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EVALUATION OF THE EFFICACY OF "BASS" AND "FONES" TOOTHBRUSHING
TECHNIQUES IN RELATION WITH DENTAL PLAQUE REMOTION, GINGIVAL
BLEEDING DIMINUTION AND QUANTITY OF STREPTOCOCCUS MUTANS AND
LACTOBACILLUS IN THE SALIVA.
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Sinopse
Os autores avaliaram a eficácia de 2 técnicas de escovação dental (BASS e
FONES), na redução de placa, sangramento gengival e quantidade de Estreptococos mutans e
Lactobacilos na saliva, de 20 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 08 a 12 anos, da Escola
Estadual de 1º Grau “Profª. Cleide da Fonseca Ferreira”, da cidade de Mogi-Guaçu (SP), durante
32 dias. As crianças foram divididas em 02 grupos (BASS e FONES), com 10 em cada, sendo
devidamente motivadas e ensinadas as técnicas; através de aulas prático-demonstrativas, vídeo,
supervisão diária e correções dos movimentos, durante todo o período experimental, na mesma
quantidade de tempo e atenção para os 02 grupos. A eficácia dos métodos escovatórios foi
determinada pela tomada de Índice de Placa de Silness e Löe (1964), Índice de Sangramento
Gengival de Löe e Silness (1967) e pelas contagens de Estreptococos mutans e Lactobacilos por ml
de saliva, através dos métodos “Caritest SM” e “Caritest LB” antes do ínicio do experimento e
ao seu final. Os resultados demonstraram que as 02 técnicas de escovação (BASS e FONES), são
eficientes na remoção de placa e diminuição do sangramento gengival , sendo que a técnica de
BASS se mostrou superior à de FONES nestes aspectos, contudo pelo método de contagem testado,
não se comprovou a eficácia dos métodos escovatórios em reduzir os 02 grupos de
microorganismos na saliva ao mesmo tempo pelo período de 32 dias.

Abstract
The authors evaluated the efficacy of two toothbrushing techniques (BASS and FONES), in the
plaque reduction, gingival bleeding and quantity of Streptococcus mutans and Lactobacillus in the
saliva, twenty children from both sex, ranging from eight to twelve years old, students to E.E.P.G.
“Profª Cleide da Fonseca Ferreira”, were analyzed in Mogi-Guaçú, during 32 days. The children
were divided into two groups of ten each (BASS and FONES), being motivated and touch the
techniques, through pratical-demonstrative classes, video, daily supervision and correction
moviments, during all the experimental period, at the same time and atention for the 2 groups. To
evaluate the efficacy of these two techniques were taken the Index of Plaque of SILNESS and LÖE
(1964), Index of Gingival Bleeding of LÖE and SILNESS (1967) and tests of count of
microorganisms (Streptococcus mutans and Lactobacillus) in the saliva belonging to types
CARITEST SM and CARITEST LB. Such procedures were taken in the beginning and at the end of
the experiment. The results found for both brushing techniques (BASS and FONES) are efficient in
the reduction of plaque and diminished the gingival bleeding, where the “BASS”

brushing

technique was superior than the “FONES” technique, however the method of count of
microorganisms, it wasn´t prove the efficiency of the brushing methods in reducing the 2
microorganisms groups of saliva at the same time, during 32 days.

INTRODUÇÃO

Várias pesquisas tem mostrado a existência de uma correlação positiva entre as contagens
de Estreptococos mutans e Lactobacilos na saliva e a freqüência de cáries. A contagem
destes microorganismos na saliva tem sido considerada um exame de alto valor para o
prognóstico e avaliação de risco de cárie, demonstrando grande sensibilidade e
especificidade na identificação de indivíduos de alto risco. HOERMAN et al.18 (1972),
LOESCHE et al.31 (1975), KLOCK & KRASSE23 (1977), KOHLER et al.24 (1981),
SEPPA & HAUSEN37 (1988) e BRATHALL & CARLSSON09(1988).
Desde há muito, a placa bacteriana dental tem sido apresentada com o principal agente
etiopatogênico, para as cáries e periodontopatias.KEYES22 (1960), LÖE et al.29 (1965),
LISTGARTEN26 (1968) e LISTGARTEN 27(1976).
O eficiente controle da placa dental é apontado

como potente agente terapêutico e

preventivo para as duas principais doenças bucais acima citadas. HOOVER &
LEFKOWITZ20 (1965), LANG et al.25 (1973), GREENE & SUOMI14 (1977),
AINAMO01 (1980), AXELSSON06 (1981), PAGE & SCHROEDER36 (1982) e
NORDLAND et al.34 (1987).
Embora se tenha aumentado a divulgação e o uso de controladores químicos, os mesmos
ainda não tem apresentado resultados que possam torná-los substitutos adequados para os
métodos mecânicos de remoção da placa, sendo considerados meios complementares para
suprir as deficiências das escovações habituais. NEWMANN33 (1986), NUCKOLS35
(1987) e MANDEL32 (1988).
Dentre os métodos de higienização bucal tem se destacado as variadas técnicas de
escovação dentária, que podem remover mais ou menos placa, de acordo com a habilidade
do operador, mecanismos de ensino e aprendizagem, os movimentos preconizados pelas
próprias técnicas, além de outros fatores. GJERMO & FLOTRA13 (1970), HANSEN &

GJERMO17 (1971), AXELSSON & LINDHE02 (1974), GUEDES-PINTO et al.15,16
(1978), ISSAO et al.21 (1981) e TOLEDO et al.38 (1991).
Se considerarmos que uma determinada técnica de escovação dental possa ser mais
eficiente na remoção mecânica da placa, que outras, esta mesma técnica poderia influir de
modo mais significativo na obtenção de um meio ambiente bucal mais sadio, significando
então diminuição de risco maior para cáries ou doenças periodontais, de acordo com a
técnica escolhida. Assim, a maior remoção de placa também poderia interferir na
quantidade de Estreptococos mutans e Lactobacilos na saliva.
Deste modo, avaliamos a eficiência de duas técnicas de escovação dental (BASS07,08, 1954
e FONES12, 1934), quanto à sua capacidade de remover placa e diminuir o sangramento
gengival, além de modificar as quantidades de Estreptococos mutans e Lactobacilos na
saliva.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o presente estudo, foram selecionadas 20 crianças de ambos os sexos, na faixa etária
de 08 a 12 anos, pertencentes à Escola Estadual de 1ª Grau “ Profª. Cleide da Fonseca
Ferreira”, do bairro do Itaqui, da cidade de Mogi-Guaçú (SP).
Os critérios adotados para a seleção dos pacientes foram os seguintes:
 não estarem fazendo uso de antibióticos nos 03 últimos meses;
 não estarem fazendo uso de bochechos ou dentifrícios que contivessem substâncias
químicas auxiliares no controle da placa bacteriana e/ou cárie;
 não estarem fazendo uso de aparelhos ortodônticos ou próteses.
Antes do início da pesquisa, os pais das crianças selecionadas foram orientados a respeitar
esses critérios e instruídos sobre os procedimentos do experimento, através de palestras.

No primeiro dia do experimento, foram distribuídos às crianças, 2 escovas do tipo ORAL
B, padrão P30, com cerdas macias, sendo uma para ser utilizada na escola e outra em
casa, além de um dentifrício da marca Gessy, tipo Cristal.
As crianças foram divididas, aleatoriamente, em 2 grupos de 10 elementos cada um (Grupo
Bass e Grupo Fones).
Para os 2 grupos, foi desenvolvido um programa instrucional e de motivação para o
aprendizado das técnicas de escovação de "BASS" e "FONES", sendo utilizados os
seguintes recursos instrucionais: palestras, uso de macro-modelos, aulas demonstrativas e
vídeos. As crianças foram instruídas a higienizar a boca duas vezes ao dia, com a técnica
do seu respectivo grupo.
As instruções foram dadas por 1 hora, diariamente, para cada grupo em separado, nos 5
dias iniciais do experimento. Os 2 grupos executaram as escovações, com
supervisionamento durante 10 a 15 minutos, diariamente.
Com intervalos de 5 em 5 dias foram realizadas correções individuais das técnicas. Nos
finais de semana, recomendava-se aos pais e às crianças que mantivessem a higiene, nas
suas casas.
Antes do início e ao final do experimento, as crianças foram submetidas a exames clínicos,
sendo tomados os Índices de Placa de SILNESS e LÖE28 (1964) e o de Sangramento
Gengival de LÖE e SILNESS30 (1967) por um Cirurgião-Dentista preparado, calibrado e
capacitado para a execução.
Para a contagem de Estreptococos mutans e Lactobacilos na saliva foram utilizados,
respectivamente, os testes bacteriológicos CARITEST SM e CARITES LB, da Herpo
Produtos Dentários Ltda, Rio de Janeiro. As coletas de saliva foram realizadas antes do
início e ao final do experimento. Para a coleta da saliva foram distribuidas às crianças,
bases de goma para estimulação salivar. Os procedimentos laboratoriais dos testes foram
realizados de acordo com as instruções do fabricante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nossos resultados confirmaram a inequívoca associação entre placa dental e sangramento
gengival, assim como a diminuição de inflamação na presença de métodos de higiene que
efetuam a remoção da placa bacteriana.
Nossos achados são concordantes com os de ISSAO et al.21 (1981) e WUMDERLICH et
al.42 (1985), no que tange à quantidade de placa; quando analisamos os índices de placa
(IPL) encontrados após a realização do experimento, notamos que a motivação e o uso de
recursos instrucionais adequados, tais como palestras, filmes em vídeo, aulas
demonstrativas com macro-modelos, associados à técnica de escovação dental foram
suficientes para reduzir placa na maioria dos escolares, independente da técnica usada.

Tabela I: Relação das 20 crianças constantes do experimento e identificadas por números, com os
grupos de escovação correspondente, BASS ou FONES.
Número

Grupo BASS

Grupo FONES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

A.C.S.S.
A.P.S.S.
H.P.C.
D.A.G.
C.C.N.
D.G.B.
C.F.S.
A.M.S.
E.C.S.
J.S.B.

R.H.M.
C.A.P.
A.C.A.
E.W.S.
J.F.C.
C.H.R.S.
A.F.S.
A.L.S.
N.C.P.
C.S.M.

Tabela II: Quantidade de Placa obtida através do Índice de Placa de Silness e Löe antes do início (Inicial) e após 32
dias de experimento (Final) em crianças que utilizaram as técnicas de escovação de BASS e FONES.

Crianças

Grupo BASS
Inicial

Grupo FONES
Inicial

Grupo BASS
Final

Grupo FONES
Final

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

1,79
1,75
1,10
2,27
1,60
1,06
1,52
2,16
1,52
1,46

1,98
1,85
1,52
0,77
1,93
1,92
2,06
1,67
2,06
1,54

1,39
1,60
0,45
0,66
0,83
0,75
1,04
0,81
0,97
1,12

1,50
1,33
1,54
0,81
0,80
1,20
1,68
1,04
1,45
0,87

Total

16,23

17,30

9,62

12,24

1,62

1,73

0,96

1,22

Média Geral

A Tabela II mostra os valores médios de placa (IPL) iniciais e finais respectivamente,
1,62 e 0,96 para o grupo que usou a técnica de BASS (Grupo “BASS”) e 1,73 e 1,22 para
quem fez uso de técnica de FONES (Grupo “FONES”), mostraram uma diminuição média
de 40,74% para o grupo “BASS”, enquanto que para o grupo “FONES” a diminuição
média foi de 29,47%.
A técnica de BASS demonstrou ser 27,67% mais eficiente na remoção de placa que a
técnica de FONES, concordando com os experimentos de AXELSSON et al.03,04,05 (1976,
1977 e 1978) e AXELSSON06 (1981) que descreve a técnica de BASS como a mais
eficiente de todas, porém discordantes de WAMBIER & DIMBARRE41 (1995), que
afirmam ser os valores de redução de placa, superiores com o uso da técnica de FONES.
Talvez uma maior e melhor utilização de mecanismos educacionais e o uso de um menor
número de crianças testadas em nossa pesquisa, podendo ser oferecida uma supervisão de
escovação mais próxima, podem ter influído nos resultados.

Embora a técnica de BASS apresente inicialmente maior dificuldade de aprendizado;
quando se dispõe de tempo, técnicas e recursos instrucionais adequados, os resultados
demonstram maiores remoções de placa, como afirmam GUEDES-PINTO et al.15,16
(1978) e os resultados deste experimento.

Tabela III: Quantidade de Sangramento Gengival obtido através do Índice de Sangramento Gengival de Löe e
Silness antes do início (Inicial) e após 32 dias de experimento (Final) em crianças que utilizaram as técnicas de escovação
de BASS e FONES.

Crianças

Grupo BASS
Inicial

Grupo FONES
Inicial

Grupo BASS
Final

Grupo FONES
Final

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

2,00
1,64
1,27
2,08
1,50
1,17
1,77
2,32
1,75
1,23

1,58
1,41
1,56
0,23
1,57
1,48
1,98
1,23
2,13
1,60

1,50
0,95
0,47
0,89
1,00
0,60
0,85
0,59
0,81
1,14

1,20
0,93
1,68
0,91
1,15
1,04
1,72
0,45
1,45
0,72

Total

16,73

14,77

8,80

11,25

0,88

1,12

Média Geral

1,67

1,47

Quanto aos valores de sangramento gengival (ISG) mostrados na Tabela III, notamos que
para o grupo “BASS” , inicialmente com valores médios iniciais de 1,67 e finais de 0,88, a
redução média apresentada foi de 47,30%, enquanto que para o grupo “FONES” , com
valores médios iniciais de 1,47 e finais de 1,12 , a redução média foi de 24,32%, tendo o
grupo que desenvolveu a técnica de BASS um resultado 48,59% superior à técnica de
FONES, quando comparados os valores entre si.
O grande percentual de crianças com gengivite, encontradas neste estudo, mesmo após
tantos anos, confirmam os resultados dos trabalhos de VERTUAN39 (1973) e
VIGGIANO40 (1974), que mostraram uma grande prevalência de gengivite em escolares

de 07 a 14 anos no Brasil. Fortalecendo deste modo, a necessidade urgente de se
incrementar métodos educacionais e técnicas de escovação intra-sulculares, como a técnica
de BASS, que possam reduzir mais significativamente a placa e as doenças periodontais,
na faixa etária estudada.

Tabela IV: Valores das contagens das Unidades Formadoras de Colônias U.F.C.s de Estreptococos mutans por ml de
saliva, no início (Inicial) e no final do experimento (após 32 dias), para pacientes que utilizaram a Técnica de escovação
de BASS ou de FONES.

Crianças
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Grupo BASS
Inicial
50.000
10.000
100.000
10.000
50.000
10.000
10.000
10.000
50.000
1.000.000

Grupo FONES
Inicial
10.000
50.000
100.000
10.000
10.000
500.000
50.000
50.000
100.000
50.000

Grupo BASS
Final
100.000
10.000
100.000
10.000
100.000
50.000
10.000
100.000
100.000
100.000

Grupo FONES
Final
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
50.000
10.000
50.000
100.000

Quanto aos resultados obtidos (Tabela IV) a partir do uso do método “CARITEST SM”
para contagem de Estreptococos mutans na saliva, observamos que para o grupo que
desenvolveu a técnica de BASS após 32 dias de experimento, 40% apresentaram os
mesmos níveis bacterianos iniciais, 50% níveis maiores e apenas 10% diminuição. Para o
grupo “FONES”, os resultados foram de 40% de manutenção dos níveis iniciais, 50% de
diminuição de U.F.C.s e 10% de aumento.

Contudo, ao considerarmos os valores bacterianos iniciais dos 02 grupos avaliados nesta
pesquisa, notamos que os níveis de Estreptococos mutans na saliva mostram

uma

diferença grande com a média de U.F.C.s deste tipo bacteriano em crianças brasileiras da

mesma faixa etária e condições econômico-sociais. Em dois outros estudos, de BUISCHI
et al.10 (1987) e HOFLING et al.19 (1991), 65% das crianças analisadas demonstravam
números de U.F.C.s com valores entre 105 e 106 por ml de saliva, enquanto que em nosso
experimento, somente 25% delas mostraram valores iniciais iguais ou maiores que 105 ou
106 U.F.C.s por ml de saliva.
Estes valores baixos podem ter sidos afetados por questões de dieta, ambientais, mesmo até
sociais e psíquicas (CHAIM11, 1996) ou indicar uma possível falha no teste químico
proposto para contagens de Estreptococos mutans do método CARITEST SM.
No entanto, para as contagens de Lactobacilos pelo método CARITEST LB , os dados
obtidos (Tabela V ) no início do experimento, 55% das crianças mostraram níveis iguais
ou superiores 105 ou 106 U.F.C.s por ml de saliva, foram compatíveis com os achados de
BUISCHI et al.10 (1987) e HOFLING et al.19 (1991), o que pode reforçar a idéia de
problemas com o método CARITEST SM.

Tabela V: Valores das contagens das Unidades Formadoras de Colônias U.F.C.s de Lactobacilos por ml de saliva, no
início (Inicial) e no final do experimento (após 32 dias), para pacientes que utilizaram a Técnica de escovação de BASS
ou de FONES.

Crianças
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Grupo BASS
Inicial
100.000
50.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
50.000
100.000
1.000.000
10.000
100.000

Grupo FONES
Inicial
50.000
50.000
1.000.000
50.000
100.000
500.000
50.000
100.000
50.000
50.000

Grupo BASS
Final
10.000
10.000
1.000.000
500.000
500.000
100.000
100.000
1.000.000
50.000
10.000

Grupo FONES
Final
100.000
1.000.000
250.000
10.000
100.000
1.000.000
50.000
50.000
50.000
100.000

Nossos resultados (Tabela V) em relação ao número de U.F.C.s de Lactobacilos por ml de
saliva, indicam que para o grupo que utilizou a técnica de escovação de BASS, 50% das
crianças estudadas apresentaram diminuição, 30% mantiveram-se nos valores iniciais,
enquanto que 20% aumentaram. Para as crianças do grupo “FONES” , 30% mostraram
diminuição, 30% manutenção e 40% aumento dos níveis iniciais, verificando-se então,
neste aspecto que o grupo “BASS” apresentou melhores resultados, embora tanto para um
grupo, quanto para outro, os resultados encontrados tenham se apresentado de modo
disforme, tanto aumentando, mantendo ou diminuindo, não demonstrando qualquer tipo de
homogeneidade.
A duração experimento (32 dias) e as técnicas utilizadas para remoção de placa, não
puderam comprovar pelos métodos de contagem de Estreptococos mutans e Lactobacilos
utilizados (CARITEST SM e CARITEST LB), eficiência na redução destas bactérias na
saliva das crianças testadas. Deve ser considerada, portanto a hipótese de novos estudos,
com períodos experimentais diferentes e ou métodos de contagem diversos.
Os resultados demonstram a importância dos métodos de higiene bucal, como os de
escovação no que diz respeito a diminuição de placa e sangramento gengival, contudo não
determina adequadamente a sua importância na diminuição de Estreptococos mutans e
Lactobacilos na saliva .

CONCLUSÕES

A análise dos resultados obtidos neste experimento, nos permite concluir que:

1- As técnicas de escovação de BASS e FONES, foram eficientes na redução de placa e
sangramento gengival, sendo que a técnica de BASS demonstrou ser superior a de
FONES nestes aspectos.
2- Quanto às contagens de Lactobacilos na saliva pelo método CARITEST LB, a técnica
de BASS mostrou ser mais eficiente que a de FONES, enquanto que em relação às
contagens de Estreptococos mutans pelo método CARITEST SM, a técnica de FONES
apresentou melhores resultados que a de BASS. No entanto, nenhum dos 2 grupos
testados (BASS e FONES) mostrou maior eficiência em reduzir os 2 grupos bacterianos
ao mesmo tempo, na saliva, após o período de 32 dias.
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