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Resumo 

A placa bacteriana aderida ao dente causa as doenças mais prevalentes da boca 

que são a cárie e a periodontite. Assim, dentre os hábitos de higiene bucal, o melhor 

método de controle do biofilme e prevenção das patologias é o mecânico com a 

escova dental, com tantas opções oferecidas no comércio é difícil para o consumidor 

escolher. Através de um questionário, pretende-se investigar os critérios de seleção 

de escovas dentais usados pelos estudantes no momento da compra. Espera- se 

que o estudo possa contribuir de forma significativa para a orientação as pessoas 

assim, desta maneira contribuindo para a melhoria na qualidade de vida. 

 
Introdução 

O ambiente bucal proporciona às bactérias condições favoráveis para 

fixação, em especial nos depósitos que se formam sobre a superfície dos dentes, 

como o biofilme bacteriano, mais conhecido por placa bacteriana. O biofilme 

consiste em uma camada formada sobre a superfície dentária, a partir de 

proteínas salivares, resíduos de alimentos e outras substâncias ingeridas, e de 

uma composição variada de bactérias. Sua permanência por períodos 

prolongados permite que o biofilme passe por um processo de maturação, com 

melhor aderência à superfície dentária, composição bacteriana complexa e 

capacidade de produzir substâncias prejudiciais aos dentes e tecidos de suporte, 

originando assim as doenças mais prevalentes da boca, cárie e doença 

periodontal (MARINHO e ARAÚJO, 2007; TEIXEIRA et al., 2010). A cárie é uma 

doença que dissolve a superfície dentaria, causada pelos produtos tóxicos das 

bactérias (FEJERSKOV et al., 2011), a ocorrência de cárie influencia 

negativamente a qualidade de vida de crianças de 8 a 10 anos, principalmente 

meninas (ARAÚJO et al., 2009) 

O controle da quantidade e qualidade do biofilme na cavidade bucal torna-se 

assim, um dos principais métodos de prevenção de doenças bucais, e pode ser 

alcançado principalmente com a higiene bucal, realizado com escovas dentais. 

A higiene bucal é uma preocupação antiga da humanidade, e as escovas 

dentais existem há muitos anos. Um manuscrito encontrado na Babilônia em 

3.500 a. C. descreveu que palitos de ouro eram usados para limpar os dente, 



Mudanças significativas ocorreram a partir de 1880. Em 1938, com as cerdas de 

nylon. Desde então, uma variedade de escovas destinadas a diferentes públicos 

foi criada. Para limpar a região interproximal, os palitos de metal eram usados 

pelos romanos, e em 1815, o fio dental foi criado por Levi Parmly, em seda, sendo 

produzido em nylon por Charles Bass após a 2ª guerra mundial. A duração de 

uma escova esta ligada à dureza de suas cerdas, em que a maciez reduz o tempo 

de uso. A incapacidade de desempenhar a função adequada pode ser percebida 

quando as cerdas ficam divergentes e favorecem o acúmulo de microrganismos. 

Para mais durabilidade, as escovas precisam ser guardadas sem resíduos, em 

local seco e longe de outras escovas. A eficácia da higienização esta ligada a 

técnica, pois não existe escova perfeita uma vez que todas apresentam 

praticamente a mesma capacidade na remoção de biofilme dental (BARROS et 

al., 2001; PEDRAZZI et al., 2009). 

 
Objetivos 

 O objetivo deste trabalho é investigar os conceitos utilizados por estudantes 

universitários para a seleção de escovas dentais, e determinar se o fator “preço” é 

determinante para aquisição da mesma. Identificar se fatores sociais como gênero, 

idade, e experiência odontológica influenciam no processo de seleção das escovas 

dentais. Investigar se a seleção da escova tem relação com características 

relacionadas a formação universitária. Verificar se o processo de troca e 

manutenção da escova dental seguem recomendações adequadas de higiene. 

 

Metodologia  
Foi elaborado um termo de livre consentimento esclarecido (TCLE), um 

questionário, uma cartilha contendo as imagens das escovas para verificar os 

principais critérios utilizados pelos voluntários para a aquisição de escovas dentais e 

que fatores pessoais ou relacionados a experiências odontológicas, influenciam essa 

escolha.  

 

Desenvolvimento 
Foi elaborado um termo de livre consentimento esclarecido (TCLE), uma 

cartilha contendo as imagens das escovas e um questionário composto por 22 

perguntas com questões sendo apresentadas em três grupos: o perfil do 

entrevistado; a experiência odontológica e hábitos de higiene bucal; os critérios para 



troca e seleção de escovas dentais.  Foi aplicado um piloto em 30 estudantes, 

selecionadas aleatoriamente, Os voluntários foram separados em dois grupos para 

selecionar a partir da cartilha, a escova mais provável de ser adquirida. As escovas 

apresentam variações em características do cabo, tamanho e forma da cabeça, 

altura e disposição das cerdas entre outros. O primeiro grupo realizou sua escolha 

baseando-se somente nas características físicas das escovas, enquanto o segundo 

grupo foi informado dos preços referentes às mesmas escovas, com o piloto foi 

possível identificar os pontos de difícil entendimento e corrigi-los. 

 
Resultados Preliminares 

A partir dos dados obtidos com o questionário piloto aplicado para os universitários, 

escolhidas aleatoriamente, e identificado as dificuldades na compreensão, foram 

feitas as devidas correções de linguagens. Com este projeto busca-se investigar os 

critérios de seleção de escovas dentais usados pelos estudantes no momento da 

compra. Espera- se que o estudo possa contribuir de forma significativa para a 

orientação as pessoas assim, desta maneira contribuindo para a melhoria na 

qualidade de vida. 

 

Fontes Consultadas 
ARAUJO, A. R.; SANTOS, M. T. B. R.; DUARTE, D. A. O impacto da doença cárie 

na qualidade de vida em crianças de 08 a 10 anos. Rev. Arq. Med. Hosp. Fac. 

Cienc. Med. Santa Casa, São Paulo, v.54, n.1, p.1-5, 2009. 

BARROS, O. B.; PERNAMBUCO, R. A.; TOMITA, N. E. Escovas dentais. Rev. Fac. 

Odontol. São José dos Campos, v.4, n.1, p.33-8, jan\abr. 2001. 

FEJERSKOV, O; KIDD, E Cárie dentária: a doença e seu tratamento clínico 2.ed. 

São Paulo: Santos, p. 615, 2011. 

MARINHO, B.V.S. e ARAÚJO, A.C.S. O uso de enxaguatórios bucais sobre a 

gengivite e o biofilme dental. International Journal of Dentistry, v. 6, n. 4, p. 

124-131, 2007. 

PEDRAZZI, V.; SOUZA, S. L. S.; OLIVEIRA, R. R. et al. Métodos mecânicos para o 

controle do biofilme dentário supragengival. Rev. Periodontia, v.19, n.3, p.26- 33, 

setembro 2009. 

TEIXEIRA, K. I. R., BUENO, A. C., CORTÉS, M. E. Processos físico- químicos no 

biofilme dentário relacionados à produção da cárie. Rev. Quimica Nova na Escola, 

v.32, n.3, agosto 2010. 


