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INTRODUÇÃO: A halitose refere-se à alteração da qualidade do odor eliminado através da cavidade
oral, podendo resultar em aspectos negativos na qualidade de vida de seus portadores, pois pode ser
expelido pela boca, cavidades nasais, seios da face e faringe (LEANDRIN et al., 2015). A maior parte
dos fatores etiológicos tem relação com a boca, onde podem ser provenientes de cáries, doença
periodontal, próteses e restaurações mal adaptadas, impactação alimentar, placa bacteriana e, acima
de tudo, saburra lingual, onde há a liberação de compostos sulfurados voláteis (CSV) (ONGOLE
&SHENOY, 2010). O mau hálito é uma queixa muito comum entre adultos de ambos os sexos, onde
seu principal agente causador é a decomposição de matéria orgânica oriundas de bactérias anaeróbias
gram-negativas (FABER, 2009). A presença de halitose pode ser também um indicativo de doenças
sistêmicas como, por exemplo, diabetes, insuficiência renal e hepática e, até mesmo, advindo do uso
de medicamentos (TROGER et al., 2013). O objetivo do presente estudo será verificar a percepção
individual, bem como o conhecimento sobre halitose dos pacientes atendidos no Curso de
Odontologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG. MATERIAL E MÉTODOS: Este
projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Centro Universitário da Serra Gaúcha FSG e foi
aprovado (CAAE 33999320.0.0000.5668). Este estudo será constituído por uma amostra de
conveniência. Os pacientes que procurarem atendimento na Clínica de Triagem do Curso de
Odontologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG entre os meses de Junho de 2020 e
Setembro de 2020 serão convidados a participar do estudo. Acredita-se que serão incluídos, uma
média de 50 pacientes. Brevemente, os participantes que se enquadrarem nos critérios de inclusão do
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estudo, responderão a um questionário composto por perguntas objetivas sobre o conhecimento e
percepção deles em relação à halitose. O questionário utilizado nesta pesquisa será composto por
fragmentos do questionário desenvolvido pela Associação Brasileira de Halitose (ABHA), utilizado
na pesquisa intitulada “Halitose: uma questão de interesse público-2009”. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: Os resultados serão avaliados posteriormente à execução do projeto.
CONCLUSÃO: Nos últimos anos a halitose tornou-se uma questão cada vez mais importante entre
os Cirurgiões-Dentistas e seus pacientes (BIGLER & FILIPPI, 2016). É importante que se dê
continuidade aos estudos em relação à sua etiologia, mecanismo e averiguar o quanto os pacientes
conhecem sobre esse assunto. É dever do Cirurgião-Dentista estar sempre observando as novidades
e possibilidades de tratamento para as situações clínicas que são relatadas por seus pacientes. Desse
modo, através deste trabalho poderá ser fornecido aos pacientes do Centro Universitário da Serra
Gaúcha informações e acesso ao diagnostico mais exato sobre a halitose.
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