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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O mau hálito, cientificamente
conhecido como a halitose, vem se tornando, há muito tempo, um problema que afeta milhares
de pessoas pelo mundo. Tal fator é visto como um problema individual, que pode gerar um
desconforto e afetar o psicológico dos indivíduos fazendo com que os mesmos fiquem mais
retraídos e até mesmo acarretar em um afastamento do convívio social. Sabemos que a halitose
pode ter diversas etiologias, porém na maioria dos casos ela se origina na cavidade oral, na qual
temos a presença da saburra lingual que tem uma forte relação com a halitose, estando presente
em aproximadamente 90% dos casos clínicos sendo assim, a principal causa desse odor bucal
desagradável. Portanto a remoção dessa saburra lingual através de uma adequada higiene da
língua possui um valor significativo quando se trata da prevenção e controle do mau odor.
Assim se torna relevante conhecer as diferentes técnicas de limpeza e a efetividade de cada
uma, para que se possa obter um melhor resultado com os pacientes no tratamento da halitose.
Desta forma este estudo possui um objetivo de realizar uma comparação de três técnicas de
higiene da língua, já descritas na literatura, em pacientes atendidos no complexo odontológico
do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), assim como verificar qual técnica apresenta
melhor eficácia e proporciona menor desconforto ao paciente. MATERIAL E MÉTODOS:
Este estudo é classificado como observacional transversal e foi submetido e aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário da Serra Gaúcha. O mesmo será realizado
no complexo odontológico do Centro universitário da Serra Gaúcha, através de uma amostra
realizada com os pacientes do serviço de triagem, onde os pacientes interessados e habilitados
irão datar, rubricar e assinar, então, o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) Na
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primeira consulta todos os pacientes responderão a um questionário de halitose, no qual inclui
perguntas relacionadas com hábitos do paciente e com a causa do mau hálito. Posteriormente,
a halitose será avaliada pelo indicador de EVA (Escala Visual Analógica) e ISL (Índice de
saburra lingual) através da auto-percepção e de uma inspeção visual respectivamente. Após a
realização dos exames, os pacientes serão randomizados a fim de que cada um deles receba uma
instrução de higiene da língua: sendo a técnica A – realizada com o auxílio de uma escova
dental multicerdas, a técnica B – realizada com o auxílio de um raspador de língua sem cerdas
e a técnica C – realizada com o auxílio de gazes estéreis. Quanto ao período de seleção de
paciente será realizado por uma amostra de conveniência, através de pacientes que procurarem
a clínica de triagem no período de agosto e Setembro de 2017, que serão convidados a participar
do estudo. Cada grupo de pacientes terá um período de acompanhamento de 3 semanas, uma
para cada técnica realizada. Ao final de cada semana, os exames serão repetidos a fim de se
avaliar qual técnica foi mais efetiva na redução da saburra lingual e, consequentemente, na
redução da halitose. Assim como também será avaliado a presença de algum tipo de desconforto
do paciente perante a técnica utilizada. Para poderem participar do estudo os pacientes devem
ter idade superior a 18 anos, queixa principal de halitose, ausência de condições sistêmicas que
favoreçam o desenvolvimento da halitose (diabetes, doenças gástricas) e presença de evidente
saburra lingual. Os pacientes que utilizam agentes químicos, gestantes, que fazem uso de
medicamentos que favoreçam o aparecimento da halitose, fumantes ou que possuam algum
déficit cognitivo, que os impossibilite de entender o propósito da pesquisa ou de fornecer
informações fidedignas serão excluídos do estudo. Para uma correta pesquisa será utilizado o
programa SPSS v.18, e a análise estatística será realizada a fim de verificar correlações entre
halitose e o índice de saburra lingual. Os dados serão tabulados e a os valores obtidos serão
analisados estatisticamente pelo método mais adequado.
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