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RESUMO 

 
A remoção do biofilme dental é de suma importância para a manutenção da integridade dos dentes. 
Para tanto, deve-se fazer sua remoção mecânica a partir de técnicas de escovação dental, específicas 
e adequadas a cada indivíduo e sua faixa etária. Tão logo, surgem os dentes, desse modo, deve-se 
iniciar sua higienização. Sendo que a partir dos 6 anos as crianças podem começar a escovar sozinhas, 
porém com supervisão de um responsável em seu ambiente familiar e ambiente escolar.  A escovação 
supervisionada é o ato de orientar e supervisionar a escovação dental de crianças, além de que elas 
escovam de maneira mais adequada quando possui um adulto presente, fator este que pode auxiliar 
na redução do índice de cárie. Tem-se aí um importante e fundamental papel do cirurgião dentista 
frente a comunidade – a educação uma vez que podemos concluir que o papel da escovação 
supervisionada na aprendizagem infantil é um fator relevante para controle e prevenção da formação 
do biofilme. 
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ABSTRACT 
 

Removal of dental biofilm is of paramount importance for maintaining the integrity of teeth. Therefore, it 
must be removed mechanically using specific and appropriate toothbrushing techniques for each 
individual and age group. As soon as the teeth appear, in this way, you should start cleaning them. 
From the age of 6, children can start brushing alone, but with the supervision of a responsible person in 
their family and school environment. Supervised brushing is the act of guiding and supervising children's 
toothbrushing, in addition to which they brush more adequately when there is an adult present, a factor 
that can help reduce the rate of caries. There is an important and fundamental role of the dental surgeon 
in front of the community - education since we can conclude that the role of supervised brushing in 
children's learning is a relevant factor for the control and prevention of biofilm formation 
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Introdução 
 

A cavidade oral contém uma microbiota complexa composta por bactérias, 

protozoários, fungos e vírus. Esses microrganismos formam uma espécie de placa 

firmemente aderida, conhecida e denominada por biofilme (MOSADDAD et al., 2019). 

A adesão desses microrganismos na superfície dentária é concedida pela formação 

da película adquirida, essa constituída principalmente por glicoproteínas. Inicialmente 

os microrganismos e a película adquirida são estabelecidos e gradativamente a 

diversidade microbiana aumenta pelos colonizadores secundários, formando uma 

comunidade mista e complexa de bactérias (SILVA et al., 2018). 

A formação do biofilme é caracterizada por 5 etapas, a saber: 

 1) entrada do microrganismo na cavidade oral,  

 2) formação de película adquirida, estabelecendo uma base para o desenvolvimento 

do biofilme,  

3) aumento de bactérias formadoras de biofilme, início da disbiose e adesão 

irreversível,  

4) troca de genes resistentes a droga entre bactéria patogênica e microflora oral 

normal e  

5) maturação do biofilme e disseminação bacteriana.  

Esse biofilme formado atua como um dos principais fatores etiológicos para 

diversas patologias bucais tais como gengivite, cáries dentária, periodontite e 

periodontite apical (RATH et al., 2021). A presença dessas doenças em crianças 

causa diminuição na frequência escolar e falta de concentração quer pela experiência 

de dor, desconforto ou até mesmo para a realização do tratamento propriamente dito 

(DICKSON-SWIFT, 2017). 

Assim, a remoção desse biofilme é de extrema importância para não trazer 

malefícios a saúde bucal a curto e longo prazo. Essa remoção, por sua vez, é 

conseguida de forma mecânica com uma escovação eficaz e dependente diretamente 

do tipo de escova, tempo de escovação, uso de enxaguantes orais, uso de fio dental 

e a preocupação da remoção do biofilme em todas as áreas (DIGEL et al., 2020). Para 

a realização da escovação existem na literatura diversas técnicas diferentes descritas, 

como por exemplo técnica de Bass, Stillman modificada e Fones, e cabe ao 

profissional analisar e indicar/ensinar ao paciente a técnica mais adequada e de 



   
 

   
 

melhor efetividade para cada caso específico, de acordo com sua idade, coordenação, 

colaboração e compreensão (BASSO et al., 2022). 

Estudos mostram que a escovação bucal deve-se iniciar assim que o primeiro 

dente nascer, os pais/responsáveis devem escovar os dentes das crianças pelo 

menos até os 6 anos de idade, onde as crianças não possuem coordenação motora 

adequada para realizarem todo o processo sozinhas. A partir dos 6 anos, as crianças 

podem começar a escovar sozinhas, porém com supervisão de um responsável em 

seu ambiente familiar e ambiente escolar, somente com 9 anos elas podem ter 

autonomia e começar a realizar a escovação por si só (MAYA, 2018). 

Pesquisadores avaliaram que globalmente de 60 a 90% das crianças em idade 

escolar sofrem por problemas dentários, essa porcentagem está diretamente ligada a 

classe social, etnia, localização geográfica, sexo e dificuldade/facilidade de acesso à 

saúde. Na Nova Zelândia foi realizado um estudo com 335 crianças entre 10 a 13 anos 

com experiência de cárie, onde metade participava de escovação supervisionada e a 

outra metade não. A incidência de cárie para aqueles no grupo de escovação foi de 

7,3% enquanto que a do grupo controle foi de 71,5% (CLARK, 2019). 

Neste contexto, abrir caminhos, introduzir conceitos, permitir aquisição de 

conhecimentos que podem se tornar rotina e melhorar a qualidade de vida, constituem 

um dos principais objetivos da Educação em qualquer área que seja aplicada. Em 

Odontologia, do mesmo modo, a educação permite elucidar a comunidade sobre a 

importância da higiene bucal, a partir de ações simples, rotineiras, economicamente 

baratas, influenciando positivamente a saúde e a qualidade de vida do público alvo 

(CASTRO et al., 2017). Dessa forma, as escolas constituem o palco principal e 

estratégico para a realização de programas educativos em saúde bucal, pois agrupam 

crianças em faixa etárias propícias à adoção dessas medidas educativas e 

preventivas (CASTRO et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2018).     

 Desse modo, os recursos educativos que podem ser explorados em atividades 

escolares em prol da saúde bucal são: modelos e macromodelos, folhetos 

explicativos, palestras e recursos audiovisuais, pôsteres, banners, vídeos, livros, 

revistas específicos, fantoches, álbuns seriados, palestras com pais e responsáveis, 

aplicação de questionários, uso de robôs, sorriso e peças teatrais, jogos pedagógicos 

(gincana e competição), oficina pedagógica, atividades lúdicas (CASTRO et al., 2017).

 Já as atividades relacionadas à prevenção de saúde bucal a serem 



   
 

   
 

desenvolvidas no âmbito de saúde bucal podem ser: escovação supervisionada, 

avaliação do índice de placa e índice de sangramento gengival e aplicação de flúor 

tópico (CASTRO et al., 2017). 

Dado o exposto, a partir de uma revisão literária por meio de pesquisa prévia 

em artigos e conteúdos indexados nas plataformas Scielo, PubMed, Google 

acadêmico, objetiva-se a partir desse estudo analisar a importância da escovação 

supervisionada em crianças matriculadas em escolas de ensino fundamental. 

 

 

Desenvolvimento 

 

 

O Programa Saúde na escola (PSE) que está atuando desde 2007 em escolas 

do Brasil, é uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde 

(OLIVEIRA et al., 2018), com o objetivo promover a prevenção de doenças e atenção 

à saúde de estudantes da educação básica, gestores, comunidade escolar e 

profissionais da educação e saúde (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, s.d.). No início, 

poucas cidades aderiram esse programa, pois os critérios para participar eram baixo 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 100% de cobertura pela 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e/ou escolas que participam do programa Mais 

Educação (SOUZA, 2017). 

O PSE tem como base 5 fundamentos:  

1) Avaliação da saúde das crianças e adolescente que estão na escola; 

 2) promoção da saúde e prevenção de doenças; 

 3) educação permanente e a capacitação dos profissionais de educação, saúde e 

jovens; 

4) monitoramento e avaliação da saúde e  

5) monitoramento e avaliação do programa (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, s.d.).  

O ambiente escolar possui um grande impacto na vida de crianças e 

adolescentes, este proporciona que os mesmos se desenvolvam e criem hábitos, 

diante disso, agentes da saúde devem atuar de forma rotineira para que assim esses 

jovens em desenvolvimento aprendam sobre saúde, em especial saúde bucal 

(PEREIRA et al., 2018).  



   
 

   
 

A escovação supervisionada é compreendida como o ato de orientar e 

supervisionar a escovação dental de crianças ou até mesmo de adultos, e dessa forma 

os profissionais da saúde garantem que esses possíveis pacientes estejam efetuando 

uma escovação eficaz (MAYA, 2018). Ou seja, o profissional consegue avaliar a 

escovação, apontar as fragilidades, ensinar técnicas apropriadas e ainda fazer 

orientações a cerca de saúde bucal a esses pacientes. É de grande valia ressaltar 

que, as crianças quando possuem um adulto presente durante a escovação a realizam 

de maneira mais adequada e eficaz, fator este que por si só pode auxiliar na redução 

do índice de cárie (DICKSON-SWIFT, 2017), sendo também promoção de saúde 

relacionada à prevenção da cárie, onde quanto mais cedo ser introduzida na vida das 

crianças, melhor será alcance de conhecimento, e de hábitos saudáveis durante suas 

vidas (COSTA; COSTA, 2017). 

A saúde bucal corresponde um papel fundamental e imprescindível na 

manutenção da saúde geral do indivíduo. De modo que, ações de prevenção e 

promoção de saúde proporcionam uma melhor qualidade de vida aos indivíduos, 

sendo que tais ações podem ser do tipo tal qual escovação, aplicação tópica de flúor 

e técnica de tratamento restaurador atraumático (ART). Essas intervenções simples e 

corriqueiras têm constatado melhora na higiene bucal dos indivíduos, impedindo 

assim que novas complicações surjam (ROSSI et al., 2021). Isto posto pois a 

escovação diária com dentifrícios fluoretados, controle da dieta e as condições que 

vivem interferem positivamente no controle do biofilme (MENEZES et al., 2020). 

É recomendado (FIGURA 1) que a escovação supervisionada seja realizada 

com duração de pelo menos 2 a 3 minutos, com uma quantidade de dentifrício 

equivalente a uma “ervilha” (MEYER, 2018), onde possuam ao menos 1.500 ppm de 

flúor para dentes decíduos e 1000 ou 1100 ppm para dentes permanentes, sendo 

preconizado atenção total do profissional para com seu paciente visando extrair o 

máximo de informações e observações acerca de como esse paciente se cuida 

(LEVINE, 2019).  



   
 

   
 

 
FIGURA 1- O jeito adequado de escovar os dentes. Fonte: Caderno de atenção básica- n17- Saúde 

Bucal (2008)          

 Existem também técnicas de escovação que facilitam a remoção do biofilme e 

são recomendadas de acordo com cada paciente, são elas: 1) técnica de stillman 

modificada, 2) técnica de Bass, 3) técnica de Charters, 4) técnica de Fones (BASSO 

et al., 2022). 

No manual Educação para Saúde (2018) temos a explicação das técnicas:           

- Técnica de Stillman modificada: a escova é colocada com o longo eixo das cerdas 

lateralmente contra a gengiva escorregando da face da gengiva para a incisal com 

movimentos de "vassourinha" e vibratórios. É indicada para crianças mais habilidosas. 

- Técnica de Bass: as cerdas da escova é colocada na área do sulco gengival com 

angulação de 45⁰, realizando movimentos para frente e para trás. Sendo então 

recomendada para indivíduos que fazem o uso de aparelhos ortodônticos  

- Técnica de Fones: são movimentos circulares pela face vestibular e lingual de todos 

os grupos de dentes, na face oclusal os movimentos são sentidos anteroposteriores. 



   
 

   
 

- Técnica de Charters: são movimentos vibratórios para a oclusal e  movimentos 

circulares voltada para a coroa do dente (BASSO, 2022). 

Na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, na escola Lar Joaquina de 

Carvalho foi realizado um estudo de experiência descritiva com a utilização das 

técnicas acima citadas em crianças da 1° a 4° série do Ensino Fundamental, sendo 

um projeto semanal. Os participantes foram estudantes do Mestrado em Ciências da 

Saúde e da Vida e estudantes dos cursos de Odontologia e Enfermagem (SILVA et 

al., 2020). O programa foi realizado de abril à dezembro de 2018, dividido na primeira 

semana com palestras sobre escovação e demonstrações da técnica de Fones, 

técnicas de “bolinha”, “trenzinho” para as faces oclusais e “vassourinha” na face 

lingual e palatina, visto a coordenação dos alunos, e na segunda semana com a 

escovação supervisionada. A escovação foi realizada no banheiro do segundo andar 

e no local de escovação do primeiro andar e os kits que receberam foram entregues 

no momento da realização com sabonete, escova dental, dentifrício dental e um 

folheto ilustrativo. Concluiu-se com esse estudo que o ato de promover saúde em um 

local escolar permitiu um melhor desempenho e aprendizado das crianças, podendo 

ser repassado aos seus familiares, fazendo com que assim haja uma diminuição dos 

índices de doenças cárie e outras doenças bucais (SILVA et al., 2020). 

Outro estudo foi investigado a fim de se obter mais resultados, e este estudo, 

por sua vez, foi realizado na escola indígena da Bahia, sendo o primeiro passo a 

inclusão de projetos da saúde no planejamento escolar, fazendo com que esse 

planejamento não modifique o cronograma do professor. O momento da escovação 

foi aderido após o lanche e foi realizado o odontograma das crianças. Os alunos com 

o maior índice de CEO e CPO-d foram selecionados e levados para uma consulta 

individualizada. Neste projeto espera-se que a média de 1,5 para escovação 

supervisionada seja alcançada e espera-se que cinquenta por cento dos indivíduos 

que começaram o tratamento, terminem o mesmo. É de se esperar que seja ampliado 

as ações de saúde bucal realizados em aldeias com foco de controle de doenças 

bucais, pois sabe-se que existe uma diversidade étnica, cultural, social e econômica 

dos indígenas, na qual as mudanças socioeconômicas interferem na forma que 

introduzem seu tipo de alimentação, influenciando assim, no seu estilo de vida e 

agravo da saúde bucal. Concluiu-se com esse estudo que obteve avanços da garantia 



   
 

   
 

de suprimento odontológico, realizações de reuniões técnicas, desenvolvimento de 

estratégias para a saúde bucal e sensibilização da população da aldeia (BUTE, 2017). 

É perceptível em ambos estudos que se faz necessário um reforço anual para 

a higienização bucal das crianças, tendo em vista que são muitas escolas e muitas 

crianças no mundo todo para poder passar todas as informações e orientações 

necessárias. Sendo assim, o assunto tratado anualmente faz com que as crianças não 

se esqueçam e haja uma queda nos índices de cárie. Contudo, ainda são necessários 

outros métodos pedagógicos para que a modificação de hábitos também se 

perpetuem no convívio familiar (VAZÃO, 2022). 

Prevenir quando o assunto é saúde bucal é sempre a melhor opção tanto 

qualitativamente quanto quantitativamente. Alterar atitudes errôneas, desenvolver 

hábitos saudáveis e ideias é fundamental para um crescimento adequado e ideal para 

qualquer indivíduo, pois pode muitas das vezes eliminar experiências desagradáveis, 

tais como dor, desconforto, receio e medo de se enfrentar um procedimento corretivo 

odontológico. Assim, além de colaborar com a mudança de hábitos das crianças, é 

necessário que os professores das escolas sejam uma estratégia de implementação 

para levar saúde bucal aos indivíduos, sendo assim, os mesmos são fundamentais 

para o fornecimento de informações, pois possuem contato direto com a comunidade 

e os responsáveis destas crianças (SILVA, 2021). 

Educar é um processo constante e dinâmico, envolvendo questões como 

cultura e renda dos cidadãos, de modo que a metodologia educativa  deve variar de 

acordo com o grupo de interesse das pessoas envolvidas para que consiga atingir o 

público alvo de forma efetiva e eficaz (PONTE et al., 2020). 

O trabalho da Odontologia lida com valores, crenças, mitos e representações 

do saber-fazer-ser, diante disso, a saúde tem que ser compreendida como direito do 

indivíduo e dever do Estado. Neste sentido, a educação visa compartilhar seu 

conhecimento, reconhecendo que a comunidade e os alunos trazem seus saberes de 

casa, por isso antes de haver mudanças nos hábitos, é de suma importância saber da 

realidade em que esses indivíduos vivem e saber que muitas vezes não é a mesma 

que a realidade do operador, sendo assim, promover saúde é considerar as diferentes 

dimensões existentes e abordá-las da melhor maneira possível a fim de produzir 

efeitos benéficos e duradouros a curto, médio e longo prazo (JÚNIOR, 2020). 

 



   
 

   
 

Considerações Finais 

 

 

A partir da finalização deste trabalho foi possível concluir que: 

 O papel da escovação supervisionada na aprendizagem infantil é um fator 

relevante para controle e prevenção da formação do biofilme; 

 O papel da escovação supervisionada é um fator relevante para redução dos 

índices de CEO-d e CPO-d; 

 A escovação supervisionada deve estar implantada nas escolas e ser realizada 

pelas próprias crianças após os 6 anos de idade sob a supervisão dos 

professores; 

 Quando em âmbito familiar a escovação deve ser supervisionada pelos 

responsáveis da criança; 

 A técnica de escovação deve ser individualizada para cada caso/criança 

conforme o desenvolvimento e coordenação motora da mesma tendo como 

principal objetivo a remoção efetiva do biofilme;  

 A parceria da saúde com a educação é indispensável nesse processo de 

aprendizagem, onde em conjunto poderão realizar formas educacionais de 

prevenção e cuidado e serão de grande eficácia para a promoção de saúde. 
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