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Introdução

Aonde há odor muito provavelmente 
estará ocorrendo putrefação

A geração de gases fétidos se dá 
através da ação de bactérias através da ação de bactérias 
anaeróbicas

. 



Olfato

Ciência inexata: é aquilo que pode ser cheirado 

Tais partículas são conhecidas como odorivetores

As células olfativas não percebem mais de um odor simultaneamente.

FADIGA OLFATÓRIA: paciente acostuma-se aos cheiros e falha ao notá-los



Fisiopatologia

Compostos metabólicos sistêmicos (CMS): 
Provenientes da circulação. Exemplo: Uréia; Amônia; 

Compostos orgânicos voláteis (COV): 
Putrefação de matéria orgânica. 

Os odores desagradáveis são 
classificados em 3 grupos:

Compostos sulfurados voláteis (CSV):
- cheiro de ovo choco, (sulfidreto); 
- fezes (dimetilsulfeto); 
- estábulo (metilmercaptana) 





Halitose Genuína   X    Pseudo Halitose

A pseudohalitose caracteriza-se pela ausência de 
odorivetores ofensivos ao olfato humano



Avaliação Organoléptica por Profissionais Treinados

Fair & Wells – 1934 & Avaliação Organoléptica: osmoscópio. 

A graduação vai do zero (ausente), 1+ (suave), 2+ 
(moderado), 3+ (pugnante), 4+ (muito desagradável)(moderado), 3+ (pugnante), 4+ (muito desagradável)



HALIMETER

Oral Chroma



Biofilme Lingual Visível (saburra lingual)
.... Estagnação de proteínas salivares

descamação celular, 
resíduos alimentares e 
bactérias aderidas 

Degradação por bactérias G (-) anaeróbicas 

proteolíticas

Formação de odorivetores







Tratamento

Condições essenciais para haver mau odor bucal

Halitose é inibida pela acidez

Mascaradores do hálito (bala, chiclete) levam à fermentação 
de açucar que inibe o odor pois diminui o pH bucal.



Halitose  Genuína  Intra-Oral  Patológica

A saúde bucal é uma condição básica 
para o controle do mau odor bucal.



Raspador Lingual

A saburra lingual é o maior fator para a formação dos 

CSV sendo que a sua causa ainda gera dúvidas. 

A raspagem mecânica da superfície da língua tem sido A raspagem mecânica da superfície da língua tem sido 
comprovada 

A escova não é eficiente para a remoção dos restos 
epiteliais e de bactérias no dorso da língua



Enxaguantes bucais  indicados

•    Cloreto de Cetilpilidínio

•    Dióxido de cloro

*  Evitar os produtos com álcool



•Metronidazol é a droga de escolha 

Antibioticoterapia

* Doxicilina é a droga de segunda escolha e a clindamicina a terceira



Hiperbolóide

O Hiperbolóide é feita de silicone com forma O Hiperbolóide é feita de silicone com forma 
hiperbólica

Produz estímulos das glândulas salivares para excreção 
de alto nível de saliva serosa.



Tratamento

Probióticos

Estudos preliminares indicam 
resultados promissores no 
tratamento com probióticos tratamento com probióticos 
combinando-se enxaguantes com 
antimicrobióticos e o Streptococcus 
salivarius.





Halitose: como abordar o paciente e comoá-loResumo da  Higiene Oral

RASPAGEM LINGUAL

ENXAGUANTE BUCAL
(DIÓXIDO DE CLORO)



Obrigado  !!!Obrigado  !!!


