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Orientação para prática de escovação bucal no ambiente escolar, 

na retomada segura das escolas municipais e estaduais

Estudos observaram que as glândulas salivares podem ser importantes  reservatórios do novo

coronavírus  (SARS-CoV-2)  no  organismo  de  pessoas  assintomáticas  e  que  a  saliva  desses

indivíduos  pode  representar  um importante  meio  de  propagação  do  vírus.  Assim,  os  cuidados

ligados  à  biossegurança  devem ser  rigorosamente  observados  para  a  prática  da  escovação  em

ambientes comunitários.

Segundo o Consenso da ABENO (2020) no contexto da biossegurança no ensino odontológico

pós-pandemia da COVID-19, a utilização das salas de escovação/escovódromo deve ser evitada

devido ao risco de contaminação. Quando a criança realiza a escovação, ela pode expelir gotículas

com vírus que ficam dispersas no ar por tempo suficiente para serem inaladas por outra criança que

vier  a  escovar  os  dentes  no  mesmo  ambiente  (lavatório),  ou  seja  apenas  a  higienização  das

superfícies  como pia,  torneiras,  não  seria  suficiente  para  garantir  a  segurança  no  momento  da

escovação  num  ambiente  coletivo.  E,  ainda,  o  profissional  (professor,  monitor,  auxiliar)  que

acompanhar a criança neste momento precisará seguir normas de biossegurança para que não se

contamine, pois mesmo acompanhando cada criança, individualmente, ele poderá ter contato com o

vírus, através das gotículas expelidas e ser agente de contaminação cruzada.

Mais  recentemente,  o  Guia  de  Orientações  para  Atenção  Odontológica  no contexto  da

Covid-19, do Ministério da Saúde, publicado em fevereiro de 2021 orienta que “Baseada em ações

de estímulo ao controle da cárie dentária, previamente à pandemia da Covid-19, a utilização de

escovódromos  para  instrução  de  higiene  bucal  estava  sendo  constantemente  feita.  Com  a

necessidade  de  preservar  o  ambiente  de  fluidos  orais,  entendendo  que  os  escovódromos

normalmente estão inseridos em áreas comuns de UBS/USF ou escolas, orienta-se a não utilização

desses espaços neste momento.”

Assim,  deve  ser  mantida  a  orientação  já  realizada  em  30  de  setembro  de  2020,  pela

Coordenação de Saúde Bucal do município de Piracicaba, de que a escovação no ambiente escolar

ainda  não deve ser  realizada,  com a  justificativa  de  que  há risco  de  contaminação  e  por  não
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possuirmos  qualquer  outro  documento  norteador  para  orientação  dessa  ação  específica.  Assim,

nossa  orientação  é  que  a  técnica  de  escovação  não seja  realizada  no  ambiente  escolar,  neste

momento, e esta recomendação deve fazer parte do Protocolo Sanitário das escolas do município.

No  entanto,  indica-se  orientar  aos  escolares  sobre  a  importância  da  escovação  dos  dentes  na

manutenção da saúde bucal, utilizando-se de bonecos, manequins e livros para demonstração da

técnica de escovação, uso de fio dental e escovação da língua. 

As famílias devem ser orientadas de que a escovação não será realizada no ambiente escolar

apenas nesse momento de enfrentamento da Covid-19, mas que deve ser estimulada e continuada no

ambiente doméstico, uma vez que a não realização pode gerar outros problemas de saúde, como a

cárie e a doença da gengiva. Assim, alguns cuidados devem ser seguidos:

1- Lavar as mãos com água e sabão antes de iniciar;

2- Passar o fio dental;

3- Escovação dos dentes: cada indivíduo deve ter sua própria escova, se possível identificada;

4- Colocar o creme dental em um pedaço de papel toalha ou espátula de madeira, em seguida

transferir  para  a  escova,  evitando  o  contato  da  superfície  da  escova  com o  creme  dental  e  a

contaminação cruzada.  Quando possível,  manter um creme dental,  com identificação, para cada

indivíduo, nesse caso não haveria necessidade do uso do papel toalha.

5- Escovar a língua;

6- Ao terminar a escovação, lavar a escova, secá-la com papel absorvente e armazená-la em

recipiente próprio (protetor de escova perfurado), evitando contato próximo a outras escovas.

Esta  orientação poderá  ser  alterada  ou  adequada assim que  documentos  norteadores  forem

disponibilizados  e  para  tanto,  os  coordenadores  das  escolas  Municipais  e  Estaduais  serão

comunicados a fim de atualização dos Protocolos Sanitários específicos de cada escola.

Piracicaba, 31 de Maio de 2021.

Coordenação de Saúde Bucal
Secretaria de Saúde do Município de Piracicaba
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