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A etiologia da halitose é multifatorial, também é entendido pelo hálito fétido, mau hálito ou 

mau odor oral, que costuma acometer-se em pessoas adultas tanto do sexo feminino quanto do 

masculino, podendo ser ou não patológico, causando interferências no convívio social e pode 

indicar a presença de doenças mais graves.  Fatores que podem ocasionar este problema são 

pelas cavidades nasais, seios da face e faringe podendo ou não causar no individuo alguma 

enfermidade, sendo que a maioria destes casos é provocada por microrganismos em 

decomposição na cavidade bucal; em casos de gengivite, periodontite, cárie, casseos 

amigdalinos, saburra lingual.  A halitose pode trazer uma auto imagem negativa, impactando 

devidamente ao convívio social. Para que haja uma intervenção eficaz a adequação do meio 

bucal é de suma importância. O uso de enxaguatórios antimicrobianos como a clorexidina e 

cloreto de cetilperidinio controla a proliferação de bactérias que elaboram a manifestação de 

halitose na língua. Assim o trabalho teve como objetivo realizar uma revisão literária sobre 

halitose estudando a etiologia, diagnóstico, seu aspecto na nossa sociedade atual e o 

tratamento. Este estudo foi feito através de uma pesquisa bibliográfica utilizando as bases de 

dados: Pubmed, Medline, Lilacs e Scielo com os descritores: “Halitose; Etiologia da halitose; 

Mau Hálito; Halitose na sociedade; Tratamento da Halitose”. Buscando artigos no período de 

2008 a 2017. Diante disso apenas uma escovação, não abate a halitose, devendo assim ocorrer 

uma higienização oral completa envolvendo a língua e mucosa, uso de enxaguatórios bucais, 

eliminar focos de micro-organismos, reduzindo assim significativamente o mal hálito, 

sabendo que é necessário a orientação e alertar através dos profissionais de saúde bucal sobre 

a halitose.  
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