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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A halitose é um mau odor multifatorial de
causas intra ou extra oral. As causas intrínsecas que corroboram para o surgimento da mesma, são:
gengivites, cáries, biofilmes, doenças periodontais (Albuquerque et al., 2004). Estes são em média
90% dos fatores causadores, sendo a saburra lingual a principal etiologia deste problema, devido ao
metabolismo da microbiota bucal (Moreno et al., 2005). As de origem extrínsecas, pode-se levar em
consideração problemas sistêmicos, uso de medicações, sinusites crônicas, problemas
gastrointestinais, obstrução nasal, bronquite, pneumonia, abcesso nasofaríngeo e também a ingestão
de alguns alimentos (Fernandes et al., 2007). É importante ressaltar que a halitose não é considerada
uma doença, mas um indício de que algo não está bem (Domingos et al., 2011).Ela pode influenciar
negativamente a vida de seus portadores, principalmente relacionada a qualidade de vida. Portanto,
este projeto tem como objetivo avaliar a percepção do paciente em relação ao seu próprio hálito e o
quanto esse problema impacta na qualidade de vida, englobando também o psicológico e o emocional
dos indivíduos que a possui. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo observacional transversal. Este
projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG e foi
aprovado. O estudo será constituído por uma amostra de conveniência conforme a demanda da
faculdade. A expectativa é que sejam inseridos pelo menos, 30 participantes. Os pacientes que
procurarem atendimento na Clínica de Triagem do curso de Odontologia do Centro Universitário da
Serra Gaúcha – FSG. Eles serão convidados a participar da pesquisa. Para se tornarem elegíveis,
brevemente, devem ter: idade superior a 18 anos, queixa principal de halitose. Não serão inseridos no
estudo pacientes com alteração na capacidade olfativa, tal como a anosmia (ausência do olfato) e
hiposmia (diminuição), ou que não sejam alfabetizados, que os impossibilitem de entender o
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propósito da pesquisa ou de fornecer informações fidedignas. Serão excluídos os questionários dos
participantes que tiverem alguma questão em branco ou rasurada. Os interessados e habilitados
assinarão, então, o TCLE. Os mesmos responderão a um questionário HALT (Halitosis Associated
Life-Quality Test), onde constam 20 perguntas que avaliam a percepção do hálito e o grau de
influências negativas em suas vidas. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os resultados serão
avaliados posteriormente à execução do projeto. CONCLUSÃO: Os resultados esperados por meio
deste estudo, são os benefícios gerados aos pacientes em questão e também à sociedade, pois terão
acesso a um diagnótico mais acertivo do hálito e o quanto este problema é prejudicial ao longo da
vida.
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