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RESUMO 

 

A maior parte das doenças pode ser controlada quando os fatores que contribuem para a sua 

instalação e progressão são identificados, mas isto não ocorre com a cárie. A cárie permanece 

como um sério problema de saúde pública, principalmente em pessoas com menor poder 

aquisitivo e com menos instrução. Para tentar diminuir sua prevalência e severidade, o 

governo brasileiro orienta que sejam realizadas com regularidade ações de escovação dentária 

coletivas com as técnicas denominadas “supervisionada direta” e “supervisionada indireta”. 

Ambas são formas de consolidar o hábito de higiene bucal, além de proporcionar o benefício 

do flúor na cavidade bucal através da utilização do dentifrício fluoretado. No entanto, como 

são ações coletivas, em que o dentifrício é compartilhado, essas atividades podem ser fonte de 

contaminação cruzada. Desta forma, os objetivos do trabalho foram divulgar os resultados 

obtidos anteriormente (em que se comprovou esta possibilidade), e propor formas alternativas 

de realização destas atividades, visando a minimização do risco de contaminação. Foram 

realizados testes para a dispensação do dentifrício a fim de verificar de que forma esse risco 

de contaminação poderia ser eliminado. Com este trabalho espera-se poder contribuir para 

melhorar o processo educativo / preventivo em saúde bucal realizado no município de 

Maringá-PR e, posteriormente, divulgar este trabalho em revistas científicas da área para que 

outros municípios possam se beneficiar do processo.  

 

Palavras-chave: Contaminação; Dentifrícios; Microrganismos; Biossegurança.  

 



A PROPOSAL TO REDUCE THE RISK OF CROSS CONTAMINATION DURING 

COLLECTIVE BRUSHING ACTIONS 

 

 

ABSTRACT 

 

Most diseases can be controlled when the factors that contribute to their onset and progression 

are identified, but this does not happen with caries. Caries remains a serious public health 

problem, especially in people with less purchasing power and with less education. In order to 

try to reduce its prevalence and severity, the Brazilian government advises that collective 

tooth brushing actions be carried out regularly with techniques called "direct supervised" and 

"indirect supervised". Both are ways to consolidate the habit of oral hygiene, in addition to 

providing the benefit of fluoride in the oral cavity through the use of fluoride toothpaste. 

However, as they are collective actions, in which the toothpaste is shared, these activities can 

be a source of cross contamination. In this way, the objectives of this work were to 

disseminate the results obtained previously (in which this possibility was proven), and to 

propose alternative ways of carrying out these activities, aiming to minimize the risk of 

contamination. Tests were carried out to dispense the toothpaste in order to verify how this 

risk of contamination would be lower. With this work it is expected to be able to contribute to 

improve the educational / preventive process in oral health carried out in the city of Maringá-

PR and, later, to disseminate this work in scientific magazines in the area so that other cities 

can benefit from the process. 

 

Keywords: Contamination; Dentifrices; Microorganisms; Biosafety. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

             A Política Nacional de Saúde Bucal tem como eixos orientadores ações de promoção 

e proteção à saúde, o que inclui a fluoretação das águas, a educação em saúde, a higiene bucal 

supervisionada, aplicações tópicas de flúor, além da recuperação e reabilitação da saúde 

bucal. O Ministério da Saúde do Brasil orienta que ações de escovação supervisionada sejam 

realizadas através de duas estratégias: (1) a escovação supervisionada direta (cujo agente 

responsável por sua realização é um profissional da saúde e os objetivos são, além de levar 

flúor à cavidade bucal, orientar e reforçar as instruções de saúde bucal); e (2) a escovação 

supervisionada indireta (cujo agente responsável por sua realização não é necessariamente um 

profissional da saúde e sua finalidade é, essencialmente, levar flúor à cavidade bucal) 

(BRASIL, 2009a). Em ambas as técnicas se espera, também, consolidar o hábito da 

escovação. 

             Apesar de essas ações terem um efeito inegável na promoção de saúde bucal, podem 

oferecer risco à população atendida, pois o dentifrício pode ser fonte de contaminação 

cruzada, conforme identificado no projeto realizado no ano anterior pelas autoras (OLIVEIRA 

et al., 2018). Desta forma, tentando eliminar ou reduzir esse risco, foi realizada uma revisão 

de literatura para verificar os tipos de embalagens em que os dentifrícios podem ser 

encontrados.  

             Embora inicialmente as embalagens dos dentifrícios tivessem como função apenas a 

proteção do produto e a conveniência do usuário, com o passar do tempo novas funções foram 

sendo incorporadas. Passaram a servir também como forma de comunicação com os clientes 

e, também, oferecer uma melhor disposição do produto nas prateleiras dos estabelecimentos 

comerciais (SILVA, 2015).  

             Considerando que estudos prévios já demonstraram a possibilidade de a escova dental 

servir como reservatório de microrganismos, transmitindo-os diretamente de um indivíduo 

para outro ou, ainda, inoculando ou reintroduzindo tais microrganismos de locais infectados 

para outros não infectados, levando à exacerbação de algumas doenças (NEAL e RIPPIN, 

2003; GOLDSMITH, 2007), deve-se considerar que, a partir de escovas de dente 

contaminadas, os dentifrícios possam servir como fonte de contaminação cruzada. 

Ainda, pode ocorrer de os dentifrícios já virem contaminados da fábrica. Tal 

contaminação seria proveniente do ar, dos materiais de acondicionamento e embalagem, dos 

utensílios de produção, das matérias-primas, da água utilizada no processo, do ar comprimido 

e do ar ambiente do local de fabricação (SILVA, 2015).  
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Em 20/03/2020, o Ministério da Saúde divulgou uma Nota Técnica em que orienta que 

as atividades coletivas de escovação dental e de aplicação tópica de flúor em suas diversas 

formas fossem suspensas pelo risco que representam neste momento de pandemia de Covid-

19 (BRASIL, 2020). Isto reforça a tese deste projeto de que essas ações, ao mesmo tempo em 

que são extremamente importantes como parte de um programa de promoção de saúde bucal, 

se não forem realizadas com o devido cuidado, podem ser fonte de contaminação cruzada. 

           Este cuidado torna-se muito importante em períodos de pandemia, mas não pode ser 

desprezado em outros períodos. Se não houver cuidado com a dispensação do dentifrício 

fluoretado, as mesmas ações realizadas com o objetivo de promover saúde podem contribuir 

para a transmissão de microrganismos – como os típicos agentes etiológicos das principais 

doenças bucais, como as espécies do gênero estreptococos do grupo mutans, espécies de 

lactobacilos e espécies de Candida, que podem oferecer um risco significativo, especialmente 

em crianças ou adultos comprometidos imunologicamente (NEAL e RIPPIN, 2003; 

GOLDSMITH, 2007). 

             Para controlar a transmissão de microrganismos através das escovas (EFSTRATIOU 

et al., 2007), manobras de higiene e desinfecção têm sido propostas já há muito tempo 

(DAYOUB et al., 1977), mas a forma como o dentifrício é dispensado também deve ser 

pensada cuidadosamente. No ano 2000, uma empresa lançou um dentifrício com formulação 

líquida, que permitia que o produto fosse utilizado para escovação ou como enxaguante bucal. 

Sua embalagem era feita de polipropileno com bico dosador (SILVA, 2015). Uma embalagem 

correta pode ser a solução para o problema detectado anteriormente. Não obstante, é preciso 

testar tipos de embalagens e outras formas de dispensação de dentifrício, assim seriam 

eficientes dispensando quantidades adequadas de dentifrício, sem promover a contaminação 

cruzada. Este é o objetivo deste trabalho. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foi feita uma busca por artigos, teses, trabalhos, sobre formas de dispensação de 

dentifrícios e embalagens disponíveis para que fosse favorável dispensar os dentifrícios nas 

escovas de dente sem que ocorresse o contato, gerando assim contaminação cruzada. O 

trabalho já havia passado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UniCesumar e por ser uma 

continuação sem contato direto a pessoas não necessitou de aprovação novamente. 



8 

 

Pensando em uma forma disponível a todos, sem alto custo, o primeiro teste foi 

realizado com seringas de plásticos descartáveis. O dentifrício era dispensado a partir da 

utilização dessas seringas, pois a quantidade indicada para crianças de até 20 quilos é 

comparável a um grão de arroz (CHEDID; BLANK; CURY, 2018). No entanto, com a 

utilização das seringas, para se conseguir delimitar a quantidade semelhante a meio grão de 

arroz (indicado para crianças de até 10 quilos) ou a um grão de arroz (indicado para crianças 

de até 12,5 quilos), fatalmente ocorreria à contaminação cruzada. Esta forma de dispensação 

foi descartada.  

O segundo teste foi realizado com várias embalagens dispensadoras de plástico 

seguindo as quantidades corretas. Da mesma forma que com a seringa, esta forma de 

dispensação também favoreceria a contaminação cruzada.  

O terceiro teste foi realizado com dispensadores próprios de dentifrícios que já existem 

no mercado. Esses dispensadores são bastante comuns em festas de casamentos, nas toaletes. 

Mas ocorreu o contato das cerdas da escova na parte que dispensa o dentifrício, sendo 

insatisfatório para prevenção da contaminação. 

O quarto teste foi realizado com dispensador de álcool gel/sabonete líquido. Este 

último parece ser o ideal para fazer a dispensação do dentifrício, sem que haja o contato com 

as escovas e, portanto, não ocorreria a contaminação cruzada.  

Para a comprovação microbiológica de todas as embalagens envolvidas, utilizou o 

laboratório de microbiologia da UniCesumar para testes mais exatos de contaminação. As 

amostras de dentifrício coletadas com um swab esterilizado em cada embalagem foram 

inseridas em um tubo contendo 0,5 mL de meio líquido Agar nutriente, devidamente 

identificado com um número que identifica a ordem em que foi coletado (se primeira amostra 

e assim por diante) coletando também amostras controle, para comprovar nenhuma 

contaminação do dentifrício novo utilizado, interferindo assim nos resultados esperados. 

Todas as amostras ficaram processadas da mesma forma: todas armazenadas durante 

48h a 37°C em estufa e, então, submetidas à vibração durante 10 segundos em um agitador de 

tubos, visando obter uma suspensão microbiana uniforme. Swabs esterilizados foram 

introduzidos em cada amostra e realizados a cultura em superfície de meio Müller Hinton 

(para bactérias totais) e Agar sabouraud (para verificar a contaminação por fungos).  
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3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

3.1 TESTE 1 - Foi realizado com seringa descartável plástica, mas não foi satisfatório 

havendo o contato com as cerdas da escova dental, posteriormente ocorrendo contaminação. 

Fotografia 1: Dispensação do dentifrício com auxílio de seringa descartável. 

 

 Fonte: arquivo pessoal. 

 

 3.2 TESTE 2 - Foi realizado com embalagens de plástico, mas não foi satisfatório por haver o 

contato ainda com as cerdas das escovas e por apresentar dificuldades em dispensar o 

dentifrício. 

Fotografia 2: Fotografias de outras embalagens utilizadas para dispensar a quantidade correta 

de dentifrício. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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3.3 TESTE 3 - Foi realizado com dispensador próprio de dentifrício, mas não foi satisfatório 

havendo o contato da cabeça da escova na região de dispensar levando a possível 

contaminação.  

Fotografia 3: Dispensador de dentifrício. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

3.4 TESTE 4 - Foi realizado com dispensador de álcool gel/sabonete líquido. Foi o mais 

satisfatório de todos os testes, não precisando entrar em contato com nenhuma superfície e 

dispensa uma quantidade considerada adequada para crianças. 

Fotografia 4: Fotografia do dispensador de álcool gel/sabonete sendo utilizado para dispensar 

dentifrício. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 



11 

 

Os resultados obtidos no laboratório de microbiologia para melhor comprovação dos 

testes citados acima, foram feitos em dois meios de cultura para testar a presença e 

crescimento de bactérias totais (meio Müller Hinton) e fungos (meio Agar sabouraud). 

Coletando em todas as embalagens selecionadas para posterior análise dos resultados. Os 

testes microbiológicos comprovaram que ocorreu a contaminação em todas as formas de 

dispensação testadas, menos no teste 4 com o dispensador de álcool gel/sabão que não houve 

crescimento microbiano, sendo o mais satisfatório. 

 

3.5 TESTE MICROBIOLÓGICO 

3.5.1 MEIO MULLER HINTON (Bactérias totais)  

 

Fotografia 5: Placa controle (utilizada para demonstrar que não havia contaminação prévia no 

dentifrício utilizado ou nas escovas utilizadas). 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Fotografia 6: placa com crescimento bacteriano referente ao teste 1 da embalagem seringa. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Fotografia 7: placa com crescimento bacteriano referente a coleta do teste 2 com a primeira 

embalagem ilustrada. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Fotografia 8: placa com crescimento bacteriano referente a coleta do teste 2 com a segunda 

embalagem ilustrada. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Fotografia 9: placa com crescimento bacteriano referente a coleta do teste 2 com a terceira 

embalagem ilustrada. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Fotografia 10: placa com crescimento bacteriano referente a coleta do teste 2 com a quarta 

embalagem ilustrada. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Fotografia 11: placa com crescimento bacteriano referente ao teste 3 com a embalagem 

própria de dispensar dentifrício. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Fotografia 12: placa sem crescimento bacteriano referente ao teste 4 da embalagem 

dispensador de álcool gel/sabão. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

3.5.2 MEIO AGAR SABOURAUD (Fungos) 

 

Fotografia 13: placa controle para comprovar nenhuma contaminação do dentifrício novo e 

escova esterilizada, sem a presença de nenhum microrganismo. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 



16 

 

Fotografia 14: placa com crescimento fúngico referente ao teste 1 da embalagem seringa. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Fotografia 15: placa com crescimento fúngico referente à coleta do teste 2 com a primeira 

embalagem ilustrada. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Fotografia 16: placa com crescimento fúngico referente à coleta do teste 2 com a segunda 

embalagem ilustrada. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Fotografia 17: placa com crescimento fúngico referente a coleta do teste 2 com a terceira 

embalagem ilustrada. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Fotografia 18: placa com crescimento fúngico referente a coleta do teste 2 com a quarta 

embalagem ilustrada. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Fotografia 19: placa com crescimento fúngico referente ao teste 3 com a embalagem própria 

de dispensar dentifrício. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Fotografia 20: placa sem crescimento fúngico referente ao teste 4 da embalagem dispensador 

de álcool gel/sabão. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Ações de Promoção de Saúde devem ser realizadas com a devida segurança. Algumas 

ações necessitam de aprimoramento para que ao promover saúde não exponham as pessoas a 

riscos de contaminação. Este estudo teve por objetivos promover melhoria nas ações de saúde 

bucal coletiva (ações de escovação supervisionada direta e indireta) e, ao mesmo tempo, 

alertar os responsáveis por creches e escolas a respeito do risco de transmissão de doenças 

através de utensílios utilizados para este fim (escovas e dentifrícios). 

Como já é de conhecimento, as superfícies carreiam um risco de transmissão direta de 

infecção, mas também podem contribuir para a contaminação cruzada, por meio das mãos dos 

profissionais de saúde (há registros da possibilidade de contaminação cruzada através de 

superfícies, instrumentais e das mãos dos profissionais da saúde, e de instrumentos ou 

produtos que poderão ser contaminados ao entrar em contato com essas superfícies e, 

posteriormente, contaminar os pacientes ou outras superfícies. Concluímos que as ações de 

escovação supervisionada direta e indireta ocorre contaminação cruzada e embalagens 

tradicionais do mercado, acabam sendo mais um risco de contaminação cruzada para essas 

ações preventivas.  
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Com os resultados obtidos neste estudo sugere-se que cada pessoa que faça parte de 

uma ação coletiva de escovação utilize o seu próprio dentifrício ou que seja utilizado um 

dispensador de álcool / sabonete para realizar a dispensação do dentifrício.  
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