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Introdução
O uso de um instrumento para estagnar a putrefação dos dentes foi primeiramente
mencionado pelo médico indiano Sushuruta em 600 a.C, mas, apenas entre 1400 e 1500 d.C.,
começaram a surgir as primeiras escovas do médico D’arcolo1. (Avaliação do índice de
placa bacteriana e sua relação com a condição física e o acondicionamento das escovas
dentais) (Dias et al, 2010)
Cárie dentária pode ser definidas como uma perda localizada dos tecidos calcificados
dos dentes, oriundos da fermentação de carboidratos da dieta, atraves de micro-organismos
dos biofilme dentário. Doença periodontal, por sua vez,, são doenças de cunho infeccioso
causadas por micro-organismos que residem no biofilme e sua maleficência varia de acordo
com um agama de fatores: população, resposta immune do hospedeiro, desafio
microbiológico, etc. (Jorge, 2012).
Os agentes etiológicos da cárie dentária e da doença periodontal são constituídos de
microorganismos do biofilme dentário. O biofilme periodontopatogênico forma-se com a
ausência da higiene bucal, enquanto o bio filme cariogênico resulta da má higiene associada
ao consumo de sacarose, de forma que o controle preventivo da cárie e da doença periodontal
baseia-se na remoção e na desorganização desse bio filme por meio da escovação dentária2,3.
A remoção mecânica do biofilme dental é uma medida preventiva, e a escova dental é
um recurso simples, eficaz, com alcance coletivo e boa repercussão social, indispensável para
a realização da higiene bucal com vistas à manutenção da saúde bucal, podendo, assim, ser
considerada uma arma na prevenção da cárie e da doença periodontal (Avaliação da
contaminação de escovas dentais por enterobactérias).
No caso do Brasil, devido às baixas condições socioeconômicas da maioria
população, pesquisadores têm estudado alternativas simples e de custo reduzido para diminuir
a contaminação de microrganismos nas escovas dentais. (CONTAMINAÇÃO DAS
ESCOVAS DENTAIS: UMA REVISÃO CRÍTICA DA LITERATURA) Camila da Silva
Gonçalo, Fábio Luiz Mialhe.
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Objetivo Geral

O objetivo do presente trabalho é realizar uma avaliação microbiológica de cerdas de
escovas dentais de alunos do curso de Odontologia de uma Instituição de Ensino Superior do
Distrito Federal.

Objetivos Específicos

1- Demonstrar a importância da conservação das escovas dentais;
2- Caracterizar as bactérias presentes nas cerdas das escovas dentais quanto coloração de
Gram;
3- Avaliar por meio da literatura a eficácia de agentes químicos na descontaminação de
escovas dentais
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Justificativa

Segundo a American Dental Association (ADA), a troca da escova deveria ocorrer
após um período de uso de três a quatro meses. Entretanto, os brasileiros que deveriam
consumir 600 milhões de unidades por ano, consomem apenas 90 milhões de unidades/anos,
o que leva à suspeita de que tal troca não obedece a tal periodo. Brandão LMS, Coelho RS,
Silveira JLGC. Avaliação do uso e acondicionamento de escovas dentárias em creches.
Pesq. Bras Odontoped Clin Integr. 2001; 1(2): 37-41)
Diante do exposto, fica evidente a importância do uso de uma escova bem conservada
e em condições higiênicas satisfatórias. A educação acerca disso torna-se imprescindível,
pois favorecerá a higienização e conservação dos dentes, mantendo-os saudáveis e, por
outrolado, a falta de conhecimento sobre conservação e higienização acarretará poossíveis
danos à saúde bucal.
Esse trabalho torna-se estritamente importante, pois tem o intuito de conscientizar os
estudantes do curso de Odontologia, a fim de que possam sercirurgiões-dentistas que trarão o
benefício informativo acerca da higienização e conservação de escova dentais aos seus
pacientes, promovendo, dessa forma, o bem estar da população. À mesma medida, cabe
ressaltar que o trabalho será de relevância acadêmica, sendo apoio para pesquisas
bibliográficas e estimulador de novas publicações sobre o tema em questão.

.
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Material e Métodos
Será realizada uma pesquisa de campo efetivada através de análise microbiológica de
cerdas de escovas dentais de alunos do curso de graduação em Odontologia de uma
Instituição privada de Brasília-DF.
Serão selecionados trinta voluntários adotando os seguintes critérios de inclusão:

1- Os primeiros 30( trinta)

alunos que aceitem participar voluntariamente da

pesquisa;
2- Possuir acima de dezoito anos;
3- Autorizar sua participação na pesquisa assinando o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE);
4- Alunos regulares que já tenham cursado pelo menos um semestre do curso de
Odontologia.

Os critérios de exclusão serão:
1- Não utilizar nenhum tipo de prótese;
2- Não possuir aparelhos ortodônticos;
3- Não ser portador de doença sistêmica;
4- Menores de dezoito anos;
5- Que não aceitem participar voluntariamente da pesquisa.

Todos os entrevistados assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido
(anexo). O projeto de pesquisa será submetido ao Comitê de Ética da Universidade Paulista
(UNIP) no intuito do cumprimento das diretrizes da Resolução 466/12 do CNS/MS, no que se
refere à pesquisa com seres humanos. Será feita uma abordagem explicativa sobre a pesquisa,
salientado ao participante que ele poderia a qualquer momento deixar de fazer parte da
pesquisa.
Serão utilizadas 30 (trinta) escovas de dentes oferecidas aos participantes para que
estas sejam utilizadas por 7 dias ininterruptos. Após esse periodo, as escovas dentais serão
coletadas e armazenadas em recipiente estéril para posterior análise.
As amostras serão semeadas em tubo de ensaio contendo caldo tripticaseína de soja
(TSB) estéril e, com o auxílio de uma alça de 0,1μl, em placas de Petri contendo ágar sangue
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de carneiro a 5% e ágar MacConkey. Em seguida serão armazenadas em estufa bacteriológica
a 37°C por 24hs para posterior análise. Será realizada a contagem das unidades formadora de
colônias (UFC), a identicação das bactérias presentes nas escovas, e a coloração Gram.
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Resumo
A cárie e a doença periodontal são acometidas devido à ação de agentes microbiológicos no
biofilme dentário e são formados graças à uma higienização bucal inadequada. A escova
dental é o meio mecânico de se fazer a assepsia da cavidade oral e sua condição
microbiológica favorece ou não o acometimento dessas doenças. Realizar uma avaliação nas
cerdas de escovas dentais de alunos do ICESP demostrarão a importância da conservação
desses elementos, bem como avaliarão a eficácia de determinados agentes químicos
utilizados para a descontaminação das escovas dentais. Uma pesquisa de campo, através de
uma análise microbiológica será realizada, através de coleta, semeadura, cultura e posterior
análise, a fim de que se tenha resultados satisfatórios.
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