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RESUMO 
 

A maior parte das doenças pode ser controlada quando os fatores para a sua instalação e progressão são 
identificados. Isto não ocorreu com a cárie. Os fatores primordiais para que a doença cárie se estabeleça 
foram identificados na década de 1970, mas até hoje 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 
as escovações supervisionadas direta e indireta, que são formas de educação da população em relação a 
manobras de higiene bucal que proporcionam simultaneamente o benefício da remoção mecânica do 
biofilme e do flúor na cavidade bucal. No entanto, essas atividades podem ser fonte de contaminação 
cruzada, como já visto em trabalho anterior. Formas para a dispensação do dentifrício serão testadas em 
laboratório de microbiologia com a finalidade de eliminar o risco da contaminação cruzada. Posteriormente, 
as alunas responsáveis pelo projeto farão treinamentos para professores e alunos de graduação da 
UniCesumar, que participam de ações de escovação supervisionada direta e indireta em escolas e creches 
do município e, também, na Associação Norte Paranaense de Reabilitação (ANPR). 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. 
 

1  INTRODUÇÃO 
 

Embora os principais fatores envolvidos para a instalação e o desenvolvimento da 
doença cárie tenham sido elucidados ainda na década de 1970 (KRASSE, 1988), isto não 
conseguiu deter a incidência da doença que, nos últimos anos, vem mostrando tendência 
à polarização (ANTUNES; NARVAI; NUGENT, 2004). No entanto, é inegável que ocorreu 
um declínio importante na prevalência da cárie no Brasil e isto se deve, principalmente, 
pela elevação do acesso à água fluoretada e aos dentifrícios fluoretados e às ações de 
promoção de saúde realizadas de forma coletiva (NARVAI et al., 2006).  
             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 
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responsável por sua realização não é necessariamente um profissional da saúde e sua 
finalidade é, essencialmente, levar flúor à cavidade bucal) (BRASIL, 2009a). 
             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).  

   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.  
             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, 
espécies do gênero estreptococos do grupo mutans, espécies de lactobacilos e espécies 
de Candida, podendo 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 de desinfecção têm sido propostas 
(DAYOUB et al., 1977), mas a forma como o dentifrício é dispensado também deve ser 
pensada cuidadosamente.  
 As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Odontologia preveem em seu 
artigo 4º que a formação do Cirurgião-dentista tem por objetivo dotar o profissional com os 
conhecimentos requeridos para o exercício de competências e habilidades gerais, dentre 
elas, o cirurgião-dentista deve estar apto a  desenvolver ações de prevenção, promoção, 
proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo (CNE, 2002). 
Para desenvolver essas habilidades e competências, o curso de graduação em 
Odontologia da UniCesumar prevê a realização de estágios em escolas, creches e, 
também, na ANPR (Associação Norte Paranaense de Reabilitação).  
          A ANPR foi fundada em 1963 para atender crianças vítimas da paralisia infantil e 
com outras deficiências ortopédicas. Atualmente a escola é denominada Escola de 
Educação Básica Albert Sabin e oferta além da Educação Infantil, o Ensino Fundamental, 
a Educação de Jovens e Adultos – Fase I e Educação Profissional por meio de um 
currículo flexível que possibilite aos nossos educandos a escolarização e sua 
aprendizagem, considerando tempo, ritmo e o seu desenvolvimento, bem como sua 
deficiência, estipulando um tempo maior de permanência em cada etapa ou ciclo (ANPR, 
2019).  
         O curso de Odontologia da UniCesumar instituiu uma parceria com a ANPR de 
Maringá implementando ações de saúde coletiva, como a educação em saúde, além de 
manobras para a prevenção contra as principais doenças bucais (realizadas de acordo 
com o desenvolvimento dos alunos da ANPR) e integração entre os alunos da instituição 
e os alunos da ANPR. As atividades são cuidadosamente planejadas para que sejam 
adequadas ao nível cognitivo das pessoas atendidas na ANPR e que contribuam para a 
formação de alunos cidadãos, que é a missão da UniCesumar.  
          Como uma das atividades desenvolvidas na ANPR é a orientação sobre higiene 
bucal, estas devem ser realizadas dentro das normas de biossegurança para que atinjam 
os objetivos da atividade preventiva de cárie e de doenças periodontais, sem provocar 
contaminação cruzada. A hipótese deste trabalho é que, havendo a possibilidade de 
contaminação cruzada através dos dentifrícios e escovas de dente nos programas de 
saúde coletiva, os responsáveis por essas manobras sejam devidamente orientados para 
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que dispensem o dentifrício adequadamente e testar se a utilização de dentifrícios 
líquidos em embalagens com bico dosador pode evitar a contaminação cruzada entre as 
crianças. 
 

2  METODOLOGIA 

 

Antes da realização de qualquer procedimento este estudo passará por avaliação 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UniCesumar e só terá início após a sua aprovação. 

Para garantir a segurança das ações de escovação supervisionada que já fazem 
parte da rotina na ANPR, serão testadas em laboratório de microbiologia diversas formas 
de dispensação de dentifrício para verificar qual delas oferece menor risco de 
contaminação cruzada. Tendo sido estabelecida esta forma de dispensação, alunos e 
professores que participam desse estágio passarão por treinamento para garantir que não 
ocorra contaminação cruzada durante as atividades do estágio.  

Durante as atividades do estágio supervisionado da UniCesumar serão coletadas 
amostras do dentifrício que será utilizado para verificar a efetividade da técnica 
padronizada. Serão realizadas coletas tanto nas atividades de escovação supervisionada 
direta e quanto na indireta, realizadas pelos professores da ANPR. Tanto os profissionais 
quanto os educadores serão orientados em relação aos cuidados para evitar que a 
contaminação cruzada ocorra. 
            As amostras serão coletadas com um swab esterilizado, que será inserido 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).  
            Todas as amostras vão ser 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 serão introduzidos em cada amostra e realizada a cultura em superfície de 
meio Müller Hinton (para bactérias totais) e Agar sabouraud (para verificar a 
contaminação por fungos). Os responsáveis pelos alunos serão informados dos 
resultados da pesquisa. 
 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Como já é de conhecimento, as superfícies carreiam um risco de transmissão 
direta de infecção, mas pode contribuir para a contaminação cruzada secundária, por 
meio das mãos dos profissionais de 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. Há registros da possibilidade de 
contaminação cruzada através de superfícies, instrumentais e das mãos dos profissionais 
da saúde (BRASIL, 2009b). Com as orientações que serão feitas a alunos, educadores e 
professores da graduação em Odontologia, e com o uso do dentifrício com embalagem 
diferenciada, espera-se que não ocorra contaminação cruzada nas ações de escovação 
supervisionada direta e indireta. 
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