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Introdução: É evidente a importância dos cuidados com a saúde bucal para uma melhor 

qualidade de vida de qualquer ser humano, porém é necessário que informações sejam 

repassadas à população acerca de uma boa higienização da cavidade oral e orientar 

sobre os modos de utilização dos materiais de higiene bucal pessoal. Primeiramente, é 

importante ressaltar sobre um método tradicional e eficaz quando se refere à saúde 

bucal: a escovação. Esta técnica mostra-se bastante útil, a qual se utiliza a escova dental, 

juntamente com dentifrício, para remoção de resíduos alimentares e placa bacteriana, 

além de prevenir a proliferação de microorganismos, cárie dentária, manchamentos e, 

consequentemente, a doença periodontal. Assim sendo, é essencial evidenciar que, além 

de ter uma boa escovação, é fundamental que cada indivíduo possua seu próprio 

material, visto que as escovas dentais são de uso individual para evitar contaminações. 

Desse modo, surge o papel do Cirurgião-Dentista como peça-chave para orientar a 

população sobre a importância e modos de escovação. O profissional odontólogo deve 

mostrar-se como um promotor em saúde, de forma a orientar processos básicos de 

técnicas de escovação, quantidade de creme dental para cada faixa etária, uso de fio 

dental e períodos do dia em que se deve fazer a higienização. Outro ponto fundamental 

a ser destacado é a questão do armazenamento das escovas dentais. É correto afirmar 

que se podem encontrar, aproximadamente, 900 espécies de bactérias capazes de viver 

entre as cerdas das escovas. Estas se proliferam e, a cada escovação, disseminam-se na 

cavidade oral e aumentam o risco de doenças como alterações gengivais, cárie dental e 

lesões da mucosa oral. Com isso o armazenamento adequado e a desinfecção destes 

objetos são essenciais. Atualmente, o mercado odontológico está voltado para o 

desenvolvimento de materiais e técnicas inovadoras, esquecendo-se da importância de 

cuidados básicos, como o armazenamento, troca e desinfecção das escovas. (Nelson 

Filho, 1999). Portanto, deve-se tomar cuidado quanto ao armazenamento das escovas, 

para se evitar os inúmeros problemas que acontecem com a cavidade oral, por conta da 

proliferação de microorganismos nas cerdas das escovas após a escovação e a possíveis 

contaminações cruzadas. Profissionais da odontologia indicam, além de lavagens com 

água corrente, a desinfecção com agentes químicos, entre eles o hipoclorito de sódio a 

1%. Recomendações básicas feitas pela American Dental Association mostram a 

importância do bom armazenamento das escovas dentais, as quais não devem ser 

guardadas com outras escovas em um mesmo recipiente, o período de uso indicado é 

por volta de 3 meses e o não armazenamento em recipientes fechados, uma vez que os 

microorganismos melhor se proliferam em ambientes úmidos. Nesse sentido, consegue-

se evidenciar a relevância da escovação para a melhor qualidade de vida da população, 

o Cirurgião-Dentista como promotor de educação em saúde, os cuidados com as 

escovas dentais, o período em que se deve fazer a renovação do material de higiene 

bucal e as precauções que devem ser tomadas quanto ao armazenamento e desinfecção 

das escovas. Afinal, é imprescindível deixar claro que uma boa saúde bucal reflete, 

também, em uma boa saúde geral e os cuidados com os produtos utilizados na 

escovação e a higiene na cavidade oral são essenciais para se obter uma boa qualidade 

de vida. Objetivos: A meta desta produção é elencar, por meio de revisão de literatura, 
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a importância da escovação para uma boa qualidade de vida da população. Além de 

corroborar a fundamental importância do Cirurgião-Dentista como promotor de 

educação em saúde, evidenciar a necessidade de um armazenamento apropriado das 

escovas dentais e verificar que existem modos de desinfecção, de forma segura, das 

escovas mostrando que é possível ter-se uma higiene oral segura e de qualidade. 

Métodos: Este estudo utilizou as bases de dados LILACS e SCIELO, no qual foram 

utilizadas como palavras chaves: Escovação, Armazenamento de Escovas e Higiene 

Bucal. Além de buscar atualizações em sites e blogs de profissionais da odontologia. 

Resultados e Discussão: A presente exploração mostrou que a escova dental é uma 

ferramenta crucial na remoção mecânica do biofilme dental. Todavia, pode se tornar 

uma fonte de transmissão de microrganismos como bactérias, vírus e fungos, se 

armazenada de maneira inadequada, pois, vários fatores podem influenciar na 

contaminação das escovas dentais. Com isso, verificou-se que a forma de 

armazenamento influi na quantidade e qualidade da microbiota aderida às escovas e 

dependem de fatores como: índice de placa do paciente, frequência de escovação, tempo 

que o indivíduo leva para escovar os dentes e modos de enxágue, secagem e 

armazenamento. Ademais, pessoas com o sistema imunológico debilitado estão mais 

propensas a problemas, uma vez que ao ocasionar lesões na mucosa, ou seja, pela 

escovação ou algum outro problema, esses microrganismos podem cair na corrente 

sanguínea e provocar um transtorno mais sério. Os materiais mostraram que os 

brasileiros utilizam a mesma escova de dente por um ano. Não há consenso na literatura 

em relação ao tempo ideal para a troca da escova dental. A ação de atritar os dedos nas 

cerdas da escova de dente, no momento do enxágue, pode contaminá-las e até mesmo o 

aerossol microbiano que se forma no ambiente do banheiro após o acionamento da 

descarga podem infectar a escova dental. O Cirurgião-Dentista apresentou-se como o 

esteio do tema pela abordagem mais próxima e real dos pacientes, pois apesar da 

informação está disponível na mídia, não se pode atingir todos com a mesma eficácia. 

Este profissional auxilia de forma explicativa e clara como deve ser feita a correta 

escovação, o armazenamento mais apropriado e a desinfecção adequada, de acordo com 

as condições de cada paciente. Conclusão: As informações apresentadas neste estudo 

foram resultados de um processo de pesquisa e leitura sobre a importância da 

escovação, desinfecção e armazenamento das escovas dentais, além da importância do 

Cirurgião-Dentista para promover a educação em saúde da população. Este trabalho, 

portanto, propõe a oportunidade de conhecer mais sobre os cuidados que as pessoas 

precisam ter com seu material de higiene bucal pessoal e sobre o papel de educador do 

profissional odontólogo de forma a orientar as pessoas sobre o modo correto de utilizar 

tais materiais e de que forma eles devem ser cuidados, uma vez que a população 

necessita de orientação para prevenir diversos problemas que acometem a cavidade oral. 

Por fim, o estudo trouxe um grande ganho de conhecimento, no qual houve a 

oportunidade de avaliar melhor sobre a escovação e tudo o que a envolve, além de 

evidenciar o papel social do Cirurgião-Dentista como educador em saúde e o valor deste 

profissional para proporcionar uma melhor qualidade de vida à população. Afinal, é 

necessário que estratégias sejam tomadas a fim de propor saúde à população e evitar que 

problemas que acometem a cavidade oral sejam comuns na vida das pessoas. 
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