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NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA 
NA ESCOLA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 
 
A Associação Brasileira de Odontopediatria - Regional Rio de Janeiro 
(ABOPERJ) vem por meio desta nota prestar esclarecimentos às famílias 
fluminenses acerca da prática de escovação supervisionada dos dentes das 
crianças, no ambiente escolar, durante a pandemia de COVID-19. 
 
Em decorrência da pandemia, as creches e escolas que se encontram em 
funcionamento no estado do Rio de Janeiro adotaram várias medidas para 
evitar a propagação da doença no ambiente escolar. Dentre essas medidas, 
inclui-se a suspensão da escovação supervisionada dos dentes das crianças 
após as refeições.  
 
Ainda existem muitas dúvidas sobre a transmissão da COVID-19 em creches 
e escolas. A principal motivação para a suspensão da escovação nesses 
ambientes é a redução da chance de contágio por meio de gotículas de saliva 
contaminada com o SARS-Cov2 que possam ser disseminadas para o 
ambiente durante a escovação. 1, 2  
 
Chegou ao nosso conhecimento, através da Sociedade de Pediatria do 
Estado do Rio de Janeiro (SOPERJ), que essa medida tem gerado 
preocupação aos pais; muitos temem que ela possa colocar seus filhos sob 
maior risco de desenvolver cárie dentária. 
 
Assim, no sentido de tranquilizar as famílias fluminenses, esclarecemos que: 
 
- para evitar e controlar o desenvolvimento de cárie dentária é fundamental 
restringir o consumo de alimentos e bebidas açucaradas3; 
 
- a escovação regular dos dentes das crianças com pasta de dentes 
contendo fluoreto na concentração de 1.000 a 1.100 ppm é um método 
comprovadamente eficaz de reduzir o risco à cárie dentária 4-6; 
 
- a quantidade de pasta de dentes fluoretada usada em cada escovação deve 
ser ajustada à idade da criança: até os 3 anos recomenda-se usar o 
equivalente a um grão de arroz e, a partir daí, até os 8 anos de idade, 
recomenda-se usar o equivalente a um grão de ervilha 7, 8; 
 
- a prática de escovar os dentes irregularmente está associada a um aumento 
do número de lesões de cárie e indivíduos que relatam escovar os dentes 
com menor frequência estão sob maior risco de desenvolver cárie. 
Entretanto, até o momento, não existe evidência científica de que escovar os 
dentes por mais de duas vezes ao dia, em comparação a duas vezes ao dia, 
contribua para reduzir significativamente o aumento no número de lesões 
(incremento) de cárie 6, 9; 
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- apesar de a escola ser um ambiente propício para a educação das crianças 
sobre práticas de promoção de saúde, ainda existe controvérsia sobre a 
eficácia da escovação supervisionada na escola, em adição à escovação 
realizada em casa duas vezes ao dia, para a prevenção e controle da cárie 
dentária 10. 
 
Assim, considerando o atual cenário epidemiológico e as melhores 
evidências científicas disponíveis sobre o papel da escovação dos 
dentes na prevenção e controle da cárie dentária, recomendamos às 
famílias que realizem regularmente a escovação dos dentes das suas 
crianças, em casa, duas vezes ao dia (sendo uma delas 
preferencialmente à noite, antes de dormir) com pasta de dentes 
fluoretada, em quantidade adequada à idade da criança. 
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