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São Paulo, 04 de fevereiro de 2015. 

 
OFÍCIO PRES – 00211/2015 
Ref.: Suspensão da Escovação Supervisionada nas Escolas e Creches Municipais 
 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 
 
  O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, Autarquia Federal, 
instituída pela Lei nº 4.324/64, órgão responsável pela fiscalização do exercício legal da 
Odontologia e por zelar pelas normas éticas da profissão, em prol da saúde da população, 
preocupado com a notícia veiculada nesta data no Jornal “Folha de São Paulo”, quanto à 
decisão de alguns diretores de escolas e creches municipais em suspender a escovação 
supervisionada dos alunos, como uma das medidas a serem adotadas em favor do uso racional 
de água, vem, à presença de Vossa Excelência para esclarecer e, ao final, requerer: 
 
                        Sabe-se que a Odontologia é uma área da saúde complexa, exercida em 
benefício da saúde do ser humano, cabendo aos profissionais que a exercem, como 
integrantes da equipe de saúde, assim como aos órgãos fiscalizadores, a participação e o apoio 
em medidas que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos 
princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de 
acesso aos serviços de saúde e às condutas que corroboram com a prevenção em saúde bucal. 
 
   Evidências científicas existentes na literatura corroboram a necessidade da 
utilização de fluoretos nos cremes dentifrícios. Esta recomendação é preconizada pelo 
Ministério da Saúde no documento técnico “Guia de recomendações para o uso de fluoretos 
no Brasil”, de 2009. No universo escolar, esta ação é propiciada pela escovação dental. 

 

                               A adequação do meio bucal se dá através de procedimentos de limpeza e 
profilaxia, que devem ser aliados aos fundamentais cuidados de higiene bucal e revisão da 
alimentação. Nesse sentido, as escovas dentais são utilizadas como recurso estratégico para 
remover ou pelo menos desorganizar o biofilme dental, também conhecido como placa 
bacteriana.  

 

   De acordo com a Nota Técnica “Indicador Média da Ação Coletiva de 
Escovação Dental Supervisionada”, do Ministério da Saúde, disponível no Portal da Saúde 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_brasil_sorridente.php?conteudo=nota_tecnica, a Ação 
Coletiva de Escovação Dental Supervisionada é descrita como “escovação dental com ou sem 
evidenciação de placas bacterianas. Realizada com grupos populacionais sob orientação e 
supervisão de um ou mais profissionais de saúde. (...)”.  
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   O Ministério da Saúde esclarece que, além do objetivo primário das escovas 
dentais, “a escovação é igualmente estratégica para fazer com que o flúor esteja disponível na 

cavidade bucal, por meio do dentrifício”. 

 

   Igualmente, destaca que “Alguns cariologistas argumentam que do ponto de 

vista restrito da prevenção da cárie, disponibilizar flúor diariamente na cavidade bucal é tão ou 

mais importante quanto desorganizar o biofilme. Ademais, pesquisadores admitem que a 

escovação dental diária, realizada adequadamente, é efetiva na prevenção de gengivites”. 

 

   Ademais, a Portaria Nº 3.840, de 07 de dezembro de 2010 inclui a Saúde Bucal 
no monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde instituindo o indicador de cobertura 
populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família e Média 
da ação coletiva de escovação dental supervisionada, o que ocorre, em sua maioria, nas 
escolas de ensino fundamental e creches. 

 

  Ainda, referida Nota Técnica dispõe que: 

“A prática de escovar os dentes para prevenir enfermidades dentárias e 

periodontais é bastante antiga e seu início não tem registro histórico 

preciso. (...) A facilidade com que escovas dentais passaram a ser 

encontradas no mercado criou as condições para a expansão da prática 

de escovar os dentes. No Brasil são comercializadas, anualmente, 

dezenas de milhões de unidades, de diferentes características. Não 

obstante, milhões de brasileiros não dispõem com regularidade desse 

instrumento básico de higiene corporal. Outros tantos não o utilizam 

adequadamente. Assim, justifica-se plenamente que, no contexto dos 

programas públicos de saúde bucal, escovas dentais sejam 

distribuídas aos que delas necessitam, e que se realizem as ações 

educativas pertinentes.” (grifos nossos). 

 

   É de conhecimento que, em razão do comprometimento de vossa gestão, no 
Município de São Paulo a ação de escovação supervisionada e programas educativos são 
incentivados e realizados diária ou semanalmente em escolas e creches, o que envolve a 
condução da atividade por meio da participação de trabalhadores responsáveis pelo 
desenvolvimento e educação infantil.  

 

   Dessa maneira, resta evidenciado, que não só o cirurgião-dentista e 
profissionais técnicos ou auxiliares da Odontologia possuem compromisso com a saúde da 
população e educação da coletividade quanto aos cuidados de saúde bucal, sendo certo que o 
agente da ação educativa não pode ser somente ou necessariamente um profissional de 
saúde, haja vista que a finalidade é essencialmente levar flúor à cavidade bucal e, 
adicionalmente, consolidar o hábito da escovação. 
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   Considerando o exposto, manifestamos nossa sincera preocupação com a 
saúde bucal e geral das crianças desse Município, em especial, das escolas e creches 
municipais, cujos diretores entenderam por bem, adotar a suspensão da escovação no âmbito 
escolar, sob eventual alegação de que tal medida visa contribuir com o uso racional de água. 

 
   Entende-se que, saúde é questão inegociável na vida do ser humano e nas 
políticas públicas, que adotam medidas preventivas e educativas como verdadeiros fatores de 
garantir à população condições dignas de saúde e que geram melhor qualidade de vida. 

 
  Pelo exposto e, na certeza de que a matéria jornalística retromencionada 
apresenta ações isoladas, vimos à presença de Vossa Excelência, a fim de requerer vossa 
especial atenção e adoção de providências necessárias para superação deste episódio, no 
sentido de orientar todas as escolas e creches próprias ou conveniadas deste Município a não 
interromperem a escovação dos alunos, por ser medida de saúde pública e porque essa ação 
configura um retrocesso nos avanços já alcançados conforme os índices do Sistema Único de 
Saúde, em benefício da saúde da população. 
 
  No ensejo, apresentamos protestos de distinta consideração e respeito.  

 
Atenciosamente, 

                 
Dr. Marco Antonio Manfredini                           Dr. Claudio Yukio Miyake 
               - SECRETÁRIO -                     - PRESIDENTE - 
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