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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A halitose, popularmente conhecida como
“mau hálito”, é definindo uma alteração do hálito, sendo uma condição muito comum entre as pessoas
(ZALEWSKA ET AL., 2012). Tem ocorrência mundial e é de causa multifatorial (BADAJANK,
2012; NUNES et al., 2012). Suas causas podem ser intra ou extra-orais, como por exemplo halitose
da manhã, da fome, periodontal, saburra ou biofilme lingual, má higiene bucal, respiração bucal,
desidratação, estresse, xerostomia, alterações morfológicas na língua, faringite, sinusites, adenoides,
alimento condimentados, tabagismo, uso de medicamentos, hipoglicemia, alterações intestinais,
alterações hepáticas, alterações renais, alterações estomacais, diabetes e síndrome de referência
olfativa (halitose imaginária) (ULIANA, 2003). A halitose pode ser sinal ou sintoma de várias
desordens sistêmicas e bucais (BUTZE et al., 2015). A halitose tem uma ocorrência de cerca de 50%65% da população mundial, destes valores, cerca de 90% tem causa intra-oral, enquanto cerca de
10%, extra-oral. (BADAJAK, 2012). OBJETIVOS: O objetivo deste estudo será determinar as
variáveis associadas à halitose, através da análise de prontuários de pacientes em atendimento na
clínica odontológica do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) e que já participaram de uma
pesquisa sobre a percepção do próprio hálito. Será verificado se existe associação entre halitose e as
variáveis: gênero, idade, hábitos de higiene oral, uso de antidepressivos, hábitos tabágicos e hábitos
alcoólicos. METODOLOGIA: A presente pesquisa acontecerá no Curso de Odontologia do Centro
Universitário da Serra Gaúcha (FSG) e os dados para o desenvolvimento do estudo serão obtidos a
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partir dos prontuários dos pacientes que participaram do estudo intitulado “Halitose e sua Influência
na Qualidade de Vida”. Serão considerados todos os prontuários que estiverem devidamente
preenchidos e com letra legível. A ficha de coleta de dados, já previamente estabelecida, conterá todas
as informações necessárias para a realização do presente estudo. Após coletadas as informações
necessárias para a presente pesquisa, o programa SPSS v.18 será utilizado, e a análise estatística será
realizada a fim de verificar correlações entre halitose e os fatores de risco associados. Os dados serão
tabulados e a os valores obtidos serão analisados estatisticamente pelo método mais adequado.
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