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RESUMO 

O objetivo deste estudo clínico foi avaliar a eficácia de dois regimes de 
higiene bucal em alterar os níveis de compostos sulfurados voláteis (CSV) no 
hálito e as proporções dos microrganismos bucais. Para este fim, 70 indivíduos 
adultos previamente selecionados participaram de uma fase de pré-tratamento de 
10 dias, onde foram instruídos a escovar os dentes duas vezes ao dia durante um 
minuto com pasta de dentes (flúor) e se abster de qualquer procedimento de 
limpeza macânica ou química da língua. Na fase inicial, foram incluídos no estudo 
os indivíduos que apresentaram uma média organoléptica ≥ 3,0 e, a seguir, foram 
randomizados para um dos seguintes protocolos de estudo: Escovar duas vezes 
por dia durante um minuto com pasta de dentes (Protocolo 1), ou em associação 
com bochecho duas vezes por dia, durante 30 segundos, com 20 ml de um 
enxaguatório bucal contendo 0,075% Cloreto de cetilpiridínio (CPC) (Protocolo 2). 
Os sujeitos foram instruídos a seguir o seu regime de higiene oral atribuído, em 
casa por 21 dias. Após esta fase, todos os indivíduos foram avaliados no início da 
manhã (12 horas depois dos últimos procedimentos de higiene bucal -  noite). 
Subsequentemente, eles realizaram um procedimento de higiene bucal e 
receberam um segundo exame (4 horas mais tarde). Os sujeitos foram avaliados 
por 3 juízes de odor do hálito treinados e calibrados, e também pelo equipamento 
Oralchoma para detectar os níveis e concentrações de CSV. Um pool de 
amostras de saliva, de biofilme supragengival e saburra língual foram coletadas 
de cada sujeito e analisadas para 40 espécies bacterianas por meio do 
Checkerboard DNA-DNA hybridization. Setenta indivíduos iniciaram e 
completaram o estudo clínico. Não foram relatados eventos adversos. Ambas as 
terapias melhoraram os índices organolépticos (p <0,05), mas os níveis de CSV 
ou suas concentrações, foram reduzidas  apenas no Regime 2 (p <0,05 - 
Friedmann e Dunn testes). Os sujeitos que bochecharam com CPC exibiram uma 
redução estatíticamente significante de  35%  (p< 0.05) nos escores de mau odor 
oral, em comparação ao grupo que não o fêz. Além disso, na avaliação de quatro 
horas apresentaram uma redução estatisticamente sigificativa 49% (p< 0,05), 
quando comparado com o grupo que somente escovou. A análise microbiológica 
demonstrou que o protocolo 2 foi capaz de reduzir o complexo vermelho de modo 
mais marcante do que o protocolo 1(p<0,05 - Teste Mann-Whitney).  Em 
conclusão, o protocolo de higiene bucal que consiste de escovação e bochecho 
com enxaguatório contendo 0,075% de CPC promoveu maiores benefícios nas 
reduções da halitose e nas proporções de complexo vermelho.   
 

 

 
Palavras-chaves: Halitose; Higiene oral; Enxaguatório bucal; Cloreto de 

cetilpiridíneo; Terapia.    
 

 



 

ABSTRACT 

The objective of this clinical study was to evaluate the efficacy of two 
oral hygiene regimens in modifying volatile sulfur compounds (VSC) levels in 
breath and proportions of the oral microbiota. For this purpose, 70 prospected 
adult subjects participated in a pre-treatment phase of 10 days, where they were 
instructed to brush twice daily for one minute with toothpaste (fluoride) and to 
refrain from all mechanical and chemical tongue cleaning procedures. At baseline, 
qualifying subjects with an average breath odor organoleptic score >3.0 were 
randomized to one of the following study regimens: Brushing twice daily for one 
minute with toothpaste alone (Regimen 1) or in association with rinsing twice daily, 
for 30 seconds, with 20 ml of a mouthwash containing 0.075% Cetilpyridinium 
Choloride (CPC) (Regimen 2).  Subjects were instructed to follow their assigned 
oral hygiene regimen at home for 21 days. After this phase, all subjects were 
evaluated early in the morning (12 hours after their last oral hygiene procedures - 
overnight). Subsequently, they performed an onsite oral hygiene procedure and 
received a second examination (4 hours later). Subjects were evaluated by 3 
trained and calibrated breath odor judges and by oral chroma machine to detect 
volatile sulphur compounds (VSC) levels and concentrations. A pool of 
supragingival biofilm, saliva and tongue coating samples will be collected for each 
subject and analyzed for 40 bacterial species by checkerboard DNA-DNA 
hybridization. Seventy subjects entered and completed the clinical study. No 
adverse events were reported. Both therapies improved the organoleptic scores 
(p<0.05), but the VSC levels or concentrations were reduced only by Regimen 2 
(p<0.05 – Friedmann and Dunn tests). Subjects rinsing with CPC exhibited a 
statistically significant 35% (p<0.05) reduction in oral malodor scores when 
compared with those who did not rinse. In addition, at the 4-hour evaluation these 
subjects exhibited a statistically significant 49% (p<0.05) reduction in oral malodor 
scores when compared to the brushing-only group. In conclusion, the protocol of 
oral hygiene consisting of brushing and rinsing with mouthwash containing 0.075% 
CPC produced greater benefits in the reduction of halitosis and the proportions of 
red complex. 

 
 
 
 
 

Key-words: Halitosis; Oral hygiene; Mouthwash; Cetilpyridinium Choloride; 
Therapy.   

 
 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1 Delineamento do estudo. 31 

Figura 2 Aparato que separa o juiz de odores e o indivíduo 
durante a realização do teste organoléptico.   

33 

Figura 3 Monitor industrial portátil – Oral ChromaTM. 34 

Figura 4 Representação gráfica do Minislot (Immunetics, 
Cambridge, MA, USA) e resumo da preparação e 
deposição das amostras de biofilme subgengival (técnica 
Checkerboard DNA-DNA Hybridization). 
 

38 

Figura 5 Representação gráfica do Miniblotter (Immunetics, 
Cambridge, MA, USA) e resumo das etapas de 
hibridização e detecção das espécies bacterianas 
presentes nas amostras de biofilme subgengival (técnica 
Checkerboard DNA-DNA Hybridization). 
 

39 

Figura 6 Representação gráfica do padrão de hibridização entre 
as bactérias presentes nas amostras de biofilme e as 
sondas de DNA (técnica Checkerboard DNA-DNA 
Hybridization). 
 

40 

Figura 7 Representação esquemática do padrão de hibridização 
entre as bactérias presentes nas amostras de biofilme e 
as sondas de DNA (técnica Checkerboard DNA-DNA 
Hybridization). Nesta figura estão apresentadas 40 
bactérias, e as amostras de biofilme são de todos os 
dentes de um mesmo indivíduo. 
 

40 

Figura 8 Gráfico de barras dos escores organolépticos obtidos nos 
grupos 1 e 2 ao longo dos tempos experimentais. 

47 

Figura 9 Gráfico de barras dos valores dos compostos sulfurados 
voláteis (CSV) mensurados em nanograma (ng) e partes 
por bilhão (ppb) nos grupos 1 e 2 ao longo dos tempos 
experimentais. 
 

48 

   



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Perfil microbiano das médias de proporção (%) das 40 
espécies bacterianas presentes nas amostras de saliva 
nos tempos T0 (início) e T2 (final) nos dois grupos 
terapêuticos. 
 

51 

Figura 11 Perfil microbiano das médias de proporção (%) das 40 
espécies bacterianas presentes nas amostras de 
saburra lingual nos tempos T0 (início) e T2 (final) nos 
dois grupos terapêuticos.  
 

52 

Figura 12 Perfil microbiano das médias de proporção (%) das 40 
espécies bacterianas presentes nas amostras de 
biofilme supragengival nos tempos T0 (início) e T2 
(final) nos dois grupos terapêuticos.  
 

53 

Figura 13 Perfil microbiano das médias de proporção (%) das 40 
espécies bacterianas presentes nas amostras 
provenientes dos três nichos bucais (saliva+saburra 
lingual+biofilme supragengival) nos tempos T0 (início) 
e T2 (final) nos dois grupos terapêuticos.  
 

54 

Figura 14 Proporções (%) dos complexos microbianos presentes 
nas amostras de saliva, saburra lingual e biofilme 
supragengival nos tempos T0 (início) e T2 (final) nos 
dois grupos terapêuticos.  
 

55 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1  Relação das cepas bacterianas empregadas para a 
confecção das sondas de DNA. As espécies estão 
agrupadas por complexos bacterianos. 
 

41 

Tabela 2 Índice utilizado para a determinação dos níveis dos 
microrganismos nas amostras de biofilme subgengival 

42 

Tabela 3 Média + desvio padrão das variáveis relacionadas ao 
hálito bucal. 
 

46 



 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO............................................................................................... 13 

1.1 – Etiologia da halitose........................................................................... 14 

1.2 – Classificação da halitose................................................................... 17 

1.3 – O indivíduo e a halitose...................................................................... 19 

1.4 – Diagnóstico da halitose...................................................................... 20 

1.5 – Recursos para o tratamento da halitose.......................................... 24 

2 - OBJETIVO...................................................................................................... 27 

3 - MATERIAL E MÉTODOS............................................................................... 28 

      3.1 - Seleção da amostra............................................................................. 28 

     3.2 - Critérios de inclusão e exclusão......................................................... 28 

     3.3 - Delineamento experimental................................................................. 29 

     3.4 - Analise estatística................................................................................ 42 

4 - RESULTADOS............................................................................................... 44 

5 - DISCUSSÃO.................................................................................................. 55 

6 - CONCLUSÃO.................................................................................................  60 

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS.................................................................. 61 

ANEXOS.............................................................................................................. 67 

 

 

 

 

 



 

 

9   

1 INTRODUÇÃO 
 

Halitose é um termo geral que denota um odor desagradável do 

hálito proveniente de causas fisiológicas e patológicas, de fontes bucais ou 

sistêmicas (TONZETICH, 1977; WINKEL, 2003). É causada por condições 

provenientes de má higiene bucal, placa dental, saburra lingual, doenças 

periodontais, das características dos alimentos consumidos, estresse e 

doenças sistêmicas, tais como infecções do trato gastro-intestinal ou das vias 

respiratórias (TONZETICH & JONHSON, 1977; KLINBERG, 1992; MIGLIARO 

& RIMONDINI, 2011). Todavia, em cerca de 90% dos casos, a halitose provém 

da cavidade bucal, especialmente do dorso lingual (DELANGUE et al, 1997; 

ROLDÁN, 2005). 

O resultado do metabolismo microbiano, principalmente na região 

posterior do dorso da língua e no periodonto, é responsável pela maioria dos 

casos de mau odor bucal (YAEGAKI & SANADA, 1992; ROSENBERG et al, 

1995; RICHER, 1996). Quando os substratos proteicos ricos em aminoácidos 

que contêm enxofre são metabolizados por bactérias anaeróbias, proteolíticas, 

Gram-negativas, formam-se os compostos sulfurados voláteis (CSV), os 

principais componentes do odor desagradável. A intensidade da halitose é 

associada ao aumento dos níveis intra-orais destes compostos (ROSENBERG 

et al., 1999). As principais fontes desses nutrientes são oriundas do próprio 

hospedeiro, principalmente células descamadas, saliva e fluido gengival, assim 

como alimentos da dieta que não foram rapidamente metabolizados ou 

deglutidos (PERSSON et al., 1990; BOEVER & LOESCHE, 1995).  

A prevenção da halitose é feita por meio do controle do biofilme, 

impedindo a produção dos CSV. Assim, os procedimentos de higiene como 

escovação dentária, profilaxia dental, uso de fio dental e limpeza da língua são 

recomendados (TONZETICH, 1977). O controle químico do biofilme por meio 

de enxaguatórios contendo antimicrobianos pode influenciar a halitose, uma 

vez que o uso de um enxaguante com potente anti-séptico pode reduzir o 

número de microorganismos, suprimindo temporariamente a microbiota oral, 

que é um dos agentes etiológicos da halitose (NACHNANI, 1997; LOESCHE & 

KAZOR, 2002; NACHNANI, 2011). Os principais agentes quimioterápicos 

presentes nos enxaguatórios e que possuem efeitos em relação a formação 
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dos CSV são clorexidina, óleos essenciais, triclosan e cloreto de cetilpiridínio 

(LOESCHE et al., 1999).  

A revisão sistemática Cochrane de Fedorowicz et al. (2008) sugeriu 

que bochechos bucais contendo agentes antibacterianos como o cloreto de 

cetilpiridínio ou a clorexidina podem desempenhar um papel importante na 

redução dos níveis de bactérias orais produtoras de halitose. Porém, essas 

evidências são baseadas em poucas investigações por isso devem ser 

interpretadas com cautela. Além disso, novos estudos são necessários para 

que esse tema seja compreendido de maneira mais ampla e científica. 

 
1.1 Etiologia da halitose 

 

A halitose pode ser descrita, como um odor desagradável percebido 

por nosso olfato no hálito de alguns indivíduos, podendo também ser 

denominado como mau hálito, ou mau odor oral. O mau hálito é de etiologia 

multifatorial e ocorre pela expiração de diversas moléculas voláteis, chamadas 

odorivetores (KLOKKEVOLD, 1998).   

Os odorivetores não se limitam aos CSV. Apesar de serem os 

principais, há também, por exemplo, os alimentos que possuem aromas como 

o alho e a cebola (GREENMAN, 1999); os medicamentos que possuem o 

eucaliptol, o iodo, o enxofre; além dos subprodutos do nosso metabolismo. 

Esses últimos são eliminados na respiração e têm aromas característicos, 

como certas proteínas, lipídios e compostos nitrogenados, que também são 

considerados compostos orgânicos voláteis – COV (SCULLY & GREENMAN, 

2008).   

A origem do mau hálito pode ser de causas extras orais ou orais  

(SCULLY & GREENMAN, 2008). As extra orais são as originárias do sistema 

respiratório (sinusites, fenda palatal, cânceres nasais, pulmonares ou da 

faringe, amigdalite, bronquites e infecções pulmonares), do trato gastrintestinal 

(doença do refluxo gastro-esofágico, cânceres), de desordens metabólicas 

(diabetes descompensada, falência renal, doença hepática) ou ainda de 

ingestão de drogas (anfetaminas, nitratos e nitritos, fenotiazinas). As causas 

orais estão relacionadas a gengivite, periodontite, saburra da língua, doença 

perimplantar, pericoronarite, abscesso, restaurações imperfeitas, lesões 
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cariosas, exposições necróticas da polpa dental, tumores, ulcerações, 

hiposalivação e doenças ósseas (SCULLY & GREENMAN, 2008; van den 

BROEK, 2008).  

De acordo com Tárzia (2000) é um erro acreditar que todo mau hálito 

seja anormal ou representativo de alterações orgânicas, pois essas alterações 

no hálito podem ser encontradas em todas as pessoas quando em jejum, em 

regimes de emagrecimento ou com apetite. Por exemplo, isso ocorre devido ao 

baixo teor de glicogênio no organismo, fazendo que o mesmo consuma suas 

próprias gorduras, tendo como resultado a produção e posterior eliminação de 

ácidos graxos voláteis e substâncias aromáticas pelos pulmões. O mau hálito 

pode ocorrer também na chamada halitose da manhã, podendo ser devido à 

diminuição da taxa do fluxo salivar que ocorre durante o sono e facilita a 

putrefação das células descamadas do epitélio, de alimentos, bem como das 

proteínas da saliva.   

Estima-se que cerca de 80 a 90% das halitoses são de origem oral 

(KLOKKEVOLD, 1998; van den BROEK et al., 2007; CORTELLI et al., 2008), 

especialmente devido ação de microrganismos proteolíticos, anaeróbios e 

Gram negativos, presentes principalmente no dorso da língua, sítios 

subgengivais e saliva. Esses microrganismos degradam proteínas salivares, 

restos alimentares, e células oriundas da descamação epitelial da camada 

granulosa da mucosa bucal, que são consideradas fontes de aminoácidos ricos 

em enxofre, como cistina, cisteína e metionina (SCULLY & GREENMAN, 

2008). Essa degradação produz CSV, especialmente sulfeto de hidrogênio 

(H2S), metilmercaptana (CH3SH) e dimetilsulfeto [(CH3)2S], os compostos que 

mais sensibilizam a mucosa olfativa. A partir da degradação de alguns 

aminoácidos como triptofano, arginina e lisina também são gerados, 

respectivamente, indol, putrescina e cadaverina, os chamados COV.  

Neste contexto, Wáler (1997) verificou o marcante aumento nos 

níveis de CSV após a utilização de um enxaguatório bucal contendo cisteína. 

Os resultados mostraram a produção imediata de CSV e a existência de 

relação entre a concentração de cisteína e os níveis de CSV. Após 

aproximadamente 30 a 60 minutos do uso do enxaguatório, os valores 

retornaram aos iniciais. Por sua vez, Greenman et al. (2005) demonstraram 

que as substâncias odoríferas têm diferentes volatilidades, limiares de odores 
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iniciais, e potências de odor. Dentre as substâncias estudadas, o sulfeto de 

hidrogênio foi considerado o mais importante gás associado ao mau odor 

bucal.   

Os sulfetos de hidrogênio são produzidos por várias bactérias 

(Prevotella intermedia, Prevotella loescheii, Porphyromonas gingivalis, 

Porphyromonas endodontalis e Treponema denticola), e a produção de 

metilmercaptana, principalmente em altos níveis, está relacionada mais 

estritamente com os patógenos periodontais. A P. gingivalis e a P.endodontalis 

são consideradas potentes produtoras de metilmercaptana, e em menor escala, 

o T. denticola, o que representa um importante fator de virulência para esses 

microrganismos (PERSSON et al., 1990; NAKANO et al, 2002). Nakano e 

colaboradores (2002) relatam que a presença da metilmercaptana em sítios 

periodontais pode estar relacionada com a indução ou progressão de doença 

periodontal. Ambos os CSV citados contém tióis livres que reagem 

quimicamente com o DNA e com as proteínas teciduais. Além de serem 

diretamente tóxicos para os tecidos, podem inibir a síntese de colágeno, 

estimular a produção de IL-I (interleucina-I), aumentar a permeabilidade 

tecidual e causar ulceração do epitélio (WÁLER, 1997; SETOGUCHI et al., 

2002), permitindo a entrada de antígenos que ativam os mecanismos 

imunológicos (RATCLIFF & JOHNSON, 1999).   

Apesar de ainda pouco definida, a microbiota da língua é dominante 

na produção de mau odor e representa a maior carga bacteriana dentre os 

tecidos bucais, contribuindo grandemente para as bactérias encontradas na 

saliva (MORITA & WANG, 2001; LOESCHE & KAZOR, 2002). Apesar de tantos 

odorivetores diferentes relacionados à etiologia da halitose, é fato que o dorso 

posterior da língua é o principal local onde o mau hálito é produzido, sendo 

responsável por 60 a 70% dos CSV (YAEGAKI & SANADA, 1992). Os fatores 

relacionados aos dentes e a doença periodontal são responsáveis pelas 

porcentagens restantes (GREENMAN, 1999).   

De acordo com Loesche & Kazor (2002), van den Broek et al. (2007) 

e Scully & Greenman (2008) os principais microrganismos envolvidos com o 

mau odor oral estão citados abaixo, em ordem alfabética: 

• Actinomyces sp 

• Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
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• Atopobium parvulum 

• Campilobacter rectus 

• Centipeda periodontti 

• Desulfovibrio sp 

• Eikenella corrodens 

• Enterobacteriaceae 

• Eubacterium limossum 

• Eubacterium sulci 

• Fusobacterium nucleatum ssp. nucleatum 

• Fusobacterium nucleatum ssp. polymorfum 

• Fusobacterium nucleatum ssp. vincentii 

• Fusobacterium periodonticum 

• Micros prevotii 

• Peptostreptococcus anaerobius 

• Peptostreptococcus micros 

• Porphyromonas endodontalis 

• Porphyromonas gingivalis 

• Prevotella loescheii 

• Prevotella melaninogenica 

• Prevotella intermedia 

• Selenomonas artemidis 

• Solobacterium moorei 

• Tannerella forsythia 

• Treponema denticola 

• Veillonella sp 

 
1.2 Classificação da halitose 
 

A halitose já foi classificada por vários autores e até o momento não 

há uma única classificação considerada correta. Assim, abaixo estão as 

classificações propostas por alguns autores.  

De acordo com Yaegaki & Coil (2000) a halitose pode ser 

classificada como:  
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•         Halitose fisiológica – causada essencialmente por fatores não 

associados as doenças orais, por exemplo, presença de saburra lingual;  

•          Halitose patológica (oral e extra-oral) - causada essencialmente por 

fatores associados as doenças orais, por exemplo, problemas periodontais e 

lesões de cárie; ou extra-orais, por exemplo, alterações metabólicas 

sistêmicas;    

•          Pseudo-halitose - quando o paciente acredita ter halitose, mas o odor 

ofensivo está ausente; 

•          Halitofobia - quando o indivíduo insiste na presença do odor fétido, mas 

não pode ser diagnosticado. 

 

Vieira & Falcão (2003) apresentaram a seguinte proposta: 

•          Halitose real - caracteriza-se pela presença de odorivetores ofensivos 

ao olfato humano, no fluxo expiratório. Sua presença é confirmada pelo 

exame clínico; 

•          Halitose imaginária - caracteriza-se pela ausência de odorivetores 

ofensivos ao olfato humano, no fluxo expiratório. É uma alteração senso-

perceptiva, decorrente de distúrbios que modificam a percepção gustativa 

e/ou olfativa do paciente, fazendo com que acredite ser portador de halitose.  

 

Mais recentemente, Scully & Greenman (2008) propuseram a 

seguinte classificação para a halitose: 

 

• Halitose genuína - quando objetivamente o mau odor é percebido, há 

presença de substâncias ofensivas ao olfato no ar expirado pela boca ou 

nariz, e conforme as características dessa presença podem receber diversas 

nomenclaturas. Pode ser fisiológica ou patológica; 

• Pseudo halitose - quando objetivamente não se verifica o mau odor, não 

havendo substâncias ofensivas ao olfato, mas o indivíduo pensa tê-los;  

• Halitofobia - quando o indivíduo persiste em achar que possui mau hálito, 

apesar da ausência de evidencias objetivas. 
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Dentre as nomenclaturas que a halitose genuína pode receber, as 

seguintes se destacam segundo Tárzia (2000):  

• Halitose da manhã 

• Halitose por medicamentos 

• Halitose do tabagismo 

• Halitose por alterações sistêmicas 

• Halitose por indigestão de certos alimentos 

• Halitose por higiene bucal deficiente 

• Halitose por língua saburrosa 

• Halitose por cárie dental 

• Halitose por doença periodontal 

 

 

1.3 O indivíduo e a halitose  
 

Os indivíduos que buscam o tratamento para a halitose declaram um 

sentimento de que o hálito pode interferir nas relações sociais com outros 

indivíduos (YAEGAKI & COIL, 1999; van den BROEK et al., 2007). A queixa 

relativa à halitose apresenta-se como o terceiro maior motivo que leva o 

indivíduo norte-americano a procurar o atendimento odontológico, ficando 

somente atrás da cárie e da doença periodontal. Estatísticas realizadas 

naquele país demonstram que 41% dos cirurgiões-dentistas atendem seis ou 

mais pacientes por semana com queixa de halitose (LOESCHE, 1999; 

LOESCHE & KAZOR, 2002). 

Freqüentemente o próprio indivíduo não percebe o seu próprio mau 

odor oral, sendo assim, na maioria das vezes, essa questão é revelada por 

pessoa próxima. No entanto, um problema dessa magnitude há muito vem 

sendo negligenciado pelo cirurgião-dentista. Atualmente, esse panorama 

parece estar se alterando, com o surgimento de clínicas odontológicas que 

oferecem possibilidades de tratamento da halitose.  

No entanto, a carência de estudos clínicos controlados reflete o fato 

da halitose ser considerada um problema cosmético pela Federal Drug 

Administration (FDA – Estados Unidos), que define cosmético como “artigos 
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que pretendem ser aplicados no corpo humano para limpar, embelezar, 

promover atrativos, ou alterar a aparência sem afetar-lhe a estrutura e a 

função” (LOESCHE, 1999). Os enxaguatórios bucais usados pelos indivíduos 

que buscam um efeito desodorante apresentam esse resultado cosmético 

desejável (LOESCHE & KAZOR, 2002).  

Surpreendentemente, a queixa do próprio indivíduo que julga ter mau 

hálito não pode ser considerada um parâmetro confiável para verificar a 

presença da halitose, pois 40-60% dos indivíduos com queixa de halitose não 

apresentam odores detectáveis pelo nariz humano (LOESCHE & KAZOR, 

2002). Esses indivíduos dificilmente concordam com os resultados de redução 

ou eliminação da halitose após o tratamento (YAEGAKI & COIL, 1999). 

 Assim nos dias atuais, alguns dos principais desafios do clínico no 

tocante à halitose são: 

• Até que ponto a queixa de halitose deve ser considerada? 

• Qual seria a origem do mau odor oral?  

• Qual seria a melhor opção de tratamento? 

 

1.4 Diagnóstico da halitose 
 
1.4.1 Testes organolépticos 

O desafio inicial é verificar o fundamento da queixa do indivíduo. 

Para isso, uma adequada anamnese pode fornecer muitos detalhes, porém 

relatos da percepção de halitose pelo próprio indivíduo podem ser subjetivos.  

O teste organoléptico consiste em uma maneira direta de fazer o 

diagnóstico da halitose em tempo real, sendo o padrão ouro para a 

mensuração dos odores expirados (DONALDSON et al., 2007). Esse tipo de 

verificação é subjetiva, uma vez que está na dependência da acuidade olfatória 

do avaliador que apesar de satisfatória sob o aspecto qualitativo é de baixa 

precisão  sob o ponto de vista quantitativo (van den BROEK et al., 2007). Este 

exame permite notar odorivetores que não são detectados pelos monitores 

portáteis por não serem provenientes do enxofre. Um exemplo é a cadaverina 

advinda da descarboxilação da lisina, e está associada aos escores 

organolépticos provenientes da saliva e língua (LOESCHE & KAZOR, 2002), 

mas não é captada pelos equipamentos que mensuram a halitose.  
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Os indivíduos devem manter os lábios selados durante 60 segundos 

e a seguir expirar o ar, mantendo uma distância de 10cm do nariz do 

profissional que imediatamente analisará o hálito em uma escala de escores 

que pode variar de acordo com alguns autores.  

Schmidt et al., em 1978, sugeriram uma escala organoléptica com 

escores variando entre 0 a 3, sendo:  

* Código 0: ausência de odor; 

* Código 1: odor leve, pouco objetivo; 

* Código 2: odor bem definido;  

* Código 3: odor forte.  

 

Outra possibilidade de mensuração é a escala sugerida por 

Rosenberg et al. (1991) que preconiza valores de 0 a 5, sendo: 

* Código 0: ausência de odor; 

* Código 1: leve presença de odor; 

* Código 2: fraco, mas odor detectado; 

* Código 3: hálito moderado; 

* Código 4: hálito forte;  

* Código 5: mau hálito extremo.  

 

Ou ainda, a escala proposta por Rosenberg et al. (1994) e Yaegaki & 

Coil (2000), a saber: 

* Código 1: Ausência de odor; 

* Código 2: Mau odor leve, e difícil detecção; 

* Código 3: Mau odor moderado, e facilmente detectável; 

* Código 4: Mau odor forte, mas tolerável; 

* Código 5: Mau odor severo, e intolerável. 

 

Esta mensuração organoléptica é de certa forma subjetiva, pois o 

que representa um determinado escore de odor para um examinador, pode não 

ser o mesmo para outros. Além disso, é importante considerar o fato da 

possibilidade de sofrer influência dos odores de bebidas, alimentos, cosméticos 

que devem ter o uso suprimido antes de se proceder ao exame organoléptico. 

A fim de minimizar essa desvantagem ou limitação, é preciso fazer calibrações 
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entre os examinadores antes da realização do teste. Outro ponto a ser 

considerado é o possível constrangimento e desconforto entre o indivíduo e o 

examinador, já inerentes ao próprio exame (LOESCHE & KAZOR, 2000; 

QUIRYNEN et al., 2005; van den BROEK et al., 2007). Porém, o uso de 

aparatos que separam o indivíduo a ser examinado e o examinador reduz ou 

praticamente anula tal constrangimento.  

 
1.4.2 Cromatografia gasosa  

Em 1970, Tonzetich et al. utilizaram um equipamento de 

cromatografia gasosa para medir CSV, sulfeto de hidrogênio e 

metilmercaptana. Esse equipamento faz uma mensuração específica dos 

gases isolados e da quantidade/concentração de cada composto. A 

sensibilidade deste equipamento é bastante alta podendo medir baixas 

concentrações de gases, entretanto essa é uma tecnologia laboratorial não 

portátil, sendo de difícil acesso, só existindo em poucos laboratórios. Além 

disso, exige treinamento de pessoal para utilizá-lo, sendo também de 

funcionamento moroso, de alto custo (LOESCHE & KAZOR, 2001; van den 

BROEK et al., 2007) e, por isso, não sendo possível a sua utilização na grande 

maioria dos estudos.  

Em comparação ao teste organoléptico, a cromatografia gasosa é o 

método mais adequado para detectar a halitose de diferentes origens 

(TONZETICH, 1977; TANGERMAN, 2002; TANGERMAN & WINKEL, 2007). 

No entanto, um cromatógrafo convencional com detector específico para CSV, 

como já mencionado anteriormente, é um aparelho caro e exige pessoal 

treinado. Assim, recentemente, um equipamento portátil de cromatografia 

gasosa (OralChromaTM – Abilit Corporation, Japão) tem sido comercializado 

com o objetivo de quantificar a concentração total de CSV e também quantificar 

e qualificar os gases separadamente em, H2S, CH3SH e [(CH3)2S]. Além disso, 

possui como principais vantagens seu custo acessível e a facilidade no 

manuseio. As concentrações dos gases podem ser observadas numericamente 

no visor do OralChroma™ e graficamente no monitor de um computador por 

meio de um software especialmente elaborado para ser usado com o 

OralChroma™.   



 

 

19   

Vários estudos clínicos evidenciam suas aplicações em pesquisas e 

confiabilidade dos resultados em relação a outros métodos diagnósticos 

(HANADA et al., 2003; AIZAWA et al., 2005; MURATA et al., 2006;  

TANGERMAN & WINKEL, 2008; VANDEKERCKHOVE et al, 2009; SAAD et 

al., 2011). 

 
1.4.3 Monitores portáteis de compostos sulfurados 

Mediante a subjetividade do teste organoléptico e as dificuldades 

para o uso da cromatografia gasosa, instrumentos portáteis, têm sido 

desenvolvidos com a proposta de mensurar compostos sulfurados voláteis. 

Esses monitores portáteis passam a ser um simples e eficaz meio de 

mensuração de CSV (ROSENBERG & MAcCULLOCH, 1992). 

Atualmente existe à disposição do clínico, para aplicação em 

consultório, um monitor portátil (HALIMETER® – Interscan) que possui um 

sensor eletrocatalítico capaz de medir a concentração total de CSV, em partes 

por bilhão, e, assim, auxiliar no diagnóstico e acompanhamento da terapêutica 

até a alta do paciente (BOEVER et al., 1994; KOSLOVSKY et al., 1994; 

ROSENBERG et al., 1991; ROSENBERG & MAcCULLOCH, 1992; 

KOZLOVSKY et al., 1996; WALER et al., 1997; STEENBERGHE et al., 2001; 

FIGUEIREDO et al., 2002; DONALDSON et al., 2007; QUIRYNEN et al., 2009; 

ROLDÁN et al., 2005; CALIL et al., 2009; COIL et al., 2009; KUMAR et al., 

2010). Para sua utilização, os pacientes devem ser instruídos a não utilizarem 

produtos de higiene pessoal um dia antes da consulta; e não ingerirem 

alimentos, bebidas, gomas de mascar, dentifrícios e enxaguatórios orais até 2 

horas antes do atendimento. Recomenda-se ao paciente manter os lábios 

selados durante 2 minutos e a seguir  um dispositivo plástico é introduzido 

aproximadamente 3cm na cavidade bucal do paciente sem tocar em mucosas, 

solicitando que o paciente expire pela boca , a fim de que o aparelho detecte 

em ppb os níveis de CSV. São realizadas 3 medidas, respeitando-se o intervalo 

de 1 minuto entre elas, e o valor final irá representar a média das leituras. 

Através do HALIMETER® é possível aferir os níveis totais de CSV na cavidade 

oral (porção anterior e porção posterior), narinas e ar expirado forçado 

(pulmões), porém não há mensuração das concentrações de cada gás de 

maneira isolada.   
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Outros medidores portáteis de hálito também podem ser citados, 

como o Breathtron (Yoshida, Tókio, Japão). Esse aparelho mensura os CSV e 

gases hidrocarbonetos, presentes na boca, que causam a halitose e apresenta 

os resultados em 4 escores, sendo que os escores 1 (sem odor) e 2 (odor leve) 

não são hálito perceptível no nariz humano, e os escores 3 (odor moderado) e 

4 (odor forte) são halitose em menor e maior grau. Até o momento, poucos 

estudos científicos avaliaram a confiabilidade desse dispositivo de medição e, 

aparentemente, os todos de um mesmo grupo de pesquisa (WASHIO et al., 

2005; SOPAPORNAMOM et al., 2006; UENO et al., 2008). 

 

1.5 Recursos para o tratamento da halitose  
 

Segundo Ratcliff & Johnson (1999) três aspectos devem ser 

considerados em relação ao tratamento da halitose, uma vez que os 

compostos sulfurados voláteis: 

• contribuem para o mau odor oral interferindo representam um papel 

desagradável nas relações sociais; 

• atuam como agentes facilitadores, podendo exacerbar os efeitos nocivos 

de outros fatores participantes nos estágios iniciais de gengivite; 

• atuam como agentes agressores contribuindo diretamente para o 

processo de doença. 

A terapia da halitose deve ser determinada de acordo com as 

necessidades individuais (COIL et al., 2002). Por exemplo, o uso de 

enxaguatórios bucais pode resolver o aspecto cosmético do mau odor oral, 

porém não deve ser considerado como forma única de tratamento em 

indivíduos com doença periodontal (OUTHOUSE et al., 2006). Além disso, há 

evidências indicando que alguns membros da família dos compostos sulfurados 

voláteis são tóxicos para os tecidos periodontais, mesmo quando presentes em 

concentrações extremamente baixas (JOHNSON et al., 1992). 

Se a superfície dorsal da língua e o biofilme dental são os principais 

reservatórios de bactérias produtoras de compostos mau cheirosos, a 

estratégia de tratamento deve ter como objetivo reduzir ou eliminar a presença 

de tais microrganismos nestes nichos por meio da remoção mecânica 

(debridamento) ou pela utilização de agentes antimicrobianos (QUIRYNEN et 
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al., 2005; SCULLY & GREENMAN, 2008). Outra abordagem plausível seria 

reduzir a disponibilidade de nutrientes proveniente da dieta do hospedeiro para 

a microbiota associada ao mau hálito (ROSENBERG, 1990; LOESCHE & 

KAZOR, 2002; CORTELLI et al., 2008). Não parece provável que esta dieta 

influencie a halitose durante o seu rápido trânsito pela cavidade oral, pois além 

do pequeno período de tempo faz-se necessário considerar a ausência de 

enzimas que degradam proteínas de elevado peso molecular neste ambiente. 

Desse modo, tal dieta pode aumentar os níveis séricos de peptídeos e 

aminoácidos, que por meio do fluido gengival e da saliva, colaboram para 

elevar o número dos microrganismos capazes de metabolizar esses substratos 

e produzir compostos voláteis de odor desagradável (LOESCHE & KAZOR, 

2002). Ainda nesse contexto, Yaegaki & Coil (2000) e van den Broek et al. 

(2008) preconizam a redução na dieta dos indivíduos de todos os nutrientes 

que possam ser substrato para a produção de CSV ou para a produção de 

COV.  

Em relação à redução da carga microbiana associada à halitose, os 

procedimentos de raspagem e alisamento radicular (QUIRYNEN et al., 1998; 

COIL et al., 2002; QUIRYNEN et al., 2005; SCULLY & GREENMAN, 2008) e 

um efetivo controle de placa dentária supragengival associada à higiene da 

superfície dorsal da língua (SEEMANN et al., 2001; COIL et al., 2002; SCULLY 

& GREENMAN, 2008) visando remover a saburra, são medidas de fundamental 

importância para a redução dos níveis de CSV e de outras substâncias mau 

cheirosas na cavidade oral.  

Ainda que nos dias atuais, o principal objetivo da utilização de 

enxaguatórios bucais é a busca por um hálito refrescante e a redução 

inespecífica de diversas espécies bacterianas associadas ou não à halitose, é 

importante considerar o uso de antimicrobianos na forma de enxaguatórios 

como estratégia de redução da microbiota bucal produtora de CSV.   

Neste contexto, alguns resultados sugerem que a utilização de 

enxaguatórios bucais tendo como princípios ativos o digluconato de clorexidina, 

o triclosan, os óleos essenciais, o dióxido de cloro ou o cloreto de cetilpiridínio 

pode reduzir significativamente os níveis de halitose (KOSLOVSKY et al., 1996; 

STEENBERGHE et al., 2001; QUIRYNEN et al., 2005; ROLDAN et al., 2005; 
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PERUZZO et al., 2007; SATISH et al., 2010; van den BROEK et al., 2008; 

CORTELLI et al., 2008; SHINADA et al., 2010; FINE, 2010). 

Em relação aos estudos que utilizaram cloreto de cetilpiridíneo, van 

Steenberghe et al. (2001) avaliando diferentes enxaguatórios bucais 

demonstraram por meio de um estudo cruzado, que o hálito matinal foi 

efetivamente reduzido (p<0,05) pelas soluções de clorexidina e 

clorexidina+cloreto de cetilpiridíneo+zinco utilizadas durante 12 dias. De 

maneira semelhante Winkel et al. (2003), Roldán et al. (2005) e Tsai et al. 

(2008) também demonstraram a eficiência do uso de bochecho contendo 

clorexidina+cloreto de cetilpiridíneo+zinco na melhora dos valores 

organolépticos após 3 meses de tratamento. 

Mais especificamente, o sinergismo do zinco com os ingredientes 

ativos digluconato de clorexidina e cloreto de cetilpiridíneo foi estudado por 

Young et al. em 2003. Foi possível observar que ambas as combinações com o 

zinco favoreceram o efeito antimicrobiano mensurado pela redução na 

produção de cisteína e, conseqüente, podem interferir positivamente para o 

tratamento da halitose.  

Borden et al. (2002) estudaram três enxaguatórios (óleos essenciais, 

dióxido de cloro+zinco e cloreto de cetilpiridíneo) e demonstraram que o 

produto com cloreto de cetilpiridíneo foi o único que reduziu a halitose após 2 e 

4 semanas de uso. Por outro lado, Carvalho et al. (2004) também avaliaram o 

efeito de quatro diferentes enxaguatórios e relataram que os melhores 

resultados na redução da halitose matinal após o uso por um período de 4 dias, 

em ordem decrescente, foram obtidos para a clorexidina, triclosan, óleos 

essenciais e cloreto de cetilpiridíneo. Em 2005, Quirynen et al. investigaram o 

impacto da terapia periodontal e do uso adjunto de antissépticos na redução da 

halitose. Os dados mostraram que os melhores resultados foram obtidos 

quando os indivíduos associaram o uso de bochechos durante 6 meses à 

terapia periodontal básica, sem diferença entre as soluções de clorexidina e 

clorexidina+cloreto de cetilpiridíneo.  

De acordo com Cortelli et al. (2008), a clorexidina é considerada o 

padrão ouro dos enxaguatórios, porém o fato de apresentar alguns efeitos 

colaterais tem gerado o desenvolvimento de novas formulações, como por 
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exemplo, aquelas que possuem o zinco ou o cloreto de cetilpiridíneo como 

princípios ativos.  

Dessa forma, o uso de enxaguatórios bucais parece promissor para o 

controle da halitose, porém novos estudos são necessários a fim de se 

determinar os princípios ativos mais eficientes.    
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2 OBJETIVO 
 

Avaliar a efetividade de dois diferentes regimes de higiene bucal na 

redução da halitose e na microbiota bucal. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 
 

3.1 Seleção da amostra 
 

Setenta indivíduos que compareceram no Centro de Estudos Clínicos 

da Universidade Guarulhos procurando atendimento odontológico, exceto por 

problemas periodontais, foram selecionados para a participação no estudo. A 

seleção foi realizada por um único examinador previamente calibrado (Kappa > 

0,80). Foi realizado o cálculo de potência para o parâmetro clínico 

organoléptico, considerando diferença de 1 com desvio-padrão de 0,5 

(SHINADA et al., 2010), sendo encontrado potência superior a 80% para uma 

amostragem de 35 indivíduos por grupo, para um delineamento paralelo. Todos 

os participantes foram informados dos objetivos do estudo, de seus riscos e 

benefícios, incluindo os tipos de medições clínicas, coletas, terapias e caráter 

longitudinal do estudo. Os que concordaram em participar do estudo assinaram 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), estando de acordo 

com as diretrizes e normas do Conselho Nacional de Saúde (Resolução n° 

196/96). Todas as informações e explicações sobre o estudo contempladas no 

TCLE foram transmitidas aos participantes do estudo pelo pesquisador 

responsável, que obteve a assinatura no TCLE. O projeto foi encaminhado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos 

(Anexo 1).   

 

3.2 Critérios de inclusão e exclusão 

Critérios de inclusão 

- Voluntários com saúde periodontal e boa saúde geral;  

- Idade entre 18-70 anos;    

- Possuir no mínimo 20 dentes, com poucas restaurações, excluindo-

se os terceiros molares;  

- Apresentar disponibilidade de horário no decorrer do estudo; 

- Resultado no teste organoléptico igual ou maior que 3 após a fase 

pré-tratamento. 
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Critérios de exclusão 

- Histórico de uso de cigarros, álcool e uso abusivo de drogas; 

- Pacientes grávidas ou lactantes; 

- História de tratamento periodontal nos últimos seis meses; 

- História de antibioticoterapia nos últimos seis meses;  

- História de uso de anti-sépticos bucais nos últimos seis meses; 

- História de doença sistêmica que comprometa a resposta do 

hospedeiro ou exija medicação profilática ao tratamento ou interfira 

no fluxo salivar; 

- Presença de saburra lingual; 

- História de xerostomia; 

- Apresentar mais do que 10% dos sítios com sangramento gengival; 

- Presença de periodontite ou gengivite (sítios com profundidade de 

sondagem >3mm e com mais de 10% dos sítios com sangramento à 

sondagem ou sangramento marginal); 

- Uso de aparelhos ortodônticos; 

- Presença de lesões cariosas;  

- Participação em outro estudo clínico há menos de um mês; 

- História de alergia ao princípio ativo cloreto de cetilpiridíneo. 

  

3.3 Delineamento experimental 
Todos os voluntários que aceitaram participar deste estudo 

receberam orientações quanto à realização de higiene bucal com escova 

dental e fio dental. O delineamento deste estudo clínico paralelo, aleatório e 

cego está apresentado na Figura 1.  

Na primeira fase (período pré-tratamento) os voluntários foram 

orientados a realizarem a higiene dos dentes com o dentifrício fluoretado 

recebido dos pesquisadores, duas vezes ao dia, por 1 minuto, durante dez 

dias, entretanto sem executar qualquer meio de higiene lingual. Além disso, no 

último dia (10º dia) os indivíduos não efetuaram qualquer procedimento de 

higiene bucal no período de 12hs que antecederam o atendimento programado 

para o período da manhã do dia seguinte, para a realização da avaliação inicial 

(Tempo 0, T0). 
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Após este período de indução da halitose, os indivíduos foram 

submetidos ao exame inicial. Para isso, foram instruídos a não comer (ex.: 

alho, cebola) ou beber (ex: bebidas alcoólicas) alimentos que causem halitose 

durante as 24hs anteriores a esse exame e, também, não comer ou beber 

mesmo alimentos não associados à halitose durante 8hs anteriores (jejum de 

8hs). As seguintes avaliações foram realizadas: 

- Avaliação dos tecidos moles orais (Anexo 2) 

- Avaliação organoléptica 

- Avaliação dos níveis dos compostos sulfurados voláteis 

- Avaliação microbiológica 

 

Na segunda fase (período de tratamento), os 70 voluntários que 

atingiram o índice organoléptico igual ou superior a 3 foram distribuídos 

aleatoriamente por meio de uma tabela de randomização em um dos dois 

grupos de estudo, sendo:  

Grupo 1 (protocolo de higiene bucal 1): higiene bucal com escovação (escova, 

dentifrício e fio dental) não associada a realização de bochechos, durante 21 

dias. 

Grupo 2 (protocolo de higiene bucal 2): higiene bucal com escovação (escova, 

dentifrício e fio dental) associada a realização de bochechos com enxaguatório 

contendo cloreto de cetilpiridínio (0,075%), durante 21 dias. 

 

Neste período de 21 dias, os indivíduos foram orientados a retomar 

os procedimentos de higiene bucal (dentes e língua) com uso de escova, 

dentifrício e fio dental, duas vezes ao dia. Porém, apenas os indivíduos 

incluídos no Grupo 2 foram instruídos a realizar o bochecho com 20ml da 

solução de enxaguatório durante 30 segundos (protocolo 2). Todos os produtos 

de higiene bucal utilizados durante o estudo foram fornecidos por um 

pesquisador envolvido no estudo (coordenador), mas não participativo na 

realização dos exames e coletas. Os produtos estavam identificados por 

códigos e foram entregues em sacolas leitosas fechadas para que os sujeitos 

da pesquisa não percebessem diferenças entre os grupos 1 ou 2.   

Após 21 dias seguindo um dos protocolos de higiene bucal, os 

indivíduos retornaram com as embalagens dos dentifrícios e/ou bochechos 
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utilizados para verificação do consumo, e foram submetidos novamente aos 

exames anteriormente realizados (Tempo 1, T1):  

- Avaliação organoléptica 

- Avaliação dos níveis dos compostos sulfurados voláteis 

 

Para isso, foram instruídos a não comer (ex.: alho, cebola) ou beber 

(ex: bebidas alcoólicas) alimentos que causem halitose durante as 24hs 

anteriores ao exame e, também, não comer ou beber mesmo alimentos não 

associados à halitose durante 8hs anteriores ao exame (jejum de 8hs). Além 

disso, os indivíduos não realizaram qualquer procedimento de higiene bucal no 

período de 12hs que antecederem a visita.  

Logo após, os indivíduos foram instruídos a retomarem os 

procedimentos de higiene de acordo com os respectivos protocolos, em 

seguida se alimentarem com alimentos não associados à halitose, e 

suspenderem a atitude de comer e/ou beber durante 4hs. Após esse período 

de 4hs, os indivíduos retornaram para mais uma visita de re-avaliação (Tempo 

2, T2) seguindo os seguintes exames: 

- Avaliação dos tecidos moles orais 

- Avaliação dos efeitos adversos (Anexo 3) 

- Avaliação organoléptica 

- Avaliação dos níveis dos compostos sulfurados voláteis 

- Avaliação microbiológica 

 

 

Figura 1. Delineamento do estudo. 

Randomização	  
Grupo	  1	  ou	  Grupo	  2	  

-10          0                           21       21 dias + 4hs 
              T0                          T1      T2 

M 
OR 
CG 

OR 
CG 

M 
OR 
CG 

1ª fase                 2ª fase 

M	  	  =	  	  Avaliação	  microbiológica	  
OR	  =	  Teste	  organoléptico	  
CG	  =	  Cromatografia	  gasosa	  
1ª	  fase	  =	  Período	  pré-‐tratamento	  
2ª	  fase	  =	  Período	  de	  tratamento	  
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Para acompanhar a aderência do indivíduo ao seu respectivo 

protocolo de higiene bucal (grupos 1 ou 2), a cada três dias o coordenador do 

estudo entrou em contato com todos os participantes a fim de verificar dúvidas 

em relação ao protocolo, possíveis efeitos adversos e a aderência 

propriamente dita.  

 
3.3.1 Avaliação do hálito bucal 

As medições do hálito foram realizadas por meio do teste 

organoléptico e da cromatogafia gasosa, nos momentos T0, T1 e T2. Os 

indivíduos receberam a recomendação de não beber, ingerir alimentos, fumar 

ou realizar qualquer procedimento de higiene oral 12hs antes das medidas em 

T0 e T1 e, 4 horas antes de T2.   

 
Teste organoléptico 
A medição organoléptica mensura o hálito do indivíduo por meio do 

olfato do examinador. O indivíduo foi orientado a permanecer com a boca 

fechada durante 2 minutos, e a medição foi realizada respeitando uma 

distância de aproximadamente 10 cm entre o nariz do examinador e a boca do 

indivíduo (Figura 2). Para executar essas medidas, três examinadores (juízes 

de odores) treinados e calibrados (Kappa 0,80) classificaram o hálito percebido 

de acordo com uma escala proposta por Rosenberg et al. (1991), sendo: 

 

* 0 - ausência de odor; 

* 1 - leve presença de odor; 

* 2 - fraco, mas odor detectado; 

* 3 - hálito moderado; 

* 4 - hálito forte;  

* 5 - mau hálito extremo.  
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Figura 2. Aparato que separa o juiz de odores e o indivíduo durante a 

realização do teste organoléptico.   

 
Concentração dos compostos sulfurados voláteis 
Um monitor industrial portátil – Oral ChromaTM (Abilit Corporation, 

Japan) – foi utilizado para quantificar por meio de cromatografia gasosa, em 

partes por bilhão (ppb) ou ng/10ml, os compostos sulfurados voláteis presentes 

no hálito, sendo essencialmente os gases sulfidreto ou sulfeto de hidrogênio 

(H2S), metilmercaptana (CH3SH) e dimetilsulfeto [(CH3)2S]. Antes de iniciar a 

medição, o indivíduo permaneceu 2 minutos com a boca fechada para 

favorecer o acúmulo dos gases. Uma seringa descartável proveniente do 

próprio fabricante do aparelho foi inserida no interior da cavidade bucal do 

indivíduo e 10ml do ar intra-bucal foi coletado com o cuidado de não tocar em 

nenhuma estrutura como lábio, dentes ou saliva. O volume de ar coletado foi 

inserido no interior do aparelho e a concentração dos CSV no hálito avaliada. 

Em 8 minutos as concentrações aparecem numericamente no visor do 

OralChroma™ e graficamente no monitor de um computador através de um 

software especialmente elaborado para ser usado com o OralChroma™ (Figura 

3).  
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Figura 3. Monitor industrial portátil – Oral ChromaTM . 

 

Antes do início da utilização do aparelho no estudo, uma calibração 

rastreável a massas padrões foi realizada conforme sugerido por Tangerman & 

Winkel (2008), e de acordo com o certificado de calibração da RBC-INMETRO 

n M-32433/10 - White Martins Gases Industriais Ltda. 

 

 

3.3.2 Avaliação microbiológica 
Amostras de saliva (1 amostra), saburra lingual (1 amostra) e pool de 

placa supragengival (1 amostra do arco superior e 1 amostra do arco inferior) 
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foram coletadas de cada indivíduo nos tempos T0 e T2, logo após a realização 

dos testes organoléptico e de cromatografia gasosa.   

 

• Saliva: amostras de saliva não estimulada coletadas em tubos de ensaio 

contendo pérolas de vidro estéreis, durante 1 minuto. A seguir as 

amostras foram homogeneizadas e uma alíquota de 50ul depositada em 

tubo Eppendorf contendo tampão TE.  

• Saburra Lingual: amostras de saburra lingual coletadas por meio de 

curetas de Gracey 11-12 estéreis. As curetas foram posicionadas na 

porção posterior do dorso lingual e tracionadas para a região anterior 

numa superfície de 10mm. A amostra foi depositada em tubo Eppendorf 

contendo tampão TE. 

• Placa Supragengival: amostras de placa supragengival foram coletadas 

por meio de curetas Gracey posicionadas na margem gengival e 

tracionadas para oclusal. A amostra foi depositada em tubo Eppendorf 

contendo tampão TE. 

 

As amostras foram colocadas separadamente em tubos Eppendorf 

contendo 0,15 ml de solução tampão TE (10 mM Tris-HCL, 1 mM EDTA, pH 

7,6) ao quais foram adicionados 100µl de NaOH a 0,5 M para que o DNA 

bacteriano permanecesse viável por longos períodos de tempo. Estes tubos 

foram então identificados e armazenados em freezer -20°C até serem 

analisados por meio da técnica do Checkerboard DNA-DNA Hybridization para 

40 cepas bacterianas no Laboratório de Pesquisa em Odontologia II da 

Universidade Guarulhos.  

 

Cepas bacterianas e condições de crescimento 
A lista das 40 cepas bacterianas utilizadas neste estudo para o 

preparo das sondas de DNA está apresentada na Tabela 1. Todas as cepas 

foram adquiridas liofilizadas da ATCC (Americam Type Culture Collection, 

Rockville, MD, EUA) ou do Forsyth Institute (Boston, MA, EUA). O conteúdo 

liofilizado foi reidratado em caldo para crescimento de Mycoplasma (Difco 

Laboratories, Detroit, MI, EUA) e cultivado em ágar-triptose de soja (Difco) 
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contendo 5% de sangue desfibrinado de ovelha (BBL, Baltimore Biological 

Laboratories, Cockeysville, MD, EUA) a 35ºC sob condição de anaerobiose 

(80% N2, 10% CO2, 10% H2). Algumas bactérias foram cultivadas em meios de 

cultura enriquecidos de forma a suprir suas necessidades nutricionais. T. 

forsythia, por exemplo, foi cultivada em ágar-triptose de soja com 5% de 

sangue desfibrilado de ovelha e 10 µg/mL de ácido N-acetil murâmico (NAM) 

(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA); enquanto P. gingivalis cresce em 

um meio similar, suplementado com 5% de sangue desfibrilado de ovelha, 0,3 

µg/mL de menadiona (Sigma) e 5 µg/mL de hemina (Sigma). As espécies T. 

denticola e Treponema socranskii foram cultivadas em caldo para crescimento 

de Mycoplasma suplementado com 1 mg/mL de glicose (Sigma), 400 µg/mL de 

niacinamida (Sigma), 150 µg/mL de espermina tetraidroclorídrica  (Sigma), 20 

µg/mL de isobutirato de sódio  (ICN, Costa Mesa, CA, EUA), 1 mg/mL de L-

cisteína  (Sigma), 5 µg/mL de tiamina pirofosfato  (Sigma) e 0,5% de soro 

bovino  (Laborclin, São José dos Pinhais, PR, Brasil). 

 

Isolamento do DNA e preparo das sondas 
As cepas bacterianas foram cultivadas anaerobicamente na 

superfície de ágar-sangue, com exceção das duas espécies de espiroquetas, 

que foram cultivadas em caldo, por 3 a 7 dias. As colônias foram raspadas e 

depositadas em tubos plásticos para microcentrífuga de 1,5 mL contendo 1 mL 

de solução TE (pH 7,6). As células foram lavadas 2 vezes por centrifugação na 

solução-tampão de TE a 3.500xg por 10 minutos. Em seguida, as cepas gram-

negativas foram novamente suspensas e lisadas com SDS (dodecilsulfato de 

sódio, C12H25NaO4S, Labsynth) a 10% e proteinase K (Sigma) em uma 

concentração de 20 mg/mL. As cepas de bactérias gram-positivas foram 

lisadas em 150µL de uma mistura enzimática contendo 15 mg/mL de lisozima 

(Sigma) e 5 mg/mL de acromopeptidase (Sigma) em solução tampão TE (pH 

8,0). 

O DNA foi isolado e purificado como descrito por Smith et al. (1989). 

As sondas genômicas foram preparadas para cada uma das 40 espécies pela 

marcação de 1 µg do DNA bacteriano com digoxigenina, por meio do random 

primer digoxigenin labeling kit (Roche Diagnostics, Indianápolis, IN, EUA), de 

acordo com o método descrito por Feinberg & Vogelstein (1983). As espécies 
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avaliadas foram selecionadas segundo suas associações com diferentes tipos 

de doenças ou saúde periodontal (SOCRANSKY & HAFFAJEE, 1994; 

SOCRANSKY & HAFFAJEE, 2005). 

 
Checkerboard DNA-DNA Hybridization 

 As suspensões contidas nos tubos plásticos foram fervidas em 

banho-maria por 10 minutos e, em seguida, neutralizadas pela adição de 0,8 ml 

de acetato de amônia a 5M. Cada suspensão de biofilme dental contendo o 

DNA livre foi depositada em uma das canaletas do Minislot 30 (Immunetics, 

Cambridge, MA, EUA) e transferida para a membrana de nylon (15 x 15 cm – 

Figura 4) com carga positiva (Amersham Biosciences UK Limited, 

Buckinghamshire, Inglaterra). As duas últimas das 30 canaletas do Minislot 

foram ocupadas por controles contendo uma mistura das espécies de 

microrganismos investigados pelas sondas, nas concentrações 

correspondentes a 105 e 106 células, ou seja, 1 ηg e 10 ηg de DNA de cada 

espécie, respectivamente. A membrana foi removida do Minislot 30 e o DNA 

nela concentrado será fixado por aquecimento em forno a 120°C por 20 min. 

A membrana foi pré-hibridizada a 42°C, por 1 hora, em uma solução 

contendo 50% formamida (Vetec Química Fina Ltda, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil), 1% caseína (Vetec), 5 x solução salina citratada (SSC) (1 x SSC= 

150mM NaCl (Vetec), 15M de citrato de sódio (J.T.Baker, Edo. de Méx., 

México) , pH 7,0, 25mM de fosfato de sódio (Na2HPO4, Labsynth) pH 6,5 e 0,5 

mg/mL de RNA de levedura (Sigma). Em seguida, a membrana foi posicionada 

no Miniblotter 45 (Immunetics, Cambridge, MA, EUA – Figura 5) com as linhas 

contendo o DNA das amostras e dos controles posicionadas 

perpendicularmente às canaletas do aparato. Em cada canaleta do Miniblotter 

45 foi adicionada uma sonda de DNA, diluída a aproximadamente 20 ηg/mL, 

em 130 µL de solução de hibridização composta de 45% formamida, 5 x SSC, 

20mM de Na2HPO4 (pH 6,5), 0,2 mg/ml de RNA de levedura, 10% de sulfato de 

dextrano (Amersham) e 1% caseína. A hibridização ocorreu dentro de um 

período mínimo de 20 horas, a 42°C.  
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Figura 4. Representação gráfica do Minislot (Immunetics, Cambridge, MA, 

USA) e resumo da preparação e deposição das amostras de biofilme 

subgengival (técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization). 

 

Após o período de hibridização, a membrana foi removida do 

Miniblotter 45 (Immunetcs), lavada por 40 minutos a 65ºC numa solução 

adstringente composta por 1% de SDS, 1mM de EDTA e 20mM de Na2HPO4, a 

fim de remover sondas que não hibridizaram completamente. Em seguida, a 

membrana foi imersa por 1 hora em uma solução contendo 1% de ácido 

maleico (C4H4O4, Vetec), 3M NaCl, 0,2M NaOH (Labsynth), 0,3% Tween 20 

(Vetec), 0,5% caseína, pH 8,0, e, logo após, por 30 minutos, na mesma 

solução contendo o anticorpo anti-digoxigenina conjugado à fosfatase alcalina 

(Roche) em uma concentração de 1:10.000. A membrana foi, então, lavada 2 

vezes, por 20 minutos, em uma solução de 0,1M de ácido maleico, 3M de 

NaCL, 0,2M de NaOH, 0,3% de Tween 20, pH 8,0, e 1 vez, por 5 minutos, em 

uma solução de 0,1M de Tris HCl, 0,1M de NaCl, pH 9,5.  

Para a detecção dos sinais a membrana foi incubada por 45 minutos 

a 37°C em uma solução detectora contendo substrato para fosfatase alcalina, 

CDP-Star™ Detection Reagent (Amersham). Em seguida, a membrana foi 

colocada em um cassete, Chassi Radiográfico 30 x 40 cm (Konex, São Paulo, 

SP, Brasil), sob um filme radiográfico 18 x 24 cm (Agfa Gevaert, NV, Bélgica) 
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por aproximadamente 40 minutos. O filme foi posteriormente revelado (Figuras 

6 e 7) manualmente pelo método convencional temperatura-tempo, de acordo 

com orientações do fabricante. As soluções utilizadas foram da marca Kodak 

(Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda, São José dos Campos, SP, Brasil), 

mantidas a temperatura de 20ºC. 

 

Figura 5. Representação gráfica do Miniblotter (Immunetics, Cambridge, MA, 

USA) e resumo das etapas de hibridização e detecção das espécies 

bacterianas presentes nas amostras de biofilme subgengival (técnica 

Checkerboard DNA-DNA Hybridization). 

 

A leitura dos filmes radiográficos foi realizada por um único 

examinador treinado, calibrado e cego para as terapias empregadas. A leitura 

foi realizada 2 vezes, em dias diferentes, para conferência de resultados. Cada 

sinal produzido por uma determinada sonda na amostra de biofilme foi 

comparado, em intensidade, ao sinal produzido pela mesma sonda nas 2 linhas 

de controles contendo 105 e 106 bactérias. Desta forma, o número 0 foi 

registrado quando não houver detecção do sinal; 1 equivaleu a um sinal menos 

intenso que o controle de 105 células; 2 equivaleu a 105 células; 3 entre 105 e 

106 células; 4 a aproximadamente 106 células e 5 mais de 106 células (Tabela 

2). Estes registros foram utilizados para determinar os níveis das diferentes 

espécies investigadas nas diferentes amostras avaliadas. 
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Figura 6. Representação gráfica do padrão de hibridização entre as bactérias 

presentes nas amostras de biofilme e as sondas de DNA (técnica 

Checkerboard DNA-DNA Hybridization). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Representação esquemática do padrão de hibridização entre as 

bactérias presentes nas amostras de biofilme e as sondas de DNA (técnica 

Checkerboard DNA-DNA Hybridization). Nesta figura estão apresentadas 40 

bactérias, e as amostras de biofilme são de todos os dentes de um mesmo 

indivíduo. 
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Tabela 1. Relação das cepas bacterianas empregadas para a confecção das 

sondas de DNA. As espécies estão agrupadas por complexos bacterianos 

(Socransky et al., 1998; Socransky & Haffajee, 2002). 

 

Espécies Cepas Espécies Cepas 

Complexo AzulComplexo Azul    Complexo Laranja (cont.)Complexo Laranja (cont.)  

Actinomyces gerencseriae 23860a Fusobacterium nucleatum ssp 

nucleatum 

25586a 

Actinomyces israelii 12102a Fusobacterium nucleatum ssp 

polymorphum 

10953a 

Actinomyces naeslundii I 12104a Fusobacterium nucleatum ssp vincentii 49256a 

Actinomyces oris 43146a Fusobacterium periodonticum 33693a 

Complexo RoxoComplexo Roxo    Parvimonas micra 33270a 

Actinomyces odontolyticus  17929a Prevotella intermédia 25611a 

Veillonella parvula 10790a Prevotella nigrescens 33563a 

Complexo AmareloComplexo Amarelo   Streptococcus constellatus 27823a 

Streptococcus gordonii  10558a Complexo VermelhoComplexo Vermelho    

Streptococcus intermedius 27335a Tannerella forsythia 43037a 

Streptococcus mitis 49456a Porphyromonas gingivalis 33277a 

Streptococcus oralis 35037a Treponema denticola B1b 

Streptococcus sanguinis 10556a Outras EspéciesOutras Espécies    

Complexo VerdeComplexo Verde   Eubacterium saburreum 33271a 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans a + b 

43718a 

29523a 

Gemella morbillorum  27824a 

Leptotrichia buccalis 14201a 

Capnocytophaga gingivalis 33624a Neisseria mucosa 19696a 

Capnocytophaga ochracea 33596a Prevotella melaninogenica 25845a 

Capnocytophaga sputigena 33612a Propionibacterium acnes I + II 11827a 

11828a Eikenella corrodens 23834a 

Complexo LaranjaComplexo Laranja   Selenomonas noxia 43541a 

Campylobacter gracilis 33236a Streptococcus anginosus 33397a 

Campylobacter rectus 33238a Treponema socranskii S1b 

Campylobacter showae 51146a   

Eubacterium nodatum 33099a   
a ATCC (American Type Culture Collection); b Forsyth Institute 
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Tabela 2. Índice utilizado para a determinação dos níveis dos microrganismos 

nas amostras de biofilme subgengival. 

 

ÍNDICE NÍVEL DO MICRORGANISMO CONTAGEM 

0 Não detectado 0 

1 Menos de 105 células 10.000 

2 Aproximadamente 105 células 100.000 

3 Entre 105 e 106 células 500.000 

4 Aproximadamente 106 células 1.000.000 

5 Mais de 106 células 10.000.000 

 

 
3.4 Análise estatística 
 
Avaliação do hálito bucal 
 Para o teste organoléptico, a média aritmética dos índices definidos 

pelos três juízes de odores foi computada para cada indivíduo. Por sua vez, 

para a cromatografia gasosa, os valores individuais obtidos para cada um dos 

três gases [H2S, CH3SH e (CH3)2S] foram analisados separadamente e 

também de modo total, somando-se os três gases, para cada indivíduo. 

Posteriormente, os dados foram computados dentro de cada grupo. As 

diferenças entre os tempos experimentais em cada grupo foram analisadas por 

meio dos testes Friedman e Dunn. O teste t foi utilizado para examinar 

diferenças entre os dois grupos em cada tempo experimental e o teste ANOVA 

foi utilizado para detectar diferenças entre os grupos em relação ao percentual 

de redução dos valores organolépticos. A significância estatística foi 

estabelecida em 5% (p<0,05).  
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Avaliação microbiológica 
 Os dados microbiológicos resultaram da análise das 40 espécies 

bacterianas em três diferentes nichos e foram expressos em contagem e 

percentual de contagem das sondas de DNA (proporção). As médias 

(contagem ou proporção) de cada espécie foram computadas para cada 

indivíduo, e então entre os indivíduos de um mesmo grupo em cada tempo 

experimental. As diferenças entre os tempos experimentais em cada grupo 

foram analisadas por meio do Wilcoxon. O teste U de Mann-Whitney foi 

utilizado para examinar diferenças entre os dois grupos em cada tempo 

experimental. A significância estatística foi estabelecida em 5% (p<0,05).  
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4 RESULTADOS 
 

Os dados obtidos nas avaliações do hálito bucal e microbiológica dos 

indivíduos estão apresentados na Tabela 3, e nas Figuras 8 e 9. Os 70 

indivíduos incluídos no estudo e, aleatoriamente distribuídos entre os dois 

grupos, completaram a participação no estudo. Após o uso dos enxaguatórios 

nenhuma alteração em tecidos moles foi observada nos participantes do 

estudo. Além disso, apenas 2 indivíduos relataram sensação de ardência nos 

primeiros dias, porém sem necessidade de interrupção do tratamento.  

Em relação às características demográficas dos indivíduos 

participantes do estudo, foram selecionados 30 indivíduos do gênero masculino 

e 40 do gênero feminino, com idade média de 24,3 + 8,5 anos.  

 

4.1 Avaliação do hálito bucal 
 

Os resultados apresentados na Tabela 3 e Figuras 8 e 9 

demonstraram que os grupos eram homogêneos no início do estudo para todas 

as variáveis analisadas (p>0,05 - Teste t). Os dois protocolos de higiene bucal 

promoveram redução (p<0,05 - Teste Dunn) na média dos escores do teste 

organoléptico, porém no grupo que realizou bochechos foi possível observar 

que os valores obtidos em T2 (0,53+0,4) foram estatisticamente inferiores 

aqueles encontrados em T1 (0,89+0,4).  

Em relação aos CSV totalizados, apenas o protocolo 2 de higiene 

bucal foi capaz de reduzir os níveis (ppb) e concentrações (ng/10ml) iniciais e, 

os valores encontrados em T1 foram mantidos em T2. Quando os gases foram 

analisados de maneira isolada, os valores iniciais foram reduzidos 

independentemente do protocolo de higiene adotado. A única pequena 

diferença entre os grupos apareceu em CH3SH (ng/10ml), onde os valores em 

T2 não diferiram dos iniciais. 

A comparação entre os grupos nos tempos experimentais T1 e T2 

demonstrou os melhores resultados para o grupo 2 que estava aderido ao 

protocolo 2 (higiene bucal com escova, dentifrício e fio dental associado a 

realização de bochechos com enxaguatório contendo cloreto de cetilpiridínio, 



 

 

43   

durante 21 dias). Assim, nos dois tempos as médias de todas as variáveis 

estavam estatisticamente reduzidas no grupo 2 (p<0,05 - Teste Dunn), exceto 

para o dimetilsulfeto [(CH3)2S] em ppb ou ng/10ml. 

Os indivíduos que utilizaram o enxaguatório (grupo 2) exibiram na 

avaliação T1 uma redução na média dos escores organolépticos 35% superior 

em relação ao grupo 1 (p<0,05). Na avaliação T2 essa redução ficou ainda 

mais evidente, sendo que a diferença entre os grupos foi 49% (p<0,05 - dados 

não apresentados).  
 

Tabela 3. Média + desvio padrão das variáveis relacionadas ao hálito bucal. 
 

 
 

Variáveis 

 
 

Tempo 

 Grupos 
 Protocolo 1 

(sem enxaguatório) 
Protocolo 2 

(com enxaguatório) 
 
Teste Organoléptico 

T0  3,35 + 0,3 Aa 3,36 + 0,3 Aa 
T1  1,37 + 0,6Ab 0,89 + 0,4Bb 
T2  1,04 + 0,5 Ab 0,53 + 0,4 Bc 

     

 
CSV Total (ppb) 

T0  2223,14 ± 977,8 Aa 2167,08 ± 892,4 Aa 
T1  1859,71 ± 724,8 Aa 1486,20 ± 654,5 Bb 
T2  1828,57 ± 775,7 Aa 1380,62 ± 856,9 Bb 

     

 
CSV Total (ng/10ml) 

T0  44,34 ± 17,5 Aa 43,22 ± 17,0 Aa 
T1  41,48 ± 17,2 Aa 33,44 ± 16,2 Bb 
T2  40,54 ± 17,5 Aa 31,69 ± 20,4 Ab 

     

 
H2S (ppb) 

T0  688,92 ± 672,7 Aa 669,17 ± 558,3 Aa 
T1  116,94 ± 111,8 Ab 224,31 ± 240,4 Bb 
T2  37,80 ± 43,3 Ac 126,68 ± 213,9 Bc 

     

 
H2S (ng/10ml) 

T0  9,20 ± 8,8 Aa 8,92 ± 7,4 Aa 
T1  3,00 ± 3,2 Ab 1,56 ± 1,5 Bb 
T2  1,69 ± 2,8 Ac 0,47 ± 0,5 Bc 

     

 
CH3SH (ppb) 

T0  305,44 ± 304,7 Aa 243,57 ± 154,2 Aa 
T1  233,51 ± 98,5 Ab 177,62 ± 88,0 Bb 
T2  264,08 ± 122,8 Ab 164,45 ± 91,0 Bb 

     

 
CH3SH (ng/10ml) 

T0  5,89 ± 5,7 Aa 4,80 ± 2,9 Aa 
T1  4,42 ± 1,8 Ab 3,32 ± 1,6 Bb 
T2  5,00 ± 2,3 Aab 3,11 ± 1,7 Bb 

     

 
(CH3)2S (ppb) 

T0  1228,77 ± 577,9 Aa 1254,34 ± 615,5 Aa 
T1  1401,88 ± 699,5 Ab 1191,62 ± 601,7 Ab 
T2  1437,80 ± 679,7 Ab 1178,37 ± 786,1 Ab 

     

 
(CH3)2S (ng/10ml) 

T0  29,24 ± 13,8 Aa 29,49 ± 14,5 Aa 
T1  34,06 ± 17,0 Ab 28,55 ± 15,3 Ab 
T2  33,85 ± 16,2 Ab 28,10 ± 19,3 Ab 

     
 

CSV: Compostos sulfurados voláteis; ppb: partes por bilhão; H2S: sulfeto de hidrogênio; 
CH3SH: metilmercaptana; (CH3)2S: dimetilsulfeto.  
Letras maiúsculas distintas indicam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 
em cada tempo experimental (Teste t). 
Letras minúsculas distintas indicam diferenças estatisticamente significantes entre os tempos 
experimentais em cada grupo (Testes Friedman e Dunn). 
  




