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Mau hálito continua a ser
problema tabu mas 97%
dos casos são tratáveis
ines@jn.pt
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Inês Schreck
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Halitose é “embaraçosa” e impacta na vida familiar e profissional dos doentes.
Patologia têm múltiplas causas e a falta de higiene já não é a mais comum
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Descentralização sem recursos
pode ser “fatal”, avisa Ferreira Leite
COMPETÊNCIAS A ex-ministra das Finanças Manuela Fer-

reira Leite disse que a descentralização é essencial, mas
tem de ser acompanhada de recursos financeiros. “Não
há nada de mais importante neste momento para o equilíbrio do país do que a descentralização, mas não há nada
de mais perigoso para o país e para os próprios autarcas do
que aceitarem ou embarcarem numa descentralização
que pode ser fatal para o país e para o poder autárquico.”
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fica. A nível familiar, o impacto também é devastador: “É a filha pequena que
diz em público que a mãe
cheira mal da boca, é o avô
que sente a repulsa dos netos quando lhes pega ao
colo”, relata.
Estima-se que cerca de
30% da população mundial
sofra de halitose, mas a patologia continua a ser um
tabu, até na relação médico-doente. Segundo um estudo publicado em 2011 com
alunos de uma faculdade de
medicina dentária portuguesa, 70% dos estudantes
reconheceram que, se não
fosse abordados diretamente sobre o assunto, não diriam ao paciente que sofre
de mau hálito e assumiram
estar mal preparados para a
abordagem clínica.
26% NÃO TÊM ORIGEM ORAL

A halitose pode resultar de
várias patologias e nem
sempre da boca. Ainda que a
maioria dos casos (58,8%)
tenha origem oral (língua,
gengivas, cáries), 26,3% dos
casos têm origem extraoral
(rinosinusite, amigdalite,
obstrução nasal, refluxo,
dieta, entre outros). Há ain-
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Jonas Nunes já tratou mais
de 12 mil pacientes com halitose e, pelo caminho, já
viu divórcios, despedimentos, relações afetivas e familiares muito prejudicadas.
“O mau hálito provoca um
grande sofrimento psicológico e pessoal e, em casos extremos, tem mais impacto
do que não ter dentes”,
constata.
“A nível profissional, as
pessoas deixam de ter coragem para falar nas reuniões,
têm vergonha de se aproximar dos clientes”, exempli-

Dentista Jonas Nunes dirige unidade específica de halitose em Barcelona
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patologia oral com mais impacto na qualidade de vida
dos doentes. A halitose,
mais correntemente conhecida como mau hálito, continua a ser um problema
“embaraçoso” para quem
dele sofre, mas também
para familiares, amigos, colegas de trabalho e até para
médicos dentistas. O “tabu”
tem de ser quebrado porque
já lá vai o tempo em que o
mau cheiro da boca tem a
ver apenas com falta de higiene. Há múltiplas causas
que provocam halitose e
97% dos casos são tratáveis.
O alerta é de Jonas Nunes,
dentista especializado no
diagnóstico e tratamento da
halitose. Doutorado na área,
dirige a primeira unidade de
halitose da Península Ibérica, em Barcelona, onde recebe cerca de 600 amostras de
hálito por mês de todo o
Mundo para analisar. Todos
os meses, dá consultas em
clínicas no Porto e em Lisboa. Recentemente, reuniu
no Centro Cultural de Belém dezenas de profissionais de saúde para combater
“a desinformação generalizada” sobre o tema.
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Como surge?

O mau hálito resulta da
soma de gases libertados pelos pulmões, estômago, esófago e por patologia rinosinusal, entre outros.

Até 3 mil gases na boca
No hálito de uma pessoa,
podem ser identificados
até três mil gases. Uma
pessoa sem halitose acumula cerca de 200 gases/
compostos voláteis na
boca.

Causas mais comuns

A maioria (58,8%) dos casos
de halitose tem origem oral.
A saburra lingual (língua
branca), a gengivite e a periodontite (doença das gengivas) são as causas mais comuns.

da 12,1% de casos de pseudohalitose, em que não existe
mau hálito percebido, mas
o doente queixa-se insistentemente da sua existência.
Quando a halitose não
tem origem bacteriana, não
há escovagem de dentes, fio
dental ou elixir que valham.
“Tem um efeito de 15 a 20
minutos, mas não resolve”,
explica o dentista. Jonas
Nunes aconselha quem sofre de mau hálito a questionar o médico de família e o
dentista. “Se o problema
persistir, então justifica-se
realizar testes mais específicos”, acrescenta.
Os exames podem ser três:
cromatografia gasosa (uma
técnica que separa os gases
libertados para análise); testes bioquímicos da saliva e
teste bacteriano (através de
esfregaço na língua e garganta). A identificação dos
gases mais presentes no hálito permite detetar a origem do problema e atuar sobre o mesmo.
“A taxa de êxito ronda os
97%. Os 2% a 3% de casos
que não temos sucesso têm
a ver com problemas hepáticos e renais graves”, conclui Jonas Nunes. v

Médicos querem
provedor para
defender direitos
dos utentes
PROPOSTA O bastonário da

Ordem dos Médicos defendeu a criação de um
provedor do doente. Esta
seria uma “figura independente”, para ajudar a
melhorar o acesso aos cuidados de saúde, adiantou
Miguel Guimarães. Este
papel tem sido desempenhado pela Ordem, que
fez 80 anos ontem, e pelos
profissionais, frisou.
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cêntimos por litro

vão ser cobrados a menos
na taxa do imposto sobre
os produtos petrolíferos e
energéticos (ISP) sobre a
gasolina. A medida, que
entra em vigor a 1 de janeiro de 2019, foi publicada
sexta-feira em Diário da
República. “Razões de natureza ambiental” ditam a
convergência entre o preço
da gasolina e o do gasóleo.

Três vinhos
do Douro entram
para o top 100 de
revista nos EUA

Programas
informáticos da
saúde com falhas
sucessivas

SELEÇÃO A região demarcada do Douro foi distinguida com a inclusão de
três dos seus vinhos no
top 100 de 2018 da revista especializada norte-americana “Wine Spectator”, foi ontem anunciado. São eles o Warre’s
Vintage Port (na 14.ª posição), o Taylor Fladgate
Vintage Port (na 23.ª) e o
Papa Figos Branco 2016
(na 72.ª).

ALERTA A Associação Nacional das Unidades de
Saúde Familiar av isou
que continuam a registar-se sucessivas falhas
informáticas no Serviço
Nacional de Saúde, com a
“generalidade dos sistemas a falhar” há cerca de
três semanas. A organização apelou à ministra da
Saúde, Mar ta Temido,
para que exija soluções à
entidade responsável.

