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As es co vas den ta is apre sen tam-se con ta mina das por mi cror ga nis mos?
As es co vas den ta is, após se rem uti li za das para a higi e ne bu cal uma úni ca vez, por 1 a 4 mi nu tos, e ar maze na das em con di ções usu a is, po dem se tor nar con taminadas por diferentes tipos de bac té ri as, in clu si ve
es trep to co cos do gru po mutans (mi cror ga nis mos ca usa do res da do en ça cá rie), ví rus, le ve du ras, pa ra si tas
in tes ti na is, pro ve ni en tes da ca vi da de bu cal ou do meio
am bi en te. Pode ha ver con ta to en tre es co vas de di feren tes mem bros da fa mí lia nos re ci pi en tes so bre a pia
ou nos ar má ri os de ba nhe i ro. Tam bém, tor na-se mu i to
di fí cil o con tro le da ocor rên cia de con ta to sa li var en tre
in di ví du os em am bi en tes como cre ches, pré-es co las e
ou tras ins ti tu i ções que abri gam cri an ças de ida de preco ce, po den do a es co va ser tro ca da e/ou com par ti lhada inadvertidamente. Dessa forma, sua desinfecção
deve ser efe tu a da.
Como deve ser efe tu a da a de sin fec ção das
es co vas den ta is após sua uti li za ção?
A me lhor op ção é la var
a es co va após seu uso, remo ver o ex ces so de água e
bor ri far um anti-sép ti co
acondicionado em frasco
spray (ad qui ri do em far mácias de manipulação) em
to das as di re ções da ca be ça
das es co vas, par ti cu larmente nas cerdas. Em seguida, a escova pode ser
guar da da no ar má rio do banheiro. Antes da próxima
es co va ção, a es co va deve ser la va da em água cor ren te.
Após a es co va ção, não se car a es co va com to a lha de
ba nho ou de ros to, pois isso pode au men tar ain da mais
a con ta mi na ção. O ex ces so de água deve ser re mo vi do
por meio de ba ti das da es co va na bor da da pia do banhe i ro. Essa é uma for ma prá ti ca e eco nô mi ca de se
efe tu ar a de sin fec ção das es co vas, uma vez que o mesmo fras copara guar dá-las pode ser uti li za do por to dos
os mem bros da fa mí lia.
Qu a is subs tân ci as de vem ser em pre ga das
para a desinfecção das es co vas?
O glu co na to de clo re xi di na a 0,12% e o clo re to de
ce til pi ri dí nio a 0,05% são efi ca zes na eli mi na ção dos
es trep to co cos do gru po mutansdas cer das das es co vas
dentais.
Como deve ser acon di ci o na da a es co va
dental?
Não há que se re pro var a ini ci a ti va da in dús tria, que
desenvolveu modelos de escovas dentais que vêm
acom pa nha das de um es to jo para pro te ger as cer das,
pois ele é útil quan do guar da mos as es co vas na bol sa,
por exem plo, evi tan do o seu con ta to com di nhe i ro,
car te i ra etc. Po rém, no dia-a-dia, a es co va deve ser

conservada em lo cal seco, após a de sin fec ção com
anti-sép ti co. Alguns es tu dos com pro va ram que es covas den ta is que per ma ne cem fora do ar má rio no to a lete po dem ser in fec ta das por co li for mes fe ca is. Isso
ocor re por que mi cror ga nis mos como os co li for mes feca is, pre sen tes no ae ros sol que se for ma após a des carga, po dem de po si tar-se nas cer das da es co va so bre a
pia do ba nhe i ro e pro li fe rar. Des sa for ma, após a desin fec ção, as es co vas de vem ser guar da das no ar má rio
do ba nhe i ro.
O tipo de den ti frí cio em pre ga do du ran te a
escovação in flu en cia a con ta mi na ção das
es co vas den ta is por mi cror ga nis mos?
A con ta mi na ção mi cro bi a na das cer das das es covas den ta is so fre a in fluên cia de inú me ros fa to res, desta can do-se o tipo de den ti frí cio, que pode con ter agentes an ti mi cro bi a nos como o flúor ou o tri clo san, os
qua is oca si o nam uma re du ção dessa con ta mi na ção. O
uso de dentifrício contendo triclosan reduz em até
60% a con ta mi na ção bac te ri a na por es trep to co cos do
gru po mutans, enquanto o
den ti frí cio flu o re ta do re duz
a con taminação em, aproxima damente, 23%.
Qual o pe río do de vida
útil de uma es co va?
As escovas dentais de vem ser tro ca das fre qüen temen te: indivíduos sa dios
de vem tro car suas es co vas a
cada 3 a 4 me ses; in di ví du os
com gri pe ou ou tras do en ças
in fec ci o sas de vem tro cá-las no iní cio e após a cura; indi ví du os que so fre ram qui mi o te ra pia ou que são imuno de pri mi dos de vem tro cá-las a cada 2 dias; e in di vídu os que so fre ram gran des ci rur gi as de vem tro cá-las
di a ri a men te. No en tan to, essa alta fre qüên cia de tro ca
de es co vas é in viá vel, sen do sa tis fa tó rio um tem po de
3 a 4 me ses, des de que as es co vas se jam sub me ti das à
desinfecçãodiariamente.
Qual o pro to co lo in di ca do para a hi gi e ni zação das es co vas den ta is?
Para o con tro le diá rio da con ta mi na ção das es co vas
den ta is, é im por tan te que, pre vi a men te à es co va ção,
seja efe tu a da a la va gem das mãos. Após a re a li za ção
da es co va ção, a es co va deve ser ade qua da men te la vada em água cor ren te e deve ser re a li za da a re mo ção do
ex ces so de umi da de. Em se gui da, deve-se bor ri far sobre a ca be ça da es co va, par ti cu lar men te so bre as cerdas, um an ti mi cro bi a no sob a for ma de spray, sen do a
es co va man ti da, en tão, em lo cal fe cha do. Pre vi a men te
à pró xi ma uti li za ção, a es co va deve ser ade qua da mente la va da em água cor ren te. O im pac to des sas me di das
so bre a sa ú de bu cal é ain da des co nhe ci do. n
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