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Indicador do mau hálito na UNB
Comemoram-se nesta terça-feira, 25 de outubro, o Dia Nacional da Saúde Dentária
e o Dia do Dentista Brasileiro. No Banco de Pautas do site da Assessoria de
Comunicação da Universidade de Brasília (ACS/UnB), acaba de ser publicada
pesquisa de mestrado inédita que mostra que quem apresenta saliva viscosa tem
duas vezes mais chances de ter mau hálito. A saliva viscosa tem mais substâncias
que favorecem a formação de cáseo e saburra, camada branca que fica sobre a
língua e é formada por bactérias e restos alimentares.
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A dentista Denise Falcão fez testes com 34 pessoas e detectou que 73% dos
pacientes com saliva viscosa tinham mau hálito. Uma viscosidade alta pode estar
relacionada ao alto consumo de proteínas, baixa hidratação do organismo,
alterações hormonais, mastigação inadequada e uso de certos medicamentos.
Denise dá dicas de como evitar o mau hálito: beber pelo menos dois litros de água
por dia; comer alimentos fibrosos que estimulam o bom funcionamento do intestino
e ativam as glândulas salivares, responsáveis por um bom hálito; e não ficar longos
períodos sem se alimentar. O texto completo sobre a pesquisa está no
www.unb.br/acs/bcopauta. Informações pelos telefones 3307 2028, 3307 2029 e
3307 2246.
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Tenha bom halito

Linha de produtos desenvolvidos para o
tratamento do mau hálito.
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