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Introdução: O projeto de extensão Sorriso Saúde tem como tema principal a
Halitose.Tem como proposta detectar, diagnosticar e tratar a halitose. É definido como 
uma condição do hálito na qual este se altera, de forma desagradável tanto para o
paciente como para as pessoas com as quais ele se relaciona, podendo ou não significar
uma condição patológica. A halitose é uma queixa comum em adultos de ambos os
sexos, de ocorrência mundial e apresenta uma etiologia multifatorial, mas seu principal
fator causador é a decomposição da matéria orgânica, provocada por bactérias
anaeróbias proteolíticas da cavidade oral.
 Objetivo: Identificar a etiologia da halitose, abordar os casos de forma
multidisciplinar para um correto disgnóstico e tratamento, motivar os pacientes em
relação ao autocuidado de higiene bucal
 Metodologia: Palestras com o tema sobre educação para a sáude bucal, avaliação da
presença e distribuição da cavidade bucal, participações em eventos de ação social,
Resultados: Divulgação da importância e cuidados relçacionados a saúde bucal,
mudanças de hábiotos, avaliação clínica e tratamento de casos de halitose. Conclusão:
A Halitose é um problema que atinge a saúde bucal do paciente e que a maioria das
causas são encontradas na cavidade bucal. Que possui um tratamento relativamente
simples, mas baseado em mudanças de hábitos e execução das orientações pelo
paciente.
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