis). Para elucidar o 

quadro de cacosmia, voltamos para o caso da paciente canadense Mary B., relatado 

pelo neurologista Oliver Sacks. Nesse caso, podemos observar o quadro de 

disosmia com progressão para cacosmia. 

 

[...] No começo de dezembro, fomos jantar com os amigos. Precisei 
escolher cuidadosamente, mas apreciei a comida, com exceção da água 
mineral, que tinha cheiro de alvejante de roupa. Mas os outros a estavam 
bebendo sem problemas, por isso deduzi que o meu copo não tinha sido 
bem enxaguado. Os cheiros e sabores pioraram drasticamente na semana 
seguinte. O tráfego fedia tanto que eu precisava me esforçar a sair de casa; 
dava voltas enormes por rotas exclusivas de pedestres para chegar às 
minhas aulas de pilates e balé. O cheiro de vinho era repulsivo, e também o 
de qualquer pessoa que usasse perfume. O cheiro do café que Ian tomava 
de manhã vinha piorando, mas de um dia para o outro se transformou em 
um fedor horripilante, intolerável, que permeava a casa e permanecia por 
horas. Ele começou a tomar café no trabalho. (SACKS, 2013, p. 55). 

 

Dentro de um universo de possíveis cheiros alucinatórios, alguns não são 

passíveis de descrição por liberarem o cérebro das amarras da realidade, tornando-

o livre de qualquer restrição. Sem poder contar com situações associativas ou 

pregressas, o cérebro fica livre para combinações das mais variadas formas. Tal fato 

também se aplica aos sons e às imagens.  

 

4.3 Memória olfativa  
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Segundo Luria (1991, p. 39): 

 

[...] entendemos por memória o registro, a conservação e a reprodução dos 
vestígios da experiência anterior, registro esse que dá ao homem a 
possibilidade de acumular informação e operar com os vestígios da 
experiência anterior após o desaparecimento dos fenômenos que provocam 
tais vestígios.  

 

A memória, segundo Edelman (1992), é considerada a capacidade de repetir 

determinada ação ou efeito e corresponde à tríade de funções cerebrais superiores, 

juntamente com a categorização perceptiva e a aprendizagem. A aprendizagem está 

intimamente relacionada à categorização e à memória, no entanto, elas não a 

esgotam, sendo imprescindível o acesso a outras áreas do cérebro (hipotálamo, 

núcleos do mesencéfalo e outras), que vão operar como cartografias neuronais 

globais, para a construção do aprendizado. Em outras palavras, não basta 

categorizar e lembrar para aprender, mas essas funções cerebrais propiciam uma 

base de reconhecimento para começarmos o caminho.  

A memória, considerada como aumento da capacidade de categorizar, surge 

a partir das alterações sinápticas contínuas que constituem a base bioquímica da 

memória, o que esclarece que o ato de recordar não se dá de forma estereotipada, 

mas sim sob a influência de contextos dinâmicos, que se encontram em constante 

processo de mutação. (EDELMAN, 1992). 

Os humanos, em sua herança mamífera, têm uma habilidade excepcional de 

lembrar-se de cheiros. O olfato proporciona a possibilidade de revivermos momentos 

esquecidos ao longo do tempo, momentos de nossa infância, determinados 

acontecimentos que se desenrolaram em épocas específicas e, assim, esse sentido 

desperta sonhos e induz a fantasias, pois nos conduz a lugares visitados, 

reavivando-os com intensa familiaridade, e até mesmo a lugares em que nunca 

estivemos, aos quais somos fantasiosamente transportados.  

“Sentir” determinado cheiro pode, através da memória olfativa, proporcionar-

nos o reavivamento do passado e também de pessoas; no entanto, essa 

apresentação ocorre, na maioria das vezes, de modo natural, espontâneo. Por mais 
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que nos esforcemos para lembrar, muitas vezes os exercícios e tentativas 

fracassam. Assim, o olfato, com toda sua discreta potencialidade, consegue, através 

de ínfimas moléculas inspiradas, acessar um continente límbico até então blindado 

frente aos esforços empregados. O que estava escondido se apresenta vivo em 

nossa mente e, posteriormente, em nosso corpo. 

A teoria estereoquímica sobre o olfato, de J.E. Amoore, citada pela autora 

Diane Ackerman em seu livro Uma história natural dos sentidos, de 1992, lança uma 

tentativa para esclarecer como o cérebro consegue reconhecer e catalogar tantos 

odores diferentes. A teoria considera que o processo se torna possível porque as 

moléculas possuem formas diferentes e ligam-se a neurônios com os quais possam 

se acoplar. As moléculas se adaptam e assim propagam um impulso nervoso para o 

cérebro. Esse mecanismo costuma ser associado com o mecanismo chave 

fechadura, metáfora exaustivamente usada pelas disciplinas para explicar os 

processos naturais. 

 

[...] os odores almiscarados possuem moléculas em forma de discos, que se 
adaptam a partes elípticas dos neurônios. Os odores mentolados 
apresentam molécula em forma de cunha, que se adapta a parte em forma 
de V. Os odores canforados têm molécula esférica, que se ajusta a uma 
parte elíptica, menor do que aquela a que se acopla o do almíscar. Os 
odores etéreos têm uma molécula em forma da vara, que se adapta a uma 
parte com um orifício. Os odores florais possuem molécula em forma de 
disco com cauda, que se funde a uma parte em forma de panela com cabo. 
Os odores pútridos têm carga negativa, que é atraída positivamente para o 
espaço carregado positivamente. E os odores acres possuem carga 
positiva, que se adapta a espaço negativamente carregado. Alguns odores 
adaptam-se a dois lugares diferentes ao mesmo tempo, liberando aroma ou 
efeito misto. (ACKERMAN, 1992, p. 35). 

 

Falar sobre o olfato é como voltar para o início do processo evolutivo, quando 

existíamos nos oceanos. Muitas formas de vida marinha aguardam, estáticas, que o 

alimento passe ao alcance de seus tentáculos. Nós, na nossa primeira versão 

humana, na qualidade de peixes, usávamos o olfato para impedir que algo 

desagradável entrasse pela nossa boca, como algo venenoso. Também nos 

utilizávamos do olfato para nos aproximar de companheiros e nos afastar dos 

inimigos. Com o desenvolvimento do olfato ao longo do tempo, a pequena bolha de 

tecido olfatório transformou-se no cérebro. Os hemisférios cerebrais se constituíam 
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em botões situados nos caules olfatórios, logo, pensamos porque cheiramos. 

(ACKERMAN, 1992). 

Ainda na ótica da mesma autora, no que diz respeito aos primórdios de nossa 

evolução como nômades, não viajávamos por prazer, mas, sim, pela busca de 

alimentos através da caça e, nesse sentido, o olfato desempenhava um papel 

primordial, pois, além de auxiliar na caça, ainda tornava possível escolher o que 

seria objeto da caça. Passamos a perseguir os frutos da terra e a cheirar as 

estações de acordo com o que elas ofereciam. Com o passar do tempo, o olfato se 

tornou menos necessário e foi denominado por Hellen Keller como “o anjo caído”.  

No entanto, pesquisadores defendem que nos utilizamos do olfato de modo 

inconsciente. Mesmo em uma reunião de negócios, recebemos, através do olfato, 

informações acerca das pessoas presentes na sala, como, por exemplo, quais estão 

receptivas, quais são as pessoas notáveis, importantes. Percebemos, inclusive, a 

presença de conflitos, etc.  

Independente de termos ou não consciência dos cheiros a nossa volta, cada 

um de nós carrega um léxico próprio de cheiros, o que possibilita recuperar, num 

átimo, informações, fatos e experiências vividos, trazidos até mesmo por acaso por 

um estímulo olfativo. 

Em relação aos sentidos do corpo, podemos observar que, para enxergarmos 

precisamos da luz; para degustarmos, precisamos colocar coisas na boca; para 

sentirmos, precisamos tocar; para ouvirmos, precisamos de sons; no entanto, para 

cheirarmos, basta respirar. Podemos fechar os olhos, tampar os ouvidos, mas não 

podemos deixar de respirar. Respiramos ao longo de toda vida, em movimentos 

cíclicos com duração aproximada de 5 segundos. Somos banhados por cheiros que 

nos envolvem, que entram em nosso corpo e que, muitas vezes, não nos permitem 

descrevê-los, as palavras se tornam pequenas formas diante do universo repleto de 

odores. Assim, ao nascermos, a partir do primeiro inspirar, passamos a respirar o 

mundo a nossa volta até e o derradeiro expirar. 

 



 

“A ciência não tem e não terá jamais o mesmo sentido de ser 
que o mundo percebido, pela simples razão de que ela é uma 

determinação ou uma explicação dele”. 
(MERLEAU - PONTY, 1999). 

                         “Era uma vez 

Havia um tempo em que encontros 
aconteciam 
pelo simples prazer 
de se estar junto, 
de se estar com. 
Não havia outra forma. 
Não existia outro jeito. 
Pelo menos, não se conhecia outra forma. 
Naquele vilarejo, as coisas eram assim. 
No entanto, a outra forma chegou: 
E está lá e aqui; 
aqui e lá 
e nós a utilizamos agora, 
incessantemente, 
exaustivamente, 
segundo o tempo que nos resta. 
Tempo, esse, que rege toda a nossa vida. 
Mas, uma pergunta! 
(duas ou três?!! Sei que não temos muito tempo!) 
O que fizeram com a outra forma? 
Onde está aquela forma? 
Nós ainda sabemos usá-la? 
E eu digo: 
Ela continua lá, no mesmo vilarejo: 
E lembramos dela; 
E voltamos a ela 
sempre que nos sentimos sufocados, 
Pela superficialidade das nossas relações. 
Será que voltamos a ela muito  
ou pouco? 
Para descobrir, basta olhar para os vínculos que construímos 
com as pessoas que amamos... 
Esses são os indicadores reais de tudo o que estamos 
alimentando, 
e ensinando,  
e aprendendo.” 
 
(MIMURA, 2017). 

                                                                                   

 

 

                                                                                  5 O EXPERIMENTO 
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5 O EXPERIMENTO 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

Esta pesquisa compreende um estudo exploratório descritivo, analítico, 

qualitativo e quantitativo, com perspectiva teórica interpretativa. 

 

5.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), subdividida em 

UTI A, B e C, e na sala de eletroencefalograma do Conjunto Hospitalar Sorocaba 

(CHS), onde são atendidos pacientes vinculados ao SUS, da cidade de Sorocaba e 

dos municípios pertencentes à Direção Regional de Saúde XVI, que compreende 47 

cidades. 

 O CHS é um centro de atendimento em nível terciário de atenção à saúde, 

cujos pacientes, em quase sua totalidade, vêm encaminhados de outros serviços, 

visando tratamento especializado. O hospital, de administração direta do Estado de 

São Paulo, é habilitado como Instituição de Ensino, pois mantém um convênio com o 

Centro de Ciências Médicas e da Saúde, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (CCMS PUC-SP).  

 

5.3 Aspectos éticos e conflito de interesse 

 

Por se tratar de um estudo envolvendo seres humanos, ele foi submetido à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Pontifícia Universidade 

Católica (PUC) de São Paulo, regulamentada pela Comissão Nacional de Ética em 
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Pesquisa (CONEP), de acordo com a Portaria 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, aprovado segundo o Parecer No. 1.565.703 de 30/05/2016 (Plataforma 

Brasil), ANEXO A.  

Este protocolo de pesquisa foi aprovado, também, pela Comissão de Ensino e 

Pesquisa (COEP) do CHS, que autorizou a realização da pesquisa dentro daquele 

centro e pela empresa terceirizada Cruzada Bandeirantes São Camilo de 

Assistência Médico-Social, responsável pela administração e pelo serviço da UTI do 

CHS no período da coleta de dados do estudo ANEXO B e ANEXO C. 

Os responsáveis legais dos pacientes que participaram da pesquisa, bem 

como os que se propuseram a participar voluntariamente, assinaram o Termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE).  

Para realização da coleta de dados, foi alugado um equipamento Brain Wave 

II de eletroencefalograma, com 21 canais, da empresa Neurovirtual Technologies 

comércio de produtos médicos e serviços LTDA, situada na cidade de Barueri/SP. 

Para condução e fixação dos eletrodos, foram utilizadas pastas condutoras de 

fixação da marca Carbogel-carbofix adquiridas pela internet no site 

www.centermedical.com.br. Neste mesmo site, para mensuração dos sinais vitais 

dos participantes do grupo controle, foi realizada a compra de um oxímetro de pulso 

da marca STI (Monitor de dedo – OM403) e um aparelho de pressão digital 

automático da marca TECHLINE (BP-2208).  

Para a gravação dos exames dos pacientes internados na UTI, foi utilizada 

uma câmera digital da marca Sony Cyber-Shot, modelo DSC-W330 Digital Still 103. 

Para estimulação olfativa, foram utilizados óleos essenciais 100% puro nos 

aromas de hortelã pimenta e café torrado, do laboratório Laszlo, adquiridos através 

do site do laboratório: www.laszlo.ind.br.  

Nenhum dos membros da equipe de pesquisa recebeu apoio financeiro das 

empresas mencionadas acima ou de qualquer empresa comercial. 

Os custos inerentes aos insumos necessários à realização desta pesquisa 

foram cobertos pela bolsa concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

http://www.centermedical.com.br/
http://www.laszlo.ind.br/
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Pessoal de Nível Superior (CAPES) na modalidade II, processo nº 

8887.149572/2017-00 obtida pela doutoranda Verusk Arruda Mimura, em novembro 

de 2016 com término em maio de 2018.  

 

5.4 Equipe envolvida na pesquisa 

 

A equipe foi constituída por: pesquisador principal – Prof. Dr. Norval Baitello 

Júnior, responsável pela orientação; Prof. Dr. Sandro Blasi Espósito, coorientador 

responsável pela coordenação da fase experimental; Doutoranda Verusk Arruda 

Mimura, responsável pela construção do arcabouço teórico e pela execução prática 

da pesquisa.  

A realização dos exames de EEG contou com o auxílio de uma técnica em 

eletroencefalograma, contratada para esta pesquisa. 

 

5.5 Casuística 

 

5.5.1 Critérios de inclusão 

 

Participantes do grupo ambulatorial: adultos “saudáveis” com idade superior a 

18 anos, convidados aleatoriamente, que voluntariamente se propuseram e 

concordaram em participar da pesquisa e que assinaram o TCLE.  

Participantes do grupo UTI: Pacientes com idade superior a 18 anos, 

internados na UTI em período superior a 24 horas, que atingiram a pontuação de 

coma induzido (quando farmacológico) com pontuação de 1 a 6 pontos pela Escala 

de SAS, bem como aqueles que atingiram a pontuação de coma fisiológico de 3 a 8 

pontos na Escala de coma de Glasgow, que se apresentaram hemodinamicamente 

estáveis e em condições clínicas que permitiram a realização do exame e da 



O EXPERIMENTO              94 

 

estimulação olfativa e mediante a assinatura do TCLE pelo responsável legal 

autorizando a participação do paciente.  

 

5.5.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os participantes do grupo ambulatorial que declinaram do 

desejo de participar da pesquisa, participantes com idade inferior a 18 anos e 

participantes com histórico de crise convulsiva.  

No grupo UTI, foram excluídos os pacientes com idade inferior a 18 anos, 

pacientes que, em qualquer momento tiveram a suspensão da autorização de 

participação concedida pelo responsável legal, ou que não atingiram a pontuação de 

coma induzido (quando farmacológico) com pontuação de 1 a 6 pontos pela Escala 

de SAS, bem como aqueles que não atingiram a pontuação de coma fisiológico com 

pontuação de 3 a 8 pontos na Escala de coma de Glasgow (ECGL). 

 

5.6 Coleta de dados 

 

A coleta de dados consistiu na realização de exames de EEG, controle de 

sinais vitais (pressão arterial, percentual de saturação de oxigênio e frequência 

cardíaca), estimulação olfativa e observação das expressões faciais e corporais dos 

pacientes. Cada participante foi submetido a dois exames, realizados em dias 

diferentes. No primeiro dia de exame, os participantes receberam o estímulo olfativo 

com o aroma hortelã pimenta e, no segundo dia, receberam o estímulo olfativo com 

o aroma café torrado. Os participantes da pesquisa foram divididos em dois grupos: 

grupo controle e grupo intervenção. 
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5.7 Estímulo olfativo 

 

Foram utilizados, para nebulização, dois aromas de óleos essenciais 

fitoterápicos hipoalergênicos: Hortelã pimenta e Café torrado, do laboratório 

LASZLO. Os óleos essenciais foram diluídos em uma farmácia de manipulação 

especializada, pelos farmacêuticos José Vanilton de Almeida, Responsável Técnico 

CRF 8890, e Patrícia de Luzia M. da Silva, CRF 45834. A diluição possibilitou a 

utilização dos óleos essenciais em doses individuais de 50ml cada frasco, ou seja, 

um frasco/paciente. O volume total da diluição obedeceu à recomendação mínima 

de solução indicada nos copos umidificadores. 

Diluição do óleo essencial Hortelã-pimenta: 2 gotas dispersadas em 15ml de 

álcool de cereais e diluídas em quantidade suficiente para 1 litro de soro fisiológico. 

Diluição do óleo essencial Café-torrado: 12 gotas dispersadas em 15ml de 

álcool de cereais e diluídas em quantidade suficiente para 1 litro de soro fisiológico. 

 

5.7.1 Escolha dos aromas dos óleos essenciais utilizados 

 

Hortelã-pimenta: A escolha do aroma de hortelã foi baseada em sua ação 

calmante e na experiência pregressa do possível contato das pessoas com a planta 

por meio de chás culturalmente administrados, pelas mães e avós, para crianças e 

bebês devido a sua ação antiespasmódica e, a partir daí, para as outras fases da 

vida, ainda como chá e também no sabor das balas, chicletes, chocolates, bebidas, 

etc. 

Café-torrado: A escolha do aroma de café foi baseada em sua propriedade 

estimulante (cafeína). A bebida é natural e, em nosso país, faz parte da vida 

cotidiana das pessoas, em qualquer parte do dia, seja de manhã ao despertar, logo 

após o almoço, no meio tarde e no final da tarde. Enfim, o café costuma estar 

presente no dia a dia das pessoas direta ou indiretamente. Mesmo a pessoa que 
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não tem o hábito de consumir o café convive com o aroma proveniente da bebida, 

seja na própria residência, no ambiente de trabalho ou em qualquer outro ambiente 

social. 

 

5.8 Grupo Ambulatorial  

 

O grupo ambulatorial foi composto por 71 pessoas, com idade entre 19 e 79 

anos, sendo 25 homens e 46 mulheres. Os exames foram realizados entre os meses 

de junho e novembro do ano de 2017, no período da tarde.  

O tempo entre início/término, incluindo todas as fases do exame, foi de, 

aproximadamente, 60 minutos. Os participantes foram avaliados em uma sala 

privativa, onde foi realizada a coleta de dados demográficos e antropométricos para 

cálculo do índice de massa corpórea (IMC); (peso, altura e circunferência do 

pescoço). Os participantes foram questionados em relação aos medicamentos 

utilizados e consumo de tabaco. Os exames de EEG foram realizados na sala de 

Eletroencefalograma. Os participantes foram acomodados em poltrona posicionada 

em um ângulo de 45o graus, para início da colocação dos 21 eletrodos nas áreas 

correspondentes. Os eletrodos foram fixados com a utilização de pasta condutora. 

Após fixação dos eletrodos, foi pré-posicionada uma máscara facial na altura do 

pescoço, foi colocado no punho E o aparelho para verificação da pressão arterial e, 

no segundo dedo da mão D, foi colocado o oxímetro de pulso para verificação da 

frequência cardíaca e da saturação de oxigênio. Após 10 minutos do início do 

exame, a máscara foi posicionada na face do paciente (boca e nariz), para início da 

nebulização com oxigênio a 2L/minuto, contendo óleo essencial diluído (estímulo 

olfativo), que teve duração de 20 minutos.  

Para a realização do exame, a luz da sala se manteve apagada e o ambiente 

em silêncio.  
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Tabela 6 - Parâmetros controlados durante o exame de EEG do grupo ambulatorial 

Fonte: A autora. 

Os exames de EEG foram laudados pelo médico neurologista Prof. Dr. 

Sandro Blasi Esposito, integrante da equipe de pesquisa. Os dados foram 

transcritos, analisados e inseridos no banco de dados. 

 

5.8.1 Grupo UTI 

 

O grupo UTI foi composto por 14 pacientes internados na UTI, com idade 

entre 28 e 80 anos, sendo 10 homens e 4 mulheres. Os exames foram realizados 

entre os meses de maio e julho do ano de 2017, no período da tarde.  

O tempo entre início/término, incluindo todas as fases do exame, foi de 

aproximadamente 60 minutos. Os exames foram realizados à beira do leito. Para 

fixação dos 21 eletrodos nas áreas correspondentes foi utilizada a pasta condutora. 

TEMPO 
(T) 

INTERVALO PARÂMETROS CONTROLADOS 

T0 00 minuto 
Aferição de Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca + Início do Exame de EEG. 

T1 05 minutos 
Aferição de Pressão arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca. 

T2 10 minutos 
Aferição de Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca + Início do estímulo olfativo. (Hortelã/Café) 

T3 15 minutos 
Aferição de Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca. 

T4 20 minutos 
Aferição de Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca. Foto Estimulação. (5,10,15 Hertz a cada 1 minuto) 

T5 25 minutos 
Aferição de Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca + Estímulo doloroso. (Pressão Dedo Indicador E) 

T6 30 minutos 
Aferição de Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca + Término do Exame de EEG. 
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Após fixação dos eletrodos, foi instalado um cateter nasal no paciente e uma câmera 

foi posicionada na frente do monitor cardíaco durante a realização do exame para 

registro dos sinais vitais: frequência cardíaca (FC), percentual de saturação de 

oxigênio (SPO2) e pressão arterial (PA).  

Após 10 minutos do início do exame, o paciente recebeu nebulização com 

oxigênio a 2L/minuto, contendo óleo essencial diluído (estímulo olfativo), que teve 

duração de 20 minutos. Durante o exame, foram observadas as expressões faciais e 

corporais dos pacientes. Tais observações, somadas aos dados mensurados pelo 

monitor cardíaco e pelo EEG, tiveram como objetivo a busca por indícios de 

comunicação. Os exames foram realizados em horários que não coincidiram com o 

horário de visitas, para que não houvesse incômodo aos familiares durante esse 

período tão importante para familiares e pacientes. 

Tabela 7 - Parâmetros controlados durante o exame de EEG no grupo UTI 

Fonte: A autora. 

 Os exames de EEG foram laudados pelo médico neurologista Prof. Dr. 

TEMPO 
(T) 

INTERVALO PARÂMETROS CONTROLADOS 

T0 00 minuto 
Aferição de Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca + Início do Exame de EEG. 

T1 05 minutos 
Aferição de Pressão arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca. 

T2 10 minutos 
Aferição de Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca + Início do estímulo olfativo. (Hortelã/Café) 

T3 15 minutos 
Aferição de Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca. 

T4 20 minutos 
Aferição de Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca. Foto Estimulação. (5,10,15 Hertz a cada 1 minuto) 

T5 25 minutos 
Aferição de Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca + Estímulo doloroso. (Pressão Dedo Indicador E) 

T6 30 minutos 
Aferição de Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência 

Cardíaca + Término do Exame de EEG. 
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Sandro Blasi Esposito, integrante da equipe de pesquisa. Os dados foram 

transcritos, analisados e inseridos no banco de dados. 

 

5.9 MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

As tabelas de descrição dos dados apresentam os valores de cada conjunto 

de dados através das medidas de posição média e mediana e das medidas de 

dispersão, desvio padrão, intervalo de confiança de 95% (ICinf-ICsup) e intervalo 

interquartil (Q3-Q1), além do número de dados válidos (N) para cada conjunto. 

Descrição das medidas de Pressão Sistólica, Pressão Diastólica, Frequência 

Cardíaca e Saturação Parcial de O2 segundo os Grupos (Ambulatorial e UTI), as 

Essências (Hortelã e Café) e os Tempos (T0, T1, T2, T3, T4, T5, e T6). 

Quadro 5 - Descrição de medidas fisiológicas 

GRUPOS Essência Dado T N Média 
Desvio 
Padrão 

IC 
inf. 

IC 
sup. 

Mediana 
Q3
-

Q1 

Ambulatorial Hortelã 
Pressão 
Sistólica 

0 69 127,78 19,05 123,2 132,4 127 18 

1 69 124,13 18,30 119,7 128,5 123 21 

2 70 123,91 17,96 119,6 128,2 124 23 

3 71 124,82 17,76 120,6 129,0 124 22 

4 65 122,66 17,82 125,1 130,1 124 21 

5 69 126,00 16,97 121,9 130,0 125 21 

6 69 126,70 17,86 122,4 131,0 126 21 

 

UTI Hortelã 
Pressão 
Sistólica 

0 14 133,64 20,85 121,6 145,7 133 35 

1 14 134,64 19,06 123,6 145,6 133 35 

2 14 134,14 19,61 122,8 145,5 134 35 

3 14 132,71 19,70 121,3 144,1 133,5 29 

4 14 133,36 18,37 122,7 144,0 133 29 

5 13 135,10 20,40 122,7 147,4 135 37 

6 13 135,62 21,97 122,3 148,9 135 37 

 

Ambulatorial Hortelã 
Pressão 

Diastólica 

0 69 74,64 20,15 69,8 79,5 79 14 

1 71 73,58 16,08 69,7 77,4 76 15 

2 70 79,00 12,37 76,1 82,0 78 16 

3 71 77,38 13,7 74,1 80,6 77 16 

4 65 77,20 14,08 73,7 80,7 76 16 

5 69 77,74 13,92 74,4 81,1 79 15 

6 69 77,65 13,7 74,4 81,0 77 16 

 

UTI Hortelã 
Pressão 

Diastólica 
0 14 71,64 11,77 64,8 78,4 71 12 

1 14 72,43 10,11 66,6 78,3 71 12 
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2 14 71,57 10,49 65,5 77,6 71 13 

3 14 71,43 11,39 64,9 78,0 71 12 

4 14 71,50 9,91 65,8 77,2 71 12 

5 13 72,46 9,76 66,6 78,4 71 10 

6 13 72,08 9,63 66,3 77,9 71 10 

 

Ambulatorial Hortelã 
Frequência 

Cardíaca 

0 67 70,73 11,08 68,0 73,4 71 17 

1 68 70,90 10,32 68,4 73,4 70 15 

2 68 70,37 11,30 67,6 73,1 70 18 

3 69 68,33 11,16 65,6 71,0 67 18 

4 65 67,52 10,62 64,9 70,1 67 15 

5 68 66,65 10,81 64,0 69,3 66,5 14 

6 68 68,03 11,84 65,2 70,9 68 15 

 

UTI Hortelã 
Frequência 

Cardíaca 

0 14 93,86 19,02 82,9 104,8 91,50 25 

1 14 93,21 19,90 81,7 104,7 93 26 

2 14 92,00 11,19 81,5 102,5 89 26 

3 14 90,86 19,31 79,7 102,0 88 26 

4 14 93,86 19,23 82,75 105,0 92,5 22 

5 12 93,33 20,37 80,4 106,3 93 27 

6 12 94,83 20,02 82,1 107,6 94,5 27 

 

Ambulatorial Hortelã 
Saturação 
Parcial de 
Oxigênio 

0 68 94,18 3,60 93,3 95,0 94,5 5 

1 68 94,21 3,56 93,3 95,1 95 5 

2 68 95,28 3,33 94,5 96,1 95,5 4 

3 69 97,26 2,17 96,7 97,8 98 3 

4 65 97,31 1,99 96,8 97,8 98 3 

5 68 97,00 2,57 96,4 97,6 98 3 

6 68 96,59 5,00 95,4 97,8 98 3 

 

UTI Hortelã 
Saturação 
Parcial de 
Oxigênio 

0 10 96,9 3,78 94,2 99,6 97,5 3 

1 11 97,27 2,10 95,9 98,7 97 4 

2 12 88,58 28,01 70,8 106,4 96,5 5 

3 11 96,27 2,83 94,4 98,2 96 3 

4 10 97,00 2,67 95,1 98,9 97 4 

5 8 95,88 4,16 92,4 99,3 96,5 5 

6 9 95,22 3,96 92,2 98,3 96 4 

GRUPOS Essência Dado T N Média 
Desvio 
Padrão 

IC 
inf. 

IC 
sup. 

Mediana 
Q3
-

Q1 

Ambulatorial Café 
Pressão 
Sistólica 

0 71 124,76 15,80 121,0 128,5 122 21 

1 71 122,08 16,308 118,2 126,0 120 26 

2 70 121,93 14,79 118,4 125,5 121 23 

3 70 123,49 16,55 119,5 127,4 121 24 

4 71 122,89 16,12 119,1 126,7 121 24 

5 68 123,38 16,31 119,4 127,3 121 24 

6 66 122,70 17,06 118,5 126,9 120 27 

 

UTI Café 
Pressão 
Sistólica 

0 14 140,50 25,84 125,6 155,4 143 39 

1 14 140,71 25,36 126,1 155,4 142,5 39 

2 13 135,69 23,18 121,7 149,7 142 33 

3 13 136,23 21,29 123,4 149,1 139 34 

4 13 135,69 21,35 122,8 148,6 138 34 

5 13 134,46 21,72 121,3 147,6 138 31 

6 12 134,42 22,11 124,4 152,5 142,5 32 

 

 
Ambulatorial 

 
Café 

 
Pressão 

Diastólica 

0 71 74,3 14,50 70,9 77,7 76 16 

1 71 75,03 12,32 72,1 77,9 74 12 

2 70 75,89 10,47 73,4 78,4 75,5 12 

3 70 75,71 12,35 72,8 78,7 76 14 

4 71 74,51 15,60 70,8 78,2 76 15 

5 68 73,40 15,31 69,7 77,1 74,5 13 

6 66 75,29 13,54 72,0 75,6 74,5 15 
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UTI 
 

Café 

 
Pressão 

Diastólica 

0 14 68,07 21,16 55,8 80,3 70 11 

1 14 68,14 21,36 55,8 80,5 69,5 11 

2 13 67,46 22,84 53,7 69,0 69 15 

3 13 74,31 14,06 65,8 82,8 72 19 

4 13 74,62 14,09 66,1 83,1 72 18 

5 13 73,92 14,8 65,0 82,9 72 18 

6 12 75,17 14,3 66,1 84,2 72,5 18 

 

Ambulatorial Café 
Frequência 

Cardíaca 

0 71 69,37 11,46 66,7 72,1 71 19 

1 71 69,11 10,85 66,6 71,7 70 16 

2 70 67,96 10,73 65,4 70,5 68 16 

3 70 65,59 11,13 62,9 68,2 64,5 16 

4 71 66,45 10,22 64,0 68,9 66 14 

5 68 66,40 9,76 64,0 68,8 65 14 

6 66 66,77 11,23 64,0 69,5 67 15 

 

UTI Café 
Frequência 

Cardíaca 

0 14 90,71 24,58 76,5 104,9 85,5 31 

1 14 89,57 22,16 76,8 102,4 90 30 

2 13 92,77 20,89 80,1 105,4 88 27 

3 13 93,08 22,62 79,4 106,7 91 35 

4 13 92,62 21,57 79,6 105,7 91 35 

5 13 91,46 21,43 78,5 104,4 91 27 

6 13 94,08 22,46 80,5 107,7 91 33 

 

Ambulatorial Café 
Saturação 
Parcial de 
Oxigênio 

0 71 93,76 3,25 93,0 94,5 95 4 

1 71 93,23 11,53 90,5 96,0 95 3 

2 70 94,33 5,74 93,0 95,7 95,5 5 

3 70 96,84 3,03 96,1 97,6 98 3 

4 71 96,63 4,76 95,5 97,8 98 4 

5 68 96,99 2,25 96,4 97,5 97,5 4 

6 66 97,56 1,85 97,1 98,0 98 2 

 

UTI Café 
Saturação 
Parcial de 
Oxigênio 

0 12 98,00 1,81 98,9 99,2 98 4 

1 12 98,17 1,75 97,1 99,3 98,5 3 

2 11 97,82 2,27 96,3 99,3 98 3 

3 10 98,20 1,81 96,9 99,5 98 3 

4 11 89,18 29,62 69,3 109,1 98 4 

5 11 98,18 1,54 97,1 99,2 98 3 

6 12 98,42 1,56 97,4 99,4 98 3 

Fonte: A autora, 2018. 

A comparação das medidas de parâmetros circulatórios que envolveram 

sequências dos tempos experimentais (T0, T1, T2, T3, T4, T5, e T6) foram feitas 

agregando os resultados de T0 e T1 através de sua média, como valor do tempo pré-

estímulo (Tpré), e agregando os resultados de T2, T3, T4, T5, e T6 através de sua 

média, como valor do tempo pós-estímulo (Tpós). Eventuais alterações foram 

verificadas pelo teste de Wilcoxon, ou pelo teste t pareado. O teste de Wilcoxon foi 

utilizado quando a distribuição divergia dos parâmetros gaussianos (da distribuição 

normal). As restrições impostas pelo pareamento excluíram dessas análises os 

dados com ausência de informação em qualquer dos tempos experimentais, o que 

faz com que o número (N) de cada teste possa variar. 
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Além de calcular as médias de T0 e T1 e de T2, T3, T4, T5, e T6, obtendo Tpré  e 

Tpós, também foi calculado um valor relativo da alteração de cada medida, dividindo-

se Tpós por Tpré . 

A comparação entre os efeitos das duas essências para cada medida foi feita 

a partir desses valores relativos através do teste de Wilcoxon ou do teste t pareado, 

apenas nos casos em que as duas essências tiveram alterações significativas ao 

longo dos tempos experimentais. 

Os laudos de interpretação dos EEG do grupo Ambulatorial foram analisados 

para comparar as diferenças de distribuição das categorias entre a leitura de base e 

a leitura após o estímulo. Essas diferenças foram testadas estatisticamente pelo 

teste de homogeneidade marginal de Stuart-Maxwell, uma vez que o pareamento 

das medidas excluía o teste de Qui quadrado e o número de categorias excluía o 

teste de McNemar. As medidas de parâmetros circulatórios foram comparadas entre 

as categorias dos laudos de EEG pelo teste de Kruskal-Wallis. (MAXWELL, 1970; 

STUART, 1955). 

O nível de significância considerado foi de 5% (p<0,05) em todos os testes.  

As análises dos dados foram realizadas utilizando-se os programas SPSS 

20.0.0 da IBM e R versão 3.4.2 da R Foundation for Statistical Computing Platform. 

(R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011; UEBERSAX, 2016). 



 
 

 

 

 

 

 

 

“O Tempo 

A você Tempo, que gosta de tomar para si o encantamento, 

a juventude, 

o inesperado.  

A você que luta tenazmente 

para juntar o que lhe dá apreço, saiba: 

Somos mesmo parecidos.  

Você com sua paciência e eu com a minha persistência.  

Mas o final, nós dois conhecemos,  

talvez isso possa contar a seu favor.  

É só uma questão de tempo,  

Tempo.” 

(MIMURA, 2015). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo, os dados das medidas de parâmetros circulatórios (pressão 

sistólica e diastólica, frequência cardíaca e percentual de saturação de O2) foram 

tratados como variáveis contínuas, bem como a idade e o índice de massa corpórea 

(IMC) dos participantes. Os dados referentes aos laudos dos eletroencefalogramas 

foram tratados como variáveis qualitativas. As variáveis contínuas foram avaliadas 

pelo teste de Shapiro-Wilk, para aferição da normalidade de sua distribuição, e pelo 

teste de Levene, para aferição da homogeneidade de variâncias quando necessário. 

Tabela 8 - Sexo dos participantes 

 Grupos 
Total 

Ambulatorial UTI 

Sexo 
Feminino 47 (66,2%) 04 (28,6%) 51 

Masculino 24 (33,8%) 10 (71,4%) 34 

Total 71 14 85 

Fonte: A autora, 2018. 

Tabela 9 - Idade dos participantes 

 Grupos 

 Ambulatorial UTI 

Média 42,03 50,21 

Desvio Padrão 13,75 15,82 

Mediana 38 55 

Q3 – Q1 18 25,5 

Fonte: A autora, 2018. 

Descrição de dados disponíveis apenas para o grupo Ambulatorial 

Tabela 10 - Índice de Massa Corporal (IMC) 

IMC Grupo Ambulatorial 

Peso Normal 30 42,86% 

Acima do Peso 26 37,14% 

Obesidade I 08 11,43% 

Obesidade II 08 8,57% 

Total 70 100% 

Fonte: A autora, 2018. 
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Foram realizados testes para determinar se houve variação significativa das 

medidas ao longo dos tempos T0, T1, T2, T3, T4, T5 e T6. (Tabela 1). Essa tabela 

apresenta, além dos resultados dos testes (o valor de “p”), também o tamanho do 

efeito, quando possível, ou seja, nos testes paramétricos. Apresenta, ainda, as 

comparações dois a dois, localizando dentro da sequência experimental as 

diferenças entre os tempos. No grupo UTI, nenhum dos testes obteve resultado 

estatístico significativo. No grupo Ambulatorial, todos tiveram resultados 

significativos, com a exceção da pressão diastólica da essência café (p=0,615). 

Considerando válidas apenas as alterações detectadas pelos testes de Shapiro-Wilk 

e Levene, foram calculados valores relativos entre os tempos ou médias de tempos 

que diferiram significativamente nas comparações dois a dois, corrigidas pelos 

métodos de Bonferroni ou de Dunn, segundo os testes de ANOVA ou Friedman.  

Tabela 11 - Pressão Sistólica X Diastólica 

Grupo Essência Pressão Sistólica Pressão Diastólica 

 P n
2 

2 a 2 p n
2 

2 a 2 

Ambulatorial 
Hortelã <0,001(F) ---- 0>(1,2) 0,001(F) ---- 1>(0,4,5,6) 

Café 0,026(F) ---- 0>1 0,615(F) ---- ---- 

        

UTI 
Hortelã 0,267(A) ---- ---- 0,501(A) ---- ---- 

Café 0,516(A) ---- ---- 0,277(A) ---- ---- 

Fonte: A autora, 2018. 

Tabela 12 - Frequência Cardíaca e Saturação Parcial de O2 

Grupo Essência Frequência Cardíaca Saturação Parcial de O2 

 p n
2 

2 a 2 p n
2 

2 a 2 

Ambulatorial 
Hortelã <0,001(A) 0,157 (0,1,2)>(3,4,5,6) <0,001(F) ---- (3,4,5,6)>(0,1,2) 

Café <0,001(A) 0,078 0>(4,5) <0,001(F) ---- (3,4,5,6)>(0,1,2) 

 

UTI 
Hortelã 0,285(A) ---- ---- 0,599(F) ---- ---- 

Café 0,746(A) ---- ---- 0,718(A) ---- ---- 

Fonte: A autora, 2018. 

A presente pesquisa não possibilitou identificar indícios de comunicação nos 

pacientes em coma através da estimulação olfativa utilizando-se óleos essenciais de 

hortelã-pimenta e café-torrado. As manifestações fisiológicas (pressão arterial, 

frequência cardíaca, percentual de saturação de oxigênio e registro encefalográfico) 

analisadas quantitativamente não apresentaram alterações estatísticas significativas.  
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Já a análise quantitativa permite inferir que podem ser interpretadas como 

comunicação as respostas primárias apresentadas pelo corpo do paciente em coma 

submetido ao estímulo olfativo quando carregadas pela combinação de outros 

estímulos sensíveis aos órgãos do sentido, como a tentativa de deglutir, 

apresentada por quatro pacientes quando orientados acerca do cheiro de hortelã, 

pois, segundo os autores Palheta Neto et al. (2011), as alterações olfatórias e 

gustativas costumam manifestar-se simultaneamente. Na entrevista realizada com 

os familiares desses pacientes que apresentaram a tentativa de deglutir, 

constatamos que os pacientes cultivavam a hortelã no quintal de suas casas, ou 

seja, possuíam familiaridade com a planta. A tentativa de deglutir apresentada pelos 

pacientes pode ser explicada por uma possível intensificação da memória no que diz 

respeito à capacidade de imaginar o cheiro, quando relacionada à experiência 

olfativa pregressa.  

Para Edelman (1992), o ato de recordar não se dá de forma estereotipada, 

mas, sim, sob a influência de contextos dinâmicos. Nesse sentido, o cheiro da 

hortelã pode ter desencadeado um breve reavivamento sináptico bioquímico nesses 

pacientes. De acordo com Luria (1991), os limiares inferiores das sensações não 

permanecem constantes, sofrem alterações relacionadas às condições que podem 

aumentar ou diminuir a sensibilidade aos estímulos. Nesse sentido, os pacientes em 

coma apresentam uma série de condições e fatores que levam a um estado de 

inconsciência, no qual o paciente não está ciente de si mesmo nem do ambiente a 

sua volta. É possível, ainda, inferir que as tentativas dos pacientes em coma em 

buscar saídas frente ao caos podem não ter sido captadas pelo método utilizado 

devido à gravidade do quadro clínico e às deformidades presentes na calota 

craniana, o que dificulta a possibilidade de captar as alterações de ondas cerebrais 

num padrão de atividade complexo e desorganizado. 

Nos mapas cerebrais, podemos observar acentuada diferença de frequência, 

voltagem e topografia dos ritmos cerebrais nos pacientes internados na UTI quando 

comparados com os participantes do grupo ambulatorial. 
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Figura 8 - Mapeamento cerebral dos pacientes do grupo intervenção 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: A autora, 2018. 
 

Figura 9 - Mapeamento cerebral dos pacientes do grupo ambulatorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Estudos recentes apontam falhas na classificação dos pacientes em estado 

de coma e questionam os diagnósticos estabelecidos a partir dessa classificação. 

(JOX et al., 2012). Os avanços na área da pesquisa médica sugerem mudanças no 

paradigma estabelecido para o diagnóstico de pacientes que apresentam distúrbios 

da consciência. A tecnologia assume um papel importante nesse sentido, visto que 

exames de imagens (ressonância magnética funcional, análise automatizada de 
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imagens – PET, eletroencefalograma) tornam possível a medição direta da função 

cerebral tanto em estado de descanso como em resposta a simples comandos, 

independente da função muscular. 

Essas descobertas, apresentadas pelos autores Jox et al. (2012), trazem, no 

mínimo, dúvidas substanciais sobre a acurácia de avaliações clínicas e, 

particularmente, sobre a capacidade de essas avaliações excluírem o estado de 

consciência do paciente. 

Na presente pesquisa, o método utilizado pode não ter sido suficientemente 

sensível para captar possíveis vestígios de consciência nos pacientes em coma 

analisados. 

Tal constatação alterou o percurso da pesquisa. Esperávamos correlacionar 

as respostas fisiológicas dos pacientes em coma com as repostas fisiológicas dos 

pacientes ambulatoriais. Tal fato não foi possível, o que fez com que os pacientes do 

“grupo ambulatorial” assumissem um papel central no desenrolar desse estudo, na 

intenção de coletar informações que possam subsidiar estudos futuros nos pacientes 

com distúrbios da consciência. 

Gráfico 1 - Pressão Sistólica Ambulatorial Hortelã 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

B<A, diminuição média de 2,5% 

B B A B 
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Gráfico 2 - Pressão Diastólica Ambulatorial Hortelã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

B>A, Aumento médio de 4,38% 

Gráfico 3 - Pressão Sistólica Ambulatorial Café 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

B<A, diminuição média de 2,1%   

Fonte: A autora, 2018. 

B<A, diminuição média de 2,1% 

B B A 
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B B A B  B 
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Gráfico 4 - Pressão Diastólica Ambulatorial Café 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Não houve alteração significativa 

De acordo com o gráfico 1 e 2, na pesquisa com os participantes do grupo 

ambulatorial, os valores da pressão arterial durante o estímulo olfativo apresentaram 

alterações significativas, que correspondem a uma redução de, em média, 2,5% na 

pressão arterial sistólica e um aumento de 4,38% na pressão arterial diastólica com 

o estímulo olfativo contendo a essência de hortelã. No estímulo olfativo utilizando a 

essência de café torrado, observamos uma diminuição de em média 2,1% na 

pressão arterial sistólica, já a pressão arterial diastólica não apresentou alterações 

significativas. No entanto, o fato de encontrarmos um aumento de em média 4,38% 

nos valores da pressão arterial diastólica durante o estímulo olfativo com a essência 

de hortelã constitui-se um achado estatístico, pois esse dado não corresponde às 

respostas fisiológicas esperadas a partir do relaxamento induzido pela resposta 

parassimpática. O aumento da pressão arterial diastólica é um dos indicadores da 

resistência periférica e permanece relativamente igual dependendo do grau de 

atividade. No sistema cardiovascular, doses pequenas de acetilcolina, liberadas 

fisiologicamente pelo repouso, provocam vasodilatação nas redes vasculares mais 

importantes do organismo, o que leva à diminuição das pressões sistólica e 

diastólica, além de reduzir a frequência cardíaca. (GUYTON, 1989). Estudos sobre a 
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ação do mentol (principal composto da hortelã-pimenta) sugerem um efeito 

analgésico decorrente da ativação de receptores opióides kappa localizados na 

superfície das células, que dão início a uma série de reações químicas com trocas 

de íon Cálcio, que impedem a propagação dos potenciais de ação. (AZAMBUJA, 

2017). 

A média de redução dos valores da pressão arterial sistólica não pode ser 

atribuída unicamente ao estímulo olfativo, uma vez que foram identificadas a partir 

do tempo 1, determinado como tempo pré-estímulo, momento em que o estímulo 

olfativo ainda não tinha sido iniciado. A atenção dispensada aos participantes a partir 

do momento em que adentraram na sala para a realização do exame – que incluiu 

uma entrevista –, e as condições do ambiente – tais como o posicionamento em 

poltrona semi-inclinada, o silêncio, a climatização e a sala escura – provavelmente 

contribuíram para as alterações apresentadas no primeiro momento. Segundo Bare 

e Smeltzer (2002), a comunicação terapêutica, o repouso e as crenças espirituais 

são capazes de despertar o comando do sistema nervoso autônomo através das 

fibras parassimpáticas, promovendo o relaxamento.  

Nessa ótica, a partir de Merleau-Ponty (1999, p. 70), outro fator que pode ter 

contribuído com a diminuição da pressão arterial sistólica foi a atenção dispensada 

aos participantes durante a entrevista e o exame, pois “a experiência de percepção 

do corpo é extensiva à experiência de percepção do mundo. O sujeito compreende o 

mundo ao mesmo tempo em que é compreendido por este”.  Desse modo, os fatores 

acima descritos podem ter contribuído com as alterações do tempo 1, que, 

associadas ao estímulo olfativo que teve início no segundo momento (tempo 2), 

proporcionaram a manutenção dos valores apresentados até o término do exame 

(tempo 6). Na visão de Plessner (1977), os sentidos exercem sua função de 

orientação e deslocamento, como ações corporais, apoio, alerta, funções inibitórias 

e excitatórias, e participam conjuntamente da construção de um mundo perceptivo a 

partir do corpo e do ambiente. Essa visão dialoga com a de Luria (1979) no que se 

refere à condição fundamental dos órgãos do sentido como fonte do 

desenvolvimento psíquico. 

As sensações, portanto, possibilitam ao corpo o reconhecimento de 

fenômenos internos e externos, que permitem o desempenho de atividades 
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conscientes. São fontes de conhecimento em relação ao nosso próprio corpo e do 

ambiente a nossa volta. Os órgãos dos sentidos tornam o mundo sensível para nós, 

transmitem ao cérebro sensações acerca do nosso estado interno e nos mantém 

conscientes acerca dos processos que se sucedem.  

Os resultados acerca da média dos valores da frequência cardíaca 

apresentaram uma redução significativa a partir do Tempo 2 (início da estimulação 

olfativa). Na estimulação pela essência de hortelã, observamos uma diminuição de 

4,6% e, na essência de café, uma diminuição de 3,3%. 

Gráfico 5 - Frequência Cardíaca Ambulatorial Hortelã 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

B<A, diminuição média de 4,6%      
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Gráfico 6 - Frequência Cardíaca Ambulatorial Café              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

B<A, diminuição média de 3,3%     

Os resultados acima corroboram os obtidos na média dos valores da pressão 

arterial sistólica durante a estimulação olfativa com a essência de hortelã, em que 

observamos uma resposta parassimpática fisiologicamente desencadeada pela do 

sistema nervoso central em decorrência do repouso e do relaxamento, que 

provocam a vasodilatação nas redes vasculares mais importantes do organismo, e 

resultam na diminuição das pressões sistólica e diastólica, assim como na redução 

da frequência cardíaca. (GUYTON, 1989). 

Para a medida do percentual de saturação de O2, no grupo Ambulatorial com 

o estímulo olfativo de Hortelã, o teste de Friedman identificou uma alteração 

significativa ao longo dos seis tempos, e as comparações dois a dois pelo teste post-

hoc de Dunn identificaram que os valores dos tempos 3, 4, 5 e 6 eram 

significativamente maiores que os valores dos tempos 0, 1 e 2. Para essa variável, 

calculamos a razão entre a média dos tempos 3, 4, 5 e 6 e a média dos tempos 0, 1 

e 2.     
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Gráfico 7 - Saturação Parcial de Oxigênio Ambulatorial Hortelã 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

B>A, Aumento médio de 2,6%                           

Gráfico 8 - Saturação Parcial de Oxigênio Ambulatorial Café 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018  

B>A, Aumento médio de 3,7% 

 

Fonte: A autora, 2018. 

B>A, Aumento médio de 3,7% 
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As alterações da média dos valores identificados no percentual de saturação 

de oxigênio comparando as duas essências chama a atenção para os valores 

encontrados a partir do Tempo 3 nas duas essências, ou seja, cinco minutos após o 

início do estímulo olfativo, que teve início no tempo 2. Na estimulação olfativa 

utilizando-se a essência de hortelã, observamos um aumento de 2,6% e, na 

essência de café, um aumento de 3,7%. Partindo do princípio de que a fração 

inspiratória de oxigênio administrada para os pacientes foi a mesma (2L/min), os 

valores obtidos sugerem uma melhor aceitação dos participantes na inalação do 

aroma de café, associada às diferenças decorrentes da individualidade de cada 

participante.  

A hipótese acima contrasta com o fato de a maioria dos participantes terem 

identificado com facilidade a essência de hortelã quando comparada à essência de 

café. Ou seja, o fato de não terem identificado a essência de café não interferiu na 

aceitabilidade do aroma, quando associamos o aumento da fração inspiratória com a 

profundidade da incursão respiratória. O ritmo e a profundidade da respiração são 

responsáveis pela manutenção e pelo equilíbrio do oxigênio (O2) e gás carbônico 

(CO2), utilizados nas reações energéticas. A hiperventilação é definida como um 

aumento do ritmo e profundidade da respiração para além da quantidade fisiológica 

requerida para determinada atividade, como, por exemplo, durante o repouso, que 

foi a situação a que os participantes estiveram expostos. Ou seja, se associarmos o 

aumento de 1.1% no percentual de saturação de oxigênio na essência de café 

comparada à essência de hortelã com uma possível hiperventilação (a diminuição do 

CO2 no nível sanguíneo, que exerce no cérebro um efeito imediato de 

vasoconstrição, que, dentre outros sintomas, inclui o aumento da frequência 

cardíaca), podemos entender o aumento de 1,3% no valor da frequência cardíaca 

observada no estímulo olfativo pela essência de café.  

Os autores Sowndhararajan e Kim (2016) descrevem que a inalação de 

fragrâncias altera a função cerebral, já que os componentes da fragrância 

conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e interagir com receptores no 

sistema nervoso central. Além disso, muitos estudos sugerem que o estímulo olfativo 

de fragrâncias produz mudanças imediatas nos parâmetros fisiológicos, tais como 

pressão sanguínea, tensão muscular, dilatação de pupila, temperatura da pele, 
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frequência cardíaca e atividade cerebral. Os resultados acima citados foram 

constatados e apresentados nesta pesquisa. 

Tabela 13 - Resultados dos testes de Wilcoxon comparando os valores relativos de 
alteração de parâmetros circulatórios entre as essências Hortelã e Café. 

Dado N Mediana Q3 – Q1 
N 

(pares) 

Teste de 
Wilcoxon 

(p) 

Alteração relativa de SpO2 (Hortelã) 67 1,0256 0,0268 
65 0,170 

Alteração relativa de SpO2 (Café) 83 1,0237 0,0326 

 

Alteração relativa de F.C. (Hortelã) 68 0,9568 0,0501 
63 0,902 

Alteração relativa de F.C. (Café) 90 0,9702 0,1063 

 

Alteração relativa de P. Sistólica 

(Hortelã) 
67 0,9792 0,0799 

60 0,466 
Alteração relativa de P. Sistólica (Café) 67 0,9724 0,0825 

Fonte: A autora, 2018. 

As medidas relativas das alterações dos parâmetros circulatórios foram 

utilizadas para comparar as essências de hortelã e de café entre si. Essa 

comparação procurava identificar se, entre dois efeitos significativos, algum era mais 

intenso que o outro. Para cada medida de parâmetro circulatório, os valores relativos 

foram comparados entre si pelo teste de Wilcoxon. A tabela 14 apresenta as 

medianas e intervalos interquartil de cada conjunto de dados, seguidos do valor de 

“p” de cada teste. Os testes mostraram não haver diferença significativa entre as 

essências.  

Tabela 14 - Distribuição dos resultados do EEG entre a leitura de base e a leitura após o 

estímulo para a essência hortelã. 

 Base Estimulado Total 

Hortelã 

Alfa 34 23 57 

Beta 06 06 12 

Misto
7
 29 26 55 

Incremento Alfa 0 09 09 

Incremento Teta 0 05 05 

Total  69 69 138 

Fonte: A autora, 2018. 

Essência Hortelã com 69 pares de observações, estatística Qui 

quadrado=14,0 e valor de p=0,007. 

                                            
7
 Ondas Mistas: Traçados que não se enquadram na classificação dos ritmos básicos. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO    118 

 

A partir dos resultados das variáveis fisiológicas, observamos que a atenção 

dispensada aos participantes e as condições do ambiente contribuíram para um 

estado de relaxamento psicossensorial, como evidencia a tabela 15, que demonstra 

haver alteração significativa na distribuição dos resultados do EEG entre a leitura de 

base e a leitura após o estímulo para a essência hortelã.   

As regiões cerebrais apresentam, no estado de vigília, uma atividade 

encefalográfica contínua denominada atividade básica. Nas regiões anteriores do 

cérebro, predominam as ondas beta que, num estado de repouso, dão lugar às 

ondas alfa de origem tálamo-cortical nas regiões sensoriais posteriores. Os tipos de 

ondas registradas nessa região definem os três tipos de ritmos básicos, ou seja, 

básico alfa; básico beta e básico teta. As alterações apresentadas evidenciam uma 

mudança dos ritmos alfa e misto para um incremento alfa, ou seja, uma onda alfa de 

maior amplitude. Tal alteração é condizente com o estado de repouso aos quais os 

participantes foram expostos. Segundo Stöhr e Kraus (2009), a atividade alfa pode 

ser interrompida pelo nível de atividade mental e de abertura dos olhos, denominado 

como “efeito de Berger”. 

Mudanças do ritmo alfa e do ritmo misto para o incremento teta também foram 

observadas e condizem com a fase I do sono (estado de vigília com baixo nível de 

vigilância), segundo a classificação do sono em fases, proposta por Rechtschaffen e 

Kales, em 1968. (STÖHR; KRAUS, 2009). 

No estudo dos autores Krbot Skoric et al., (2015) acerca da resposta do 

sistema nervoso central aos aromas de limão, hortelã-pimenta e baunilha, foi 

demostrado que a atividade de onda teta revelou diferença significativa na inalação 

das fragrâncias e sugeriu que os estímulos olfatórios pudessem afetar as 

características de frequência da atividade elétrica do cérebro.    

No estudo do EEG, a ativação da onda alfa é o parâmetro mais importante e 

sobretudo influenciado pelas mudanças psicológicas positivo/negativo durante a 

exposição a moléculas aromáticas. Os autores Sowndhararajan e Kim (2016) citam 

um estudo realizado com a inalação do óleo de lavanda, que demonstra uma 

diminuição na atividade alfa nas regiões temporais posteriores e parietais. Mudanças 

importantes da onda alfa foram também observadas depois da inalação de 
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camomila. Esses dados revelaram que a diminuição da atividade da onda alfa está 

correlacionada com o estado confortável dos sujeitos.    

Os autores Iijima et al. (2007) identificaram que as atividades lentas de alfa 

(8-10Hz) e teta aumentaram significantemente na região occipital durante a 

exposição ao óleo de neroli e ao óleo de grapefruit quando comparadas com 

atividades anteriores à exposição e sugerem que esses óleos reduzem a 

desativação cortical, o que proporciona um estado de relaxamento. Os autores 

Kawakami, Aoki e Ohkubo (1999) investigaram a influência de fragrâncias com 

efeitos sedativos (limão, lavanda e sândalo) e a de fragrâncias com efeitos de 

despertar (jasmim, ylang-ylang, rosa e hortelã-pimenta) em atividades que envolviam 

exposição visual. Os resultados revelaram que os aromas afetaram a concentração 

dos sujeitos no trabalho e os estabilizaram quando comparados com um grupo 

controle sem cheiro. Em geral, a atividade de onda alfa de alta amplitude está 

correlacionada com o nível reduzido do estado de estresse. 

A gravação do exame de EEG é relativamente simples e não invasiva. O 

referido exame é considerado um método objetivo para avaliar o sistema nervoso, 

sendo utilizado de modo eficaz para compreender as atividades cerebrais 

espontâneas e as funções cognitivas através da inalação de aromas, que 

demonstrou ser suscetível às alterações durante a exposição à fragrância hortelã-

pimenta. 

Da literatura de estudos anteriores, a hortelã-pimenta, a camomila, o alecrim, 

o jasmim, o ylang-ylang, o limão, o gerânio e a lavanda são as plantas aromáticas 

mais estudadas para o tratamento de vários distúrbios fisiológicos e psicológicos. O 

aroma de óleos essenciais tais como hortelã-pimenta, jasmim, ylang-ylang influencia 

significantemente as formas básicas de comportamento de atenção. A inalação 

prolongada de fragrâncias altera os parâmetros do sistema nervoso autônomo e os 

estados da mente. (SOWNDHARARAJAN; KIM, 2016). 

Num estudo sobre o desempenho de atividades físicas, o cheiro da hortelã-

pimenta aumentou significantemente a velocidade da corrida, a força da pega 

manual e o número de flexões, mas não teve efeito nas tarefas relacionadas à 

habilidade. O aroma da hortelã-pimenta na atividade cerebral demonstrou ondas 
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lentas de sono, que evoluíram para um estado de sono total. No entanto, o modo 

como o óleo essencial age no sistema nervoso central, bem como seus efeitos na 

fisiologia e no comportamento humano, precisa ser melhor detalhado, pois estudos 

evidenciam respostas que divergem dos resultados aqui obtidos. Isso ocorre, por 

exemplo, em um estudo realizado por Norrish e Dwyer (2005), por meio do qual os 

autores relatam que a presença do óleo de hortelã-pimenta controlava o aumento da 

sonolência num quarto escuro durante 11 minutos, quando comparado com uma 

condição sem aroma.  

Talvez uma padronização das técnicas, associadas a um agrupamento de 

categorias de estudos, possa elucidar tais questionamentos em relação ao 

mecanismo de ação e resultados esperados. (SOWNDHARARAJAN; KIM, 2016). 

Tabela 15 - Distribuição dos resultados do EEG entre a leitura de base e a leitura após o 
estímulo para a essência de Café.  

 Base Estimulado Total 

Café 

Alfa 33 29 62 

Beta 06 06 12 

Delta 0 01 01 

Misto  28 27 55 

Incremento Alfa 0 01 01 

Incremento Teta 0 03 03 

Total  67 67 134 

Fonte: A autora, 2018. 

Essência Café com 67 pares de observações; estatística Qui quadrado=5,0 e 

valor de p=0,416. 

A tabela 15 demonstra que não houve alteração significativa na distribuição 

dos resultados do EEG entre a leitura de base e a leitura após o estímulo para a 

essência de café. As variáveis fisiológicas no estímulo olfativo com a essência do 

café demostradas anteriormente apresentaram uma pequena alteração que poderia 

estar associada à propriedade estimulante da essência, mas, como não houve 

registro de alteração das ondas cerebrais a nível de significância estatística, 

podemos inferir que tais alterações também podem ser associadas justamente ao 

fato de a essência não ter cumprido seu papel no sistema nervoso central. 
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Acreditamos que esse fato possa estar associado à dificuldade de diluição do 

óleo essencial de café torrado, o que não aconteceu com a diluição do óleo 

essencial de hortelã-pimenta. Tal fato sugere novos estudos que possam vir a obter 

uma diluição uniforme do óleo essencial, garantindo uma melhor distribuição do 

conteúdo a ser inalado. 

Tabela 16 - Comparação das alterações relativas de medidas circulatórias por grupos 
definidos pelas categorias dos laudos dos EEG (teste de Kruskal-Wallis). 

Essência 
Frequência 
Cardíaca (p) 

Saturação 
Parcial de O2 (p) 

Pressão 
Sistólica (p) 

Pressão 
Diastólica (p) 

Hortelã 0,752 0,252 0,173 0,983 

Café 0,553 0,827 0,257 ------ 

Fonte: A autora, 2018. 

A tabela 17 mostra a comparação dos parâmetros circulatórios entre 

conjuntos de participantes definidos pelos laudos do EEG, para cada essência. 

Nessa comparação, entraram apenas os parâmetros com resultados significativos 

nos testes das sequências temporais. Constam, na tabela, apenas os valores de “p” 

dos testes de Kruskal-Wallis, todos indicando ausência de diferenças significativas. 

Tabela 17 - Teste da associação entre os laudos do EEG pelo estímulo olfativo hortelã e a 
identificação das essências (os grupos “não identificou” e “não relatou” estão 
agregados).  

 Sim Não Total 

EEG  
Estimulado 

Alfa 16 07 23 

Beta 03 03 06 

Misto  16 10 26 

Incremento Alfa 07 02 09 

Incremento Teta 03 02 05 

Total  45 24 69 

Fonte: A autora, 2018. 
Qui quadrado=1,645; p= 0,801 

Tabela 18 – Teste de associação entre os laudos do EEG pelo estímulo olfativo café e a 
identificação das essências (os grupos “não identificou” e “não relatou” estão 
agregados).   

 Sim Não Total 

EEG  
Estimulado 

Alfa 18 11 29 

Beta 02 04 06 

Delta 01 0 01 

Misto 16 11 27 

Incremento Alfa 01 0 01 

Incremento Teta 01 02 03 

Total  39 28 67 

Fonte: A autora, 2018. 
Qui quadrado=3,915, p= 0,562 
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Não houve associação significativa entre a identificação das essências e as 

categorias dos laudos do EEG após o estímulo, pelo teste do Qui quadrado de 

Pearson (Tabelas 17 e 18). Ou seja, o EEG das pessoas que identificaram as 

essências não apresentou diferenças em relação aos participantes que não as 

identificaram. Os autores Sowndhararajan e Kim (2016) afirmam que o cérebro cria 

um padrão de riqueza contextual de conhecimento relevante e expressa evocações 

em padrões espaciais de modificação de amplitude de ondas. No estudo de Lorig 

(1989), identificou-se o efeito do odor de baixa concentração de galaxolide na 

atividade do sistema nervoso central mesmo quando não identificado. Diferenças 

significativas foram observadas na atividade alfa entre o odor não detectável e em 

condições controladas com placebo. Além disso, os autores sugeriram que os 

odores pudessem desviar a atenção ao produzir uma tentativa de reconhecimento, 

mesmo no caso de odores não detectáveis. Já o fato de cheirar um odor 

desagradável pode levar a uma desativação cortical através do aumento da potência 

do ritmo alfa, sendo que a inalação de um odor agradável pode levar ao 

aparecimento do incremento alfa, ou seja, um aumento da frequência e da amplitude 

do ritmo alfa, o que promove o relaxamento. 

Gráfico 9 - Evocações e sensações provocadas pela inalação da essência de hortelã-                       
pimenta 

 
Fonte: A autora, 2018. 
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Gráfico 10 - Evocações e sensações provocadas pela inalação da essência de café torrado 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Os gráficos 9 e 10 retratam uma atmosfera de evocações e sensações 

proustianas relatadas pelos participantes do grupo ambulatorial. Ao término do 

exame, num momento de descontração, emergiam conversas informais, nas quais 

os participantes falavam sobre o exame, sobre a essência inalada, e faziam registros 

das memórias evocadas e das emoções experimentadas. Alguns dos relatos, 

carregados de extrema emoção, mencionavam lembranças da infância: balas 

compradas no armazém da esquina ou na cantina da escola e idas ao dentista; 

lembranças do jardim da casa dos avós, lembranças dos avós que moravam no sítio 

e do momento da colheita do café, lembranças da casa dos avós com café e bolo, 

lembranças dos pais preparando a mesa do café da manhã, enfim, relatos de uma 

riqueza imensurável, acompanhados de um saudosismo quase inconsciente e de 

uma sensação de calma e relaxamento. Houve, também, um relato de sofrimento de 

uma participante que se emocionou ao rememorar – a partir do estímulo pela 

essência de hortelã – momentos difíceis vividos na escola em sua na infância.  

Tabela 19 - Relação entre idade e identificação das essências 

 N Idade 
Desvio 
Padrão 

Teste t (p) 

Hortelã 
Identificaram 47 39,38 11,72 0,41 

Não Identificaram ou 
Não relataram 

24 47,21 16,06 ---- 

 

Café 
Identificaram 42 37,52 12,07 0,001 

Não Identificaram ou 
Não relataram 

29 48,55 13,59 ---- 

Fonte: A autora, 2018. 
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A média de idade foi significativamente diferente nos indivíduos que 

identificaram as essências em relação àqueles que não as identificaram ou não 

relataram, conforme o teste do t de Student. A chance de um participante com idade 

menor que 38 anos identificar a essência foi 57,3% maior do que a dos participantes 

com idade superior a 38 anos (Qui quadrado=11,7 e p=0,001). 

Aproximadamente metade da população adulta entre as idades de 65 e 80 

anos apresenta uma redução na função olfatória, enquanto que cerca de ¾ daqueles 

com mais de 80 anos apresentam uma diminuição significativa. Há evidência de que 

nem todos os odorantes apresentam o mesmo grau de declínio relacionado à idade, 

refletindo alguns fatores tais como o limiar do odorante e a natureza da função que 

relaciona a concentração à intensidade percebida.  

Um estudo realizado com sujeitos de um grupo controle saudável com mais 

de 50 anos de idade, constatou que, em geral, os participantes tiveram mais 

dificuldade em identificar odores agradáveis quando comparados com odores menos 

agradáveis, um efeito que pode estar relacionado com a intensidade dos odores em 

questão. (HAWKES; DOTY, 2009).  

As perdas olfatórias não são específicas de uma determinada cultura e estão 

relacionadas ao limiar olfativo, que não constitui uma grandeza nitidamente 

delineada e pode se apresentar numa faixa de influência mínima, na qual o sujeito 

ora percebe, ora não percebe a presença de um respectivo cheiro, o que 

corresponde ao limiar inferior estatisticamente autêntico das sensações, descrito por 

Luria (1991). 
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CONCLUSÃO 

 

Estudos em relação ao papel das fragrâncias nas funções cerebrais de 

pacientes saudáveis e pacientes portadores de patologias aumentaram 

significativamente nas últimas décadas. Nesse sentido, a presente pesquisa deixa 

sua contribuição, evidenciando que, mesmo em casos graves, existe a possibilidade 

de realização de estudos dessa natureza. Fica aqui a proposta de utilização de 

medidas psicofísicas e técnicas de imagem que apresentem maior sensibilidade 

para detectar a atividade cerebral de pacientes que apresentam comprometimento 

difuso de regiões do cérebro. Pode-se pensar, por exemplo, no uso da ressonância 

magnética funcional, ainda muito pouco acessível nos hospitais-escola, onde as 

pesquisas costumam acontecer com mais frequência.   

Novos achados nessa linha de pesquisa podem contribuir com a adoção de 

medidas terapêuticas holísticas que priorizem na assistência à saúde, com um olhar 

para os pacientes em coma que considere a dimensão biopsicossocioespiritual. 

Já os participantes do grupo ambulatorial que responderam positivamente ao 

estímulo olfativo hortelã-pimenta e se tornaram um viés fundamental desta pesquisa 

permitiram concluir que as fragrâncias alteram as condições fisiológicas e 

psicológicas. Os registros eletroencefalográficos revelaram que as fragrâncias 

modulam significantemente as atividades de ondas cerebrais.  

Entretanto, este estudo em relação à estimulação olfativa possui algumas 

limitações. Dentre elas, destaco a sequência de estímulos realizados 

simultaneamente ao estímulo olfativo, como: a avaliação dos sinais vitais, a 

fotoestimulação, a aplicação do estímulo doloroso. Também destaco a concentração 

do óleo essencial, que desempenha um papel fundamental na atividade registrada 

pelo EEG, uma vez que determina os efeitos produzidos no sistema nervoso central, 

ou seja, em todo corpo, através de respostas que podem ser captadas ou não. Outro 

ponto é que uma concentração maior do óleo essencial fornece uma densidade de 

fragrância mais alta, o que pode tornar o estímulo olfativo desagradável. A 

dificuldade encontrada para obter uma diluição uniforme do óleo essencial, 
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garantindo uma melhor distribuição do conteúdo a ser inalado, também se constitui 

um fator decisivo para uma concentração adequada. 

O tempo de gravação eletroencefalográfica de 30 minutos, padronizado nesta 

pesquisa, bem como a padronização do ambiente onde os exames de EEG do grupo 

ambulatorial foram realizados, constituíram-se um fator muito importante na 

obtenção de leituras constantes. Os padrões demonstrados nos permitem concluir 

que as alterações de ondas são atribuídas à manutenção de um estado de 

relaxamento associado à memória afetiva, relacionada às fragrâncias utilizadas e 

não ao tempo de estímulo olfativo aos quais os participantes foram submetidos.   

Ainda que esta pesquisa não tenha cumprido na sua totalidade a proposta de 

origem, a busca por novos paradigmas no atendimento aos pacientes em coma e 

por possíveis vestígios comunicativos poderá possibilitar a abertura de caminhos 

para futuras investigações nessas duas áreas do conhecimento. Como avaliar o 

paciente perante a perspicácia subjetiva dos sinais apresentados? 

Muitos desses pacientes que apresentam distúrbios da consciência vêm 

sendo tradicionalmente considerados sem nenhum sinal clínico de consciência, 

porém, estudos clínicos recentes, como os propostos pela comunidade médica 

internacional, apontam para a necessidade de mudança no atendimento desses 

pacientes, considerando todos os profissionais envolvidos. Consequentemente, 

classificações de diagnósticos vêm sendo reformuladas e estudos terapêuticos 

ganham força, mostrando, pela primeira vez, que algumas terapêuticas podem 

ajudar na capacidade de resposta desses pacientes.  

A presente pesquisa é mais um esforço nesse sentido, pois: “Isto é o máximo 

que se pode esperar de uma teoria científica, para além da compreensão que nos 

fornece. Uma teoria existe para que outra melhor possa ser elaborada.” (EDELMAN, 

1992, p. 298).  
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ANEXO A – Aprovação do CEP 
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ANEXO B – Aprovação do COEP do CHS 
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