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RESUMO 

 

O presente estudo objetivou implantar, avaliar e comparar a eficácia de dois 

sistemas de desfluoretação de águas em duas localidades com problema de 

fluorose endêmica na zona rural de São João do Rio do Peixe, Paraíba. Os 

sistemas investigados foram Estação de Tratamento de Águas (ETA) e Filtro 

Desfluoretador Regenerável (FDR). O estudo foi dividido em duas partes, quais 

sejam: Parte I (avaliação de riscos: mapeamento dos teores residuais de flúor 

nas águas subterrâneas e percepção de fluorose dentária) e Parte II (redução 

de agravos: sistemas de desfluoretação). A amostra consistiu de 59 indivíduos 

de ambos os sexos e variadas faixas etárias; sendo 29 para o estudo da ETA 

(poço com 5,3 mg/L de flúor) e 30 para o do FDR (poço com 2,6 mg/L de flúor). 

Para investigar a estimativa de ingestão de flúor foi realizada a coleta de água, 

outros líquidos, alimentos pela metodologia do prato duplicado. Para crianças a 

estimativa de ingestão de flúor por dentifrício foi realizada com escovação 

simulada. Os valores de excreção de flúor foram estimados por coleta de urina 

de 24 horas. Todas as amostras coletadas foram armazenadas sob 

refrigeração e analisadas por eletrodo específico para flúor através de método 

direto e indireto por difusão com hexametildisiloxano quando apropriado. As 

avaliações foram realizadas em dois momentos distintos D1 (baseline) e D2 (1 

a 2 meses após a desfluoretação), para ambos os modelos de desfluoretação 

(-ETA e -F). Observou-se que a ingestão total de flúor bem como sua excreção 

diminuiu após a instalação dos dois modelos de desfluoretação, tanto o de 

base comunitária (ETA) como o de base domiciliar (FDR), indicando assim a 

eficácia desses modelos quanto ao controle de níveis ideais de flúor na água 

destinada ao consumo humano. O mapeamento da concentração de flúor na 

água proveniente dos poços artesianos da zona rural de São João do Rio do 

Peixe – PB confirmou o risco de fluorose dentária naquele município. Das 

amostras analisadas, 63,9% apresentaram [F] acima do valor ideal de 0,7 mg/L 

e 35% apresentaram valores acima de 1,5 mg/L. Estimou-se que cerca de 



2.465 pessoas tem o risco de desenvolver fluorose dentária e 1.057 indivíduos 

podem ser portadores de fluorose óssea. A água foi o componente da dieta que 

mais contribuiu para a ingestão diária total de fluoreto (50%) nas duas 

localidades. Houve redução significativa na ingestão total de flúor no grupo de 

crianças entre os períodos de D1-ETA (0,10 mgF/kg/dia) para D2-ETA (0,04 

mgF/kg/dia); e D1-F (0,07 mgF/kg/dia) para D2-F (0,03 mgF/kg/dia), bem como 

para os grupos de adultos da ETA e do FDR. O período de regeneração na 

ETA foi superior ao do sistema FDR sugerindo a aplicação do sistema ETA em 

localidades com elevadas concentrações de flúor onde o FDR não seria eficaz 

(>3,0 mg/L). Conclui-se que os dois modelos de desfluoretação foram eficazes 

em reduzir a ingestão de flúor e, por conseguinte reduzir o risco de fluorose 

dentária. Apesar de ambos os sistemas serem eficientes em reduzir a 

biodisponibilidade de flúor entre os usuários, apenas o sistema de base 

comunitária (ETA) se mostrou indicado para localidades com elevadas 

concentrações de flúor com risco de fluorose óssea. 

 
Palavras-chave: biotecnologia em saúde; flúor; metabolismo; toxicidade; 

fluorose dentária; sistema de desfluoretação. 
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ABSTRACT 

 

This research was undertaken to evaluate, implement and compare the 

effectiveness of two water defluoridation systems in two locations with endemic 

fluorosis problem in the countryside of São João do Rio do Peixe, Paraiba. The 

systems investigated were the Water Treatment Resort (ETA) and 

Defluoridation Regenerable Filter (DRF). The study was divided into two parts, 

namely: Part I (risk assessment: mapping of residual levels of fluoride in 

groundwater and perception of dental fluorosis) and Part II (reduction of injuries: 

defluoridation systems). The sample consisted of 59 individuals of both sexes 

and different age groups, being 29 for the study of ETA (artesian well with 5.3 

mg/L fluoride) and 30 for the FDR (artesian well with 2.6 mg/L fluoride). To 

investigate the estimation of fluoride intake were collecting water, other liquids, 

by food duplicate plate methodology. For children the estimated intakes of 

fluoride dentifrice was performed with a simulated toothbrushing. The excretion 

values of fluoride were estimated by collecting 24-hour urine. All samples were 

stored under refrigeration and analyzed for fluoride ion-selective electrode 

through direct and indirect method for diffusion hexamethyldisiloxane as 

appropriate. Evaluations were performed at two different times D1 (baseline) 

and D2 (1 to 2 months after defluoridation) for both defluoridation models (ETA 

and DRF). It was observed that the total fluoride intake and excretion decreased 

after installation of the two defluoridation models, both communitarian model 

(ETA) as the domiciliary model (FDR), thus indicating the effectiveness of these 

models to control optimal levels of fluoride in drinking water. The map of fluoride 

concentration in water from artesian wells in rural areas of São João do Rio do 

Peixe – PB, confirmed the risk of dental fluorosis in that municipality. 63.9% of 

samples analyzed had [F] above the ideal value of 0.7 mg / L and 35% had 

values above 1.5 mg / L. It was estimated that about 2,465 people are at risk of 

developing dental fluorosis and 1,057 individuals can be affected by skeletal 

fluorosis. The water component of the diet was the largest contributor to total 



daily fluoride ingestion (50%) in two locations. It was observed that there was 

significant reduction in total fluoride intake in the group of children between 

periods D1-ETA (0.10 mg F / kg / day) for D2-ETA (0.04 mg F / kg / day) 

and D1-F (0.07 mg F / kg / day) for D2-F (0.03 mg F / kg / day) as well as for 

adult groups of ETA and the DRF. The period of regeneration in the ETA 

system was superior to DRF suggesting the application of the ETA system in 

locations with high concentrations of fluoride where FDR would not be effective 

(> 3.0 mg / L). It is concluded that the two defluoridation models were effective 

in reducing the intake of fluoride and therefore reducing the risk of dental 

fluorosis. Although both systems are effective in reducing the bioavailability of 

fluoride among users, only communitarian defluoridation system (ETA) has 

proved suitable for locations with high concentrations of fluoride at risk for 

skeletal fluorosis. 

 

Key-words: biotechnology; fluoride; metabolism; toxicity; dental fluorosis; 

defluoridation system. 
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1. INTRODUÇÃO1 
 

O Polígono das Secas do nordeste brasileiro apresenta um regime 

pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no 

espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui em um considerável 

entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da 

população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos são por demais 

conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil (BRASIL, 2005). 

Campos (2005) explica que o homem possui dois tipos de fontes de 

água para seu abastecimento, as águas superficiais (rios, lagos, canais, dentre 

outros) e subterrâneas (lençóis subterrâneos). As águas subterrâneas podem 

representar um importante insumo para solução do problema, cuja utilização 

exige o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e 

disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas. 

Apesar das águas profundas, normalmente, apresentarem um alto 

grau de pureza, o que permite a sua distribuição sem ou com tratamento 

simples, existem registros de número significativo de municípios no Brasil, 

cujos poços artesianos apresentam problemas de excesso de flúor,2 em suas 

águas, desaconselhando sua utilização para o consumo humano sem prévio 

tratamento (BRASIL, 2005). 

O flúor é o décimo terceiro elemento mais abundante na natureza e 

está presente no ar, no solo e nas águas. Esse elemento químico é o mais 

eletronegativo dos halogênios, grupo que inclui ainda o cloro, o bromo e o iodo. 

A elevada eletronegatividade confere a capacidade de reagir com outros 

elementos químicos e formar compostos orgânicos e inorgânicos (BURT, 

1992). 

Organização Mundial de Saúde (2006) expõe que o flúor é um 

elemento encontrado em concentrações variáveis no solo e na água. É 

considerado um nutriente importante para os tecidos mineralizados do corpo e 

o seu uso apropriado acarreta benefícios para a integridade óssea e dentária. 

Desse modo, tem impacto positivo e relevante para a saúde. 

                                                        
1 Esta tese seguiu as normas ABNT 2011. 
² Nome genérico para o íon fluoreto. 
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Aproximadamente, 99% do flúor encontrado no corpo humano se localizam nos 

tecidos mineralizados (WHITFORD, 1996a). 

No início do século XX, observou-se uma relação entre a presença 

de flúor na água e a ocorrência de manchas nos dentes dos habitantes de 

algumas localidades dos Estados Unidos. Anos mais tarde, após estudos e 

pesquisas, provou-se que tais manchas no esmalte eram relacionadas à 

toxicidade crônica pelo flúor, denominado, inicialmente, de esmalte mosqueado 

e, posteriormente, de fluorose. Mais que isso, foi observado que a severidade e 

a prevalência dessas manchas guardavam relação direta com a concentração 

de flúor na água (DEAN; ARNOLD; ELVONE, 1942; BURT, 1992). A fluorose 

dentária, portanto, consiste em efeito tóxico provocado pelo excessivo 

consumo de flúor, quando do período da formação dos dentes (odontogênese).  

Entretanto, os efeitos benéficos do flúor são conhecidos desde o 

século passado, quando trabalhos científicos publicados, já em 1930, 

demonstraram que existia correlação positiva entre a redução da prevalência e 

severidade de cárie em crianças e os teores residuais de flúor nas águas de 

abastecimento de algumas comunidades (THYLSTRUP, 1990). Ou seja, se por 

um lado o flúor apresenta efeitos positivos para a fisiologia e bioquímica dos 

tecidos duros do corpo humano e prevenção de cárie; por outro, quando em 

excesso, pode também apresentar efeitos negativos sobre os tecidos 

mineralizados, causando nestes patologias como as fluoroses esquelética e 

dentária. 

Galagan e Vermillion (1957), em seu clássico estudo intitulado 

Determining Optimum Fluoride Concentrations, estabeleceram a concentração 

de flúor [F] ideal, a partir de uma fórmula que considerou o flúor ingerido 

através da água, a temperatura de cada localidade e o peso corporal do 

indivíduo. Os autores concluíram que a [F] ideal para qualquer comunidade 

estaria dentro da faixa 0,7 – 1,2 ppm, geralmente, recomendada para a 

fluoretação.     

No Brasil, a Portaria 518/2004, do Ministério da Saúde, determina 

que a concentração máxima do flúor para consumo humano seja de 1,5 ppm. 

No entanto, este valor deve observar a legislação específica vigente em cada 

local (BRASIL, 2004a). Como o consumo de água varia com a sede, e esta 

com a temperatura, a concentração ótima de flúor na água deve ser adequada 



25 
 

                                                   José Ferreira Lima Júnior  
 

à temperatura prevalecente na comunidade. Ao considerar os critérios 

mencionados e as condições climáticas da região Nordeste e, mais 

especificamente, do estado da Paraíba, estabeleceram-se concentrações de 

íon fluoreto variando entre 0,6 e 0,7 ppm (mg/L), como ideais em água para 

consumo humano (CECOL/USP, 2011).  

A fluorose é um distúrbio do esmalte dentário que clinicamente se 

apresenta com manchas esbranquiçadas opacas ou escurecidas. O esmalte 

dentário nos casos mais severos pode se tornar quebradiço e provocar fraturas 

nos dentes (THYLSTRUP; FEJERSKOV, 1978).  É um distúrbio que pode 

afetar a função mastigatória e a estética da pessoa. Distúrbios de 

comportamento infantil não são raros e dependem da percepção do problema 

(SAMPAIO; MENDES; PIRES,1997). A etiologia da fluorose dentária está 

diretamente relacionada à ingestão de flúor durante o período da amelogênese 

(formação dentária), por este motivo o período de risco para o desenvolvimento 

da fluorose em dentes permanentes vai desde o nascimento até aos seis anos 

de idade. Estima-se que a dose diária de flúor para desenvolver fluorose 

dentária seja em torno de 0,07 mg de flúor por Kg de peso corporal (BURT, 

1992). 

Ao contrário de algumas zonas urbanas da região Nordeste, a 

prevalência de fluorose dentária em crianças do interior da Paraíba está 

praticamente relacionada apenas à concentração de flúor na água, uma vez 

que a água ainda é o principal veículo para a ingestão de flúor na região 

(SAMPAIO et al., 2010; CARVALHO; KEHRLE; SAMPAIO, 2007). O percentual 

de crianças portadoras de fluorose dentária no interior da Paraíba é de 31%, 

61% e 71,4 % para concentrações de flúor na água abaixo de 0,10 a 0,70; 0,71 

a 1,00; e acima de 1,00 (até 3,50) mg/L, respectivamente (SAMPAIO et al., 

1999).  Em algumas localidades, a ingestão de flúor por crianças paraibanas 

tem se tornado elevada a cada ano, devido ao maior acesso aos cremes 

dentais fluoretados, e em algumas localidades, devido ao aumento eventual de 

alimentos industrializados (PESSAN et al., 2008; FORTE; MOIMAZ; SAMPAIO, 

2008).  

A literatura aponta quatro fatores importantes como fontes de 

ingestão de flúor relacionadas à fluorose: a) água; b) suplementos fluoretados; 

c) creme dental fluoretado; d) alimentos, bebidas ou fórmulas infantis 
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(BUZALAF; KOBAYASHI; PHILIPPI, 2008). No caso da Paraíba, apenas os 

suplementos de flúor (comprimidos e soluções) não é um fator etiológico 

atuante, isto porque comprimidos e soluções de flúor são raramente utilizados 

no Brasil (SAMPAIO, 2000; SAMPAIO; LEVY, 2011).  

A água é a principal fonte de ingestão de flúor, particularmente, em 

áreas cujas fontes de águas são poços artesianos. No caso de elevadas 

concentrações de flúor na água potável, a busca por outras fontes de água, 

bem como a implantação de sistemas de desfluoretação, devem ser 

implementadas. Burt (1992) elucida que os critérios básicos para a escolha do 

processo mais apropriado para a remoção do flúor em águas de captação 

subterrânea para consumo humano são a eficiência, economia de implantação 

e operação e simplicidade na operação. 

As técnicas mais utilizadas para remoção de íons fluoretos da água 

são a desmineralização total ou parcial da água por meio de processos de 

troca iônica com a utilização de resinas sintéticas; os processos absortivos com 

a possibilidade de se usar vários adsorventes; a eletrocoagulação e a 

coagulação seguida de precipitação. O processo mais adequado em unidades 

de tratamento para a remoção de fluoretos em águas para consumo humano é 

o processo físico de sorção ou de adsorção, e posterior formação de 

complexos do material de substrato com o íon fluoreto. Os processos 

absorptivos, com a utilização de produtos que reagem com fluoretos, formando 

compostos estáveis, apesar do baixo custo destes produtos, apresentam, como 

principal desvantagem, as dificuldades de condicionamento para novos ciclos 

de tratamento, exigindo sua contínua remoção e troca. Desta forma, os 

processos de adsorção, principalmente aqueles com a utilização de substratos 

minerais sólidos (alumina ativada, cal, aluminas hidratadas comerciais, bauxita, 

dolomita, sílica, argilas pré-tratadas, magnesita), apresentam-se como a melhor 

alternativa técnica e econômica. A utilização ocorre na forma de células, na 

qual estes substratos minerais são postos em contato com a água, contendo 

fluoretos em fluxo através das colunas de sorção (YANG, 2003; ONYANGO, 

2006; LEITE; BUAZALAF, 2008). 

Jamode, Sapkal e Jamode (2004) discutem que apesar dos avanços 

nas pesquisas científicas, muitas dessas técnicas apresentam desvantagens, 

como o alto custo, a baixa eficiência e a não aplicabilidade em escala de 
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massa. A despeito dos avanços nas tecnologias de desfluoretação de águas, 

existem ainda os desafios de tornar os métodos mais baratos, mais eficientes, 

mais eficazes, com regenerações da alumina ativada em longo prazo, o que 

geraria uma vida útil média maior dos filtros. Além disso, poucos trabalhos 

científicos realizaram estudos de metabolismo de flúor, uma vez que a maioria 

das pesquisas é restrita ao ambiente laboratorial e, portanto, não procede 

avaliações aplicadas na comunidade. 
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2. OBJETIVOS 
 

GERAL 

 

 Implantar, avaliar e comparar a eficácia de dois sistemas de 

desfluoretação de águas em localidades com problema de fluorose 

endêmica no estado da Paraíba. 
 

ESPECÍFICOS 
 

 Realizar estudos de mapeamento e caracterização das águas de 

consumo no município de São João do Rio do Peixe - PB;  

 Estimar a ingestão e excreção de flúor de diversas fontes (água, 

alimentos sólidos, alimentos líquidos, dentifrícios e urina) em indivíduos 

residentes em localidades com poços artesianos com elevadas 

concentrações de flúor; 

 Estimar a biodisponibilidade de flúor antes e após a implantação de 

sistemas de desfluoretação de águas; 

 Investigar a aplicabilidade de dois sistemas de desfluoretação de águas 

para a região do semiárido nordestino. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para fins de organização e apresentação dos diversos temas 

relacionados ao assunto, esta seção encontra-se divida em dois capítulos: 

 Avaliação de risco 

 Redução de agravos 

 

3.1. Avaliação de Risco 
 

3.1.1. Generalidades sobre o flúor 

 

o Química do flúor 

 

Inicialmente, necessário se faz esclarecer a diferença entre flúor e 

fluoreto, já que os dois termos estão sendo utilizados indistintamente. A palavra 

flúor identifica o elemento químico ou a molécula F2, que raramente ocorre na 

natureza. Na verdade, o que se encontra naturalmente é o íon flúor ou fluoreto. 

A despeito dessa diferença, neste trabalho, utilizou-se ambos os termos 

indistintamente. 

O flúor tem seu nome originado do latim, fluere, que significa fluir. 

Em temperatura ambiente, apresenta-se no estado gasoso, com pontos de 

fusão e ebulição de -219,62 e -188,12°C, respectivamente. É um elemento 

químico não metálico, extremamente reativo, de cor amarelo pálido, odor 

característico e detentor de propriedades tóxicas. Pertence ao grupo VIIa ou 17 

da tabela periódica, também denominado de halogênios, que inclui, ainda, o 

cloro, bromo, iodo e astato. Seu símbolo é F, número atômico 9 e peso atômico 

19 (CARDOSO; BUZALAF, 2008). 

É apresentado sob a fórmula de moléculas covalentes apolares F2, 

nas quais cada átomo de flúor atinge uma configuração eletrônica estável de 

oito elétrons na camada mais externa, semelhante à configuração dos gases 

nobres.    

Entre os halogênios, o flúor é diferente em vários aspectos. O fato 

de o flúor apresentar-se, geralmente, na forma iônica, deve-se à elevada 

eletronegatividade desse elemento químico que reage prontamente com seu 
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ambiente, comportando-se como íon flúor ou fluoreto. Por possuir um pequeno 

raio e a maior eletronegatividade dentre os elementos químicos, o íon flúor se 

liga muito facilmente a qualquer outro elemento (FEJERSKOV; EKSTRAND; 

BURT, 1996). 

A química do flúor é comandada pelas reações de oxidação e 

redução. O flúor é um forte agente oxidante e, em temperaturas apropriadas, 

ataca diretamente todos os elementos da natureza, exceto o oxigênio e o 

nitrogênio. O íon flúor pode formar complexos de fluoretos metálicos, 

especialmente com alumínio. Esses fluoretos, usualmente iônicos na natureza, 

são prontamente solúveis em água, embora os fluoretos de lítio, alumínio, 

estrôncio, bário, magnésio, cálcio e manganês sejam pouco solúveis. Eles 

ainda apresentam pontos de fusão e ebulição, geralmente, maiores que os dos 

outros halogênios correspondentes (MARTIN, 1988). 

 

o Geologia médica  

 

A geologia pode parecer distante das questões relativas ao flúor e à 

saúde humana; contudo, as rochas são as peças básicas da superfície da 

Terra, uma vez que estão repletas de importantes minerais e elementos 

químicos. A maioria desses elementos entra no corpo humano através do ar, 

dos alimentos e da água.  

Nessa direção, a Geologia Médica (ou Geomedicina) é um ramo da 

Geociência que estuda a relação entre os fatores naturais geológicos e a saúde 

humana e animal, assim como a melhoria da compreensão da influência dos 

fatores ambientais na distribuição geográfica de problemas de saúde. Esta 

ciência reúne geólogos e pesquisadores da saúde pública e da clínica na 

detecção de problemas de saúde causados ou exacerbados por materiais 

como rochas, minerais e águas (SELINUS et al., 2007). 

Organização Mundial de Saúde (1999), Smith e Ekstrand (1996) 

pontuam que o flúor é o décimo terceiro elemento mais abundante na crosta 

terrestre e, no seu estado combinado, constitui cerca de 0,065% da crosta em 

peso. Em virtude de sua abundância, não é de se surpreender que o mesmo 
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esteja presente em concentrações variadas na litosfera, atmosfera, biosfera e, 

também, na hidrosfera. 

O flúor é um elemento que ocorre normalmente em baixas 

concentrações nas águas naturais (0,1 a 0,2 mg/L). É produto do intemperismo 

de minerais, no qual é elemento principal ou secundário: fluorita, apatita, flúor-

apatita, turmalina, topázio e mica. Liberado destes minerais, o flúor passa para 

as soluções aquosas supergênicas, isto é, processos de alteração superficial 

associados ao intemperismo, na forma de íon fluoreto, de alta mobilidade. 

Diversamente de outros halogênios, o flúor pode formar complexos estáveis 

com elementos como alumínio, ferro, boro e cálcio. Assim, no ciclo geoquímico, 

o fluoreto pode ser removido das águas pela coprecitação com óxidos 

secundários de Fe, podendo também ser complexado com o ferro ou alumínio 

na forma de fosfatos (BRASIL, 1997).  

Nesse contexto, a água assume um papel importante na etiologia de 

inúmeros agravos à saúde humana e animal, dentre os quais se destaca a 

fluorose (SELINNUS et al., 2007). O flúor é o único elemento com pequenas 

diferenças em sua concentração, estando muito próximo de prevenir uma 

doença ou de provocar outra. Logo, o flúor é o único elemento químico capaz 

de promover a prevenção da cárie dentária e, simultaneamente, provocar o 

aparecimento da fluorose. Desse paradoxo, surge o dilema ético do flúor 

(NARVAI, 2000, p. 03): 

O emprego de produtos fluoretados para prevenir cárie dentária 
apresenta o inconveniente de produzir graus leves de fluorose 
dentária, mas não utilizá-lo em saúde pública tem o 
inconveniente de não impedir o aparecimento de uma doença 
(cárie), que seria evitável com o seu uso.  

O flúor é essencial na dieta humana e sua ausência tem sido há 

muito associada à deterioração dos dentes, por isso a eficácia dos dentifrícios 

fluoretados. Em certos países, o fluoreto é adicionado ao abastecimento de 

água com a finalidade de complementar a baixa concentração natural.  
Aoba e Fejerskov (2002) e Selinnus et al. (2007) afirmam que a ação 

do flúor sobre as células formadoras do esmalte (ameloblatos) pode danificá-

las, resultando em desordem da mineralização dos dentes, pela qual a 

porosidade do esmalte aumenta e o conteúdo mineral diminui. Em casos 
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extremos, o esqueleto é também afetado, condição denominada de fluorose 

esquelética. 

Ao ponderar o uso contínuo do flúor e o fato de a fluorose ser um 

efeito da toxicologia do flúor, os estudos de toxicologia deste elemento são 

relevantes para a saúde pública. Nesse sentido, a regra básica da toxicologia 

foi enunciada pela primeira vez por Paracelso (1493-1541, p.02): “Todas as 

substâncias são venenos; não há uma única que não o seja. A dose certa 

diferencia um veneno de um remédio” (SELINUS et al., 2007). Assim, efeitos 

biológicos negativos podem advir tanto do excesso como da carência da 

concentração de vários elementos químicos; e o flúor não é exceção. 

 

o Metabologia e toxicologia do flúor 

 

A diferença entre a dose desejável de flúor e a dose tóxica é muito 

discreta (WHITFORD, 1996a; KRISHNAMACHARI, 1986). O entendimento dos 

efeitos biológicos do fluoreto ingerido de forma sistêmica requer o 

conhecimento de suas propriedades químicas e de distribuição no organismo 

humano. Assim, o fluoreto se combina reversivelmente com íons hidrogênio 

para formar o HF (F- + H+ HF). Em princípio, muito do comportamento do 

fluoreto no corpo humano fundamenta-se na difusibilidade do HF (CARDOSO; 

BUZALAF, 2008). 

O flúor é rapidamente absorvido pelo estômago e pela parte 

proximal do intestino, sendo levado pelo sangue para vários tecidos em curto 

período após sua ingestão. A absorção no estômago está relacionada à acidez 

e ao mesmo tempo em que chega ao intestino delgado. Quanto mais baixo o 

pH gástrico, mais rápida é a absorção do F, com menor tempo para atingir seu 

pico de concentração (WHITFORD; THOMAS; ADAIR, 1999; WHITFORD, 

1996a).  

Uma vez ingerido, o fluoreto é, rapidamente, absorvido pelo trato 

gastrointestinal, sendo essa absorção passiva e independente de mecanismos 

especiais de transporte. O tempo médio para absorção é de 30 minutos. O 
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período em que o pico é atingido independe da quantidade de fluoreto ingerida. 

Já a concentração de fluoreto neste pico depende da quantidade ingerida, da 

proporção de absorção, do volume de distribuição e das proporções de 

clearence ou eliminação do fluoreto do plasma pelos rins e pelo esqueleto. 

Após esse pico, as concentrações de fluoreto no plasma diminuem 

rapidamente, paralelamente à diminuição da proporção de absorção, devido à 

contínua incorporação do fluoreto ao osso e à excreção urinária (MURRAY, 

1992). 

O fluoreto distribui-se rapidamente pelo organismo, podendo ser 

encontrado no plasma, nos tecidos moles, nos fluidos especializados e nos 

tecidos calcificados (CARDOSO; BUZALAF, 2008). Do ponto de vista 

farmacocinético, o plasma é considerado o compartimento central de 

distribuição do fluoreto, pois é fluido, no qual e pelo qual o fluoreto deve passar 

para sua subsequente redistribuição e eliminação. Para uma dose de fluoreto 

ingerida por um adulto, parte é excretada na urina, e parte é incorporada aos 

tecidos mineralizados, principalmente ossos (EKSTRAND, 1994; WHO, 2006).  

O fluoreto se liga reversivelmente, sendo liberado durante o 

remodelamento ósseo ou após mudanças consideráveis na exposição diária ao 

fluoreto. Esse comportamento evidencia o chamado pool de fluoreto, no osso, 

passível de troca, que consiste provavelmente de camadas de hidratação ricas 

em fluoreto na superfície dos cristalitos ósseos, as quais são contínuas ou 

disponíveis aos fluidos extracelulares (NEUMAN, 1958). O clearence de 

fluoreto do plasma pelo esqueleto ocorre rapidamente. Diversos autores 

relatam que a incorporação de fluoreto pelo osso é inversamente proporcional 

à idade (WHITFORD, 1996; MURRAY, 1992). 

Fejerskov, Ekstrand e Burt (1996) afirmam que os rins representam 

a maior rota de remoção do fluoreto do organismo. Em condições normais, 

cerca de metade do fluoreto ingerido diariamente pelos adultos é excretado 

pela urina. Consequentemente, o plasma e a excreção urinária refletem um 

balanço fisiológico que é determinado pelos seguintes fatores: 

 Ingestão prévia de fluoreto; 

 Grau de acumulação do íon no osso; 
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 Taxa de mobilização do osso; 

 Grau de eficiência renal. 

 

A utilização terapêutica do flúor (F) está relacionada a um 

decréscimo na ocorrência de cárie dentária, estando também relacionado à 

dinâmica de formação óssea (DEAN; ARNOLD; ELVONE, 1942; WHITFORD, 

1996a). O uso de fluoretos para fins terapêuticos requer faixas de 

concentrações precisas a um pequeno intervalo na água de abastecimento 

público, conforme Tabela 01. 

 
Tabela 01 – Concentração de íon flúor recomendada para a água de beber em 
relação à temperatura média da localidade. 
 
Médias das temperaturas 

máximas diárias (°C) 
Limites recomendados para a concentração  

de íon F em mg/L 
 Mínimo Máximo Ótimo 

10 – 12,1 0,9 1,7 1,2 

12,2 – 14,6 0,8 1,5 1,1 

14,7 – 17,7 0,8 1,3 1,0 

17,8 – 21,4 0,7 1,2 0,9 

21,5 – 26,3 0,7 1,0 0,8 

28,8 – 32,5 0,6 0,9 0,7 
Fonte: Galagan e Vermillion (1957).   

 

Atualmente, a tabela proposta por Galangan e Vermillion (1957) 

encontra-se em revisão, em função das fontes de flúor adicionais, a exemplo 

do dentifrício fluoretado (CECOL/USP, 2011).  

Além da dose protetora, o fluoreto pode ser prejudicial aos tecidos 

do corpo. Por ser uma substância tóxica, quando consumida em doses 

excessivas, pode causar reações adversas, tanto crônicas como agudas, que 

variam desde fluorose dentária, distúrbios gástricos reversíveis e reduções 

transitórias na capacidade de concentração urinária, até a fluorose esquelética 

ou mesmo morte, que em geral é acidental (WHITFORD, 1996a). 

Os efeitos colaterais crônicos do flúor ocorrem pela administração de 

doses pequenas e constantes, atingindo principalmente os tecidos 

mineralizados (FEJERSKOV; EKSTRAND; BURT, 1996). Quando o fluoreto é 
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ingerido em excesso durante o período de desenvolvimento dos elementos 

dentários, podem ser produzidas mudanças na qualidade e aparência do 

esmalte (WHITFORD, 1996b). 

A dose mínima de flúor capaz de provocar sinais e sintomas de 

intoxicação aguda, incluindo a morte, é chamada de “dose tóxica provável” 

(DTP).  A DTP é de, aproximadamente, 5 mg F/kg peso corporal, enquanto a 

“dose certamente letal” (DCL) está entre 32 e 64 mg F/kg peso corporal 

(WHITFORD, 1996b; BUZALAF, 2002). 

Depressão do sistema respiratório, pressão sanguínea e frequência 

cardíaca, assim como hipocalcemia e aumento da secreção de hormônio da 

paratireóide têm sido citados como principais sintomas de intoxicação aguda 

por flúor (KOSKINEN-KAINULAINEN; LUOMA, 1987). No caso de ingestão 

acidental de flúor, Whitford (2008) pontua que o tratamento para toxicidade 

aguda por fluoreto deve minimizar a absorção pelo trato gastrointestinal, 

elevando a excreção urinária e mantendo os sinais vitais em níveis compatíveis 

com a vida. Se não houver vômito, este deve ser induzido, exceto quando o 

paciente estiver inconsciente (para se evitar a aspiração para os pulmões). 

Devido à alta afinidade do cálcio pelo fluoreto, a absorção pode ser retardada e 

reduzida pela administração oral de cloreto de cálcio ou gluconato de cálcio a 

1% ou, caso tais soluções não estejam disponíveis, deve-se ingerir grandes 

quantidades de leite, o máximo que o paciente tolerar.   

 

o Biomarcadores de exposição do Flúor 

 

Marcadores biológicos ou biomarcadores são definidos como 

indicadores que sinalizam eventos em sistemas biológicos, como o corpo 

humano ou amostras. Um biomarcador não é usado como um teste 

diagnóstico, mas como indicador que pode conduzir a uma doença clínica. 

Assim, teoricamente, qualquer alteração em nível celular, bioquímico ou 

molecular, que seja mensurável no corpo humano, pode agir como um 

biomarcador. Uma das áreas mais promissoras para a aplicação de 

biomarcadores é na avaliação de risco. Em outras palavras, em estudos que 

exploram fatores de risco ou de exposição que podem resultar em uma doença 

(SAMPAIO, 2008).   



38 
 

                                                   José Ferreira Lima Júnior  
 

O Comitê de marcadores biológicos, do Conselho Nacional de 

Pesquisa dos Estados Unidos, em 1987, classificou os biomarcadores em três 

tipos: 

 Biomarcador de efeito: pode ser um indicador de um componente 

endógeno do sistema biológico, uma medida da capacidade funcional do 

sistema, ou de um estado alterado do sistema, que é reconhecido como 

anormalidade ou doença. As fluoroses dentária e esquelética são efeitos 

colaterais de uma exposição prévia a níveis de F moderados ou altos; 

portanto podem ser consideradas como um biomarcador de efeito do 

fluoreto. 

 Biomarcador de susceptibilidade: é definido como um indicador de que a 

saúde do sistema é, especialmente, sensível ao desafio da exposição a 

um composto xenobiótico (substância originária fora do organismo).  

Como biomarcadores de susceptibilidade ao flúor, tem-se a desnutrição, 

metabolismo de cálcio e magnésio, condição renal e genética. 

 Biomarcador de exposição: pode ser a identificação de uma substância 

exógena ao sistema, o produto da interação entre um composto 

xenobiótico e componentes endógenos, ou outro evento no sistema 

biológico relacionado à exposição. Biomarcadores de exposição podem 

refletir diferentes períodos de exposição a um evento. Como exemplos 

de biomarcadores de meia-vida curta podem ser citados o plasma, o 

soro, a saliva e a urina; ao passo que ossos, dentes, unhas e cabelos 

podem refletir a exposição prévia de semanas ou meses, ou seja, 

indicam a exposição crônica ao flúor. 

Frente ao exposto, a urina é a principal via de excreção para o flúor 

ingerido, a análise de concentração de flúor na urina é um bom meio para se 

estimar a ingestão total de flúor de uma população (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DE SAÚDE, 1994). Para este fim, a coleta de amostras de urina por 24 horas é 

mais confiável que a de amostras isoladas, pois o flúor é rapidamente 

excretado após sua ingestão e amostras isoladas podem não refletir a ingestão 

média e muito menos a ingestão total (VILLA et al., 1999; RODRIGUES, 2007; 

SAMPAIO et al., 2010). 

Vários estudos têm mostrado que a excreção de flúor varia de 

acordo com a massa corporal (WHITFORD, 1990; EKSTRAND, 1994). Assim, 
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crianças jovens demonstraram excreção menor em relação aos adultos, isto 

atribuído à maior capacidade que as crianças apresentam para depositar flúor 

nos tecidos duros. Para adultos jovens, a excreção urinária fracional de flúor 

(FUEF) tem sido reportada como sendo aproximadamente 50%, apesar de as 

variações dos valores experimentais relatados em vários estudos de 

farmacocinética estar entre 41 e 47% (WHITFORD, 1990; MARTHALER et al., 

1995; VILLA et al., 1999).  

 

3.1.2. Flúor, fluorose e cárie dentária 

 

A literatura científica sobre os efeitos do flúor como elemento 

protetor dos tecidos dentários é vasta (DEAN; ARNOLD; ELVONE, 1942; 

THYLSTRUP, 1990; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1994; MURRAY, 

1992; BUZALAF, 2008). No entanto, muitas vezes, é complexa ao explicar o 

mecanismo de ação do fluoreto frente ao desafio cariogênico. Assim, procurou-

se por simplificar tal descrição neste texto.    

 

o Flúor e cárie dentária 

 

Nesse sentido, há que se resgatar o conceito de cárie dentária. Esta 

se caracteriza quimicamente pela perda de tecido duro (esmalte e dentina) em 

função de frequentes quedas de pH ocasionadas pela produção de ácidos por 

bactérias presentes no biofilme dental (THYLSTRUP, 1990). 

O esmalte é composto basicamente por mineral (85% de apatita), 

além de traços de água (12%), proteínas (enamelinas) e lipídeos (3%). Já a 

dentina tem conteúdo mineral menor (47% de apatita), maior conteúdo protéico 

(33%) e de água (20%). Tanto no esmalte como na dentina, as porções aquosa 

e orgânica são essenciais, uma vez que são responsáveis pelas trocas iônicas 

dos minerais com o meio via difusão de moléculas. Assim, depreende-se que a 

despeito do tecido dentário ser duro, é bastante poroso, o que oportuniza 

trocas entre o tecido e o meio que o circunda (FEATHERSTONE, 2000).  

Nessa direção, equilíbrio mineral pode ser entendido como a 

capacidade de os minerais (apatita) manterem sua estrutura cristalina e 

prismática inalterada em função do ambiente que os circunda, seja este a 
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saliva ou o biofilme. Tal processo é determinado por dois fenômenos que 

devem estar balanceados de modo a não haver perda de cristais para o meio, 

nem tampouco ganho de mineral no tecido, quais sejam desmineralização e 

remineralização, respectivamente (BUZALAF et al, 2008). 

Caso o meio (biofilme ou saliva) se apresente subsaturado em 

relação ao cálcio e fosfato, a tendência é que ocorra perda de mineral do dente 

para o meio (desmineralização – DES), na tentativa de devolver o equilíbrio. Já 

quando o meio está supersaturado, a reação é no sentido inverso, isto é, 

remineralização (RE). A despeito disso, em condições fisiológicas (pH neutro), 

esses processos (DES e RE) dificilmente ocorrem em uma magnitude que 

altere o esmalte dentário, visto que tanto a saliva quanto o biofilme são 

supersaturados em relação à hidroxiapatita (HAP) e apresentam inibidores de 

precipitação (BUZALAF et al., 2008). 

Para melhor compreensão desse processo, é necessário conhecer 

os conceitos de Produto da Atividade Iônica da Hidroxiapatita (PAIHAP) e 

Produto de Solubilidade da Hidroxiapatita (KSPHAP). 

Pode-se afirmar que o PAIHAP depende da concentração de íons 

Ca2+, PO4
-3 e OH- livres ativos na fase líquida que circunda o esmalte (quantos 

íons livres existem para formar HAP), ao passo que o KSPHAP é uma constante 

previamente definida (quanto se precisa de íons livres para formar HAP). 

Portanto, sempre que o PAIHAP for maior que o KSPHAP, significa que há mais 

íons livres no meio que o necessário para formar HAP, havendo, pois, RE 

(supersaturação). Numa situação inversa, na qual o PAIHAP é menor que o 

KSPHAP, há menos íons livres no meio que o necessário para formar HAP, 

havendo, desse modo, DES (subsaturação) (BUZALAF et al., 2008). 

Souza et al. (2011) enfatizam que o mecanismo de ação do flúor 

pode ser compreendido ao considerar cinco categorias de flúor no ambiente 

oral: (1) fluoreto no meio externo (fora do esmalte, no biofilme ou saliva), (2) 

fluoreto incorporado à estrutura mineral, (3) fluoreto no fluido do esmalte, (4) 

fluoreto adsorvido na estrutura do cristal (fracamente ligado) e (5) fluoreto de 

cálcio (CaF2, glóbulos formados logo após a aplicação de produtos com alta 

concentração de flúor). O entendimento atual sobre o mecanismo de ação do 

flúor pode ser resumido quando essas categorias são analisadas sob dois 

aspectos: o efeito na inibição da desmineralização e na promoção da 
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remineralização. Ambos são os processos da mesma reação química e, 

igualmente, importantes para o controle da cárie. A figura 01 apresenta o papel 

do flúor frente ao desafio cariogênico. 

Figura 01 - Representação esquemática do efeito do flúor no esmalte dentário. 
Observe que os números representam diferentes categorias do fluoreto: (1) fluoreto no meio 
externo, (2) fluoreto incorporado à estrutura mineral, (3) fluoreto no fluido do esmalte, (4) 
fluoreto adsorvido na superfície do cristal, (5) fluoreto de cálcio (Ca2F, glóbulos formandos 
imediatamente após a aplicação de produtos com alta concentração de flúor). 

 
Fonte: adaptado de Souza et al.(2011). 

 

o Flúor e fluorose 

 

Visto o mecanismo através do qual o flúor pode controlar o desafio 

cariogênico, analise-se a série de eventos pelos quais perpassam os 

ameloblastos durante a amelogênese (formação do esmalte) e que explicam a 

etiologia da fluorose dentária. 

O ameloblasto é uma célula diferenciada do epitélio interno do órgão 

do esmalte que após a deposição de dentina na junção amelodentinária (JAD) 

se transforma em amelobastos secretores ativos. A partir de então, essas 

células passam por três estágios funcionais: secreção, maturação e proteção. 
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Destes, acredita-se que os estágios de secreção e de maturação sejam os 

mais sensíveis aos efeitos dos fluoretos (AOBA; FEJERSKOV, 2002). 

As amelogeninas são as proteínas mais secretadas pelos 

ameloblastos no desenvolvimento da matriz do esmalte e compreendem mais 

de 90% de toda matriz protéica na fase secretória. Estas proteínas são 

hidrolisadas in situ durante a formação do esmalte e, imediatamente, após sua 

secreção (DENBESTEN et al., 2002). Por conseguinte, as proteínas, na sua 

forma íntegra, estão concentradas em uma estreita faixa adjacente aos 

ameloblastos secretores. Assim, a fluorose pode ser considerada como um 

processo intra-ósseo que ocorre durante a amelogênese resultado da ação do 

fluoreto na inibição de proteases e, consequentemente, de uma lenta 

degradação de proteínas (amelogeninas) da matriz do esmalte ou uma 

postergação dessa degradação (SMITH et al., 1989). 

DenBestenet al. (2002) destacam que a fluorose dentária resulta de 

um aumento na porosidade do esmalte formado, devido a falhas na remoção 

das amelogeninas durante a amelogênese. A hidrólise e a remoção das 

amelogeninas da matriz do esmalte é crítica para o crescimento e 

desenvolvimento adequado dos dentes. Robinson et al. (1998) salientam que a 

deposição mineral fica prejudicada, por isso o esmalte permanece poroso.  

Frente ao exposto, defeitos nesse processo aparecem clinicamente 

com uma ampla variedade de formas, variando de simples linhas brancas 

opacas e estreitas; pequenas áreas nebulosas; nuvens opacas; falhas ou 

depressões até perda da maior parte do esmalte alterando a anatomia dentária 

(THYLSTRUP; FEJERSKOV, 1978). 

Ademais, dessas alterações na amelogênese, o fluoreto também 

está implicado em alterações durante a osteogênese. Assim, o flúor é um 

elemento cumulativo, que aumenta o turnover metabólico do osso 

(KRISHNAMACHARI, 1986), estimulando a proliferação das células ósseas e 

inibindo diretamente a atividade da fosfatase ácida osteoblástica. Também 

ativa a proliferação celular óssea por prolongar e melhorar os sinais 

mitogênicos dos fatores de crescimento (LAU et al., 1989).  

Nessa perspectiva, alterações nas imagens de osso osteoesclerótico 

são evidentes quando pequenas doses de flúor são ingeridas por um longo 

período de tempo, durante o qual a ingestão de cálcio permanece 
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aparentemente normal (KRISHNAMACHARI, 1986).  Estudos histopatológicos 

de osso fluorótico têm mostrado tecido osteóide depositado irregularmente nas 

trabéculas e no córtex, esta atividade osteoblástica provoca um aumento 

acentuado na formação óssea no nível do órgão, causando osteoesclerose 

(BOIVIN et al., 1988).  

Ante ao exposto, é perceptível a influência do fluoreto na formação 

dos tecidos mineralizados do corpo humano, sejam estes ossos ou dentes. Por 

isso, a preocupação crescente com os níveis de fluoretos nas águas 

destinadas ao consumo humano. 

Recentemente, a classificação de águas de abastecimento, segundo 

o teor de flúor, foi revista e se estabeleceu que a melhor combinação risco-

benefício para uma localidade com médias das temperaturas máximas acima 

de 32,5 °C deve estar entre 0,45 e 0,74 mg F/L (CECOL/USP, 2011). Os teores 

de flúor residuais, particularmente com águas provenientes de poços que 

abastecem comunidades rurais, continuam regulamentados pela Portaria 518, 

de 2004, do Ministério da Saúde, que estabelece os valores máximos 

permitidos (VMP) em 1,5 mg/L (flúor in natura) (BRASIL, 2004a). 

Portanto, o monitoramento de flúor em comunidades rurais deve ser 

estimulado, na medida em que atualmente o padrão de exposição aos produtos 

fluoretados é bem maior do que há décadas (SOHN; NOH; BURT, 2009). 

Considerando-se o patamar de 1,5 mg/L de flúor e a possibilidade de 

exposição e ingestão de flúor por outras fontes, a exemplo do creme dental 

fluoretado, fica evidente o elevado risco de desenvolvimento de fluorose 

dentária nestas comunidades. 

Ainda, há poucos estudos sobre o mapeamento de flúor em áreas 

rurais do país, em comparação aos estudos de zona urbana (SOUZA et al., 

2011; SILVA et al., 2009). Apesar da baixa densidade populacional em 

comunidades rurais, estudos sobre os teores residuais de flúor nas águas de 

abastecimento dessas localidades devem ser estimulados. 

De acordo com Sampaio (1993), Carvalho, Kerhle e Sampaio (2007), 

no estado da Paraíba, identificam-se pelo menos quatro áreas de fluorose 

dentária endêmica, relacionadas aos elevados teores de flúor, naturalmente 

presentes na água (Figura 02). Estas são localidades que necessitam de 
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sistemas de desfluoretação de águas ou fontes alternativas de abastecimento 

de água. 

 
Figura 02 – Localização das quatro áreas de fluorose dentária endêmica no 
estado da Paraíba. 

 
Fonte: (SAMPAIO, 1993; CARVALHO; KERHLE; SAMPAIO, 2007). 
 

Há, no Brasil, uma preocupação com o fornecimento de água segura 

para as populações mais afastadas dos centros urbanos, em especial para 

comunidades rurais dispersas pelo semiárido. Essa preocupação tem 

estimulado as políticas públicas e privadas a potencializar e facilitar o acesso à 

água de boa qualidade, em quantidade suficiente para satisfazer as 

necessidades básicas dessas populações, assim como a normatizar 

disponibilidade, uso e gestão (GALIZONE; RIBEIRO, 2004). 

Consequentemente, estudos que visem ao mapeamento e 

monitoramento da qualidade da água, do ponto de vista biológico ou físico-

químico, com atenção especial para a concentração de flúor, são importantes, 

tanto no âmbito da vigilância em saúde como na formação de políticas públicas 

de prevenção para doenças bucais. 
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3.1.3. Impactos da fluorose na saúde 

Hussain, Hussain e Sharma (2009) afirmam que a despeito das 

pesquisas bibliográficas evidenciarem a existência de muitos estudos 

disponíveis sobre a concentração de flúor em algumas áreas, poucos deles se 

detêm aos impactos de altas concentrações deste íon sobre consumidores 

locais (indivíduos portadores do agravo), a clínica odontológica e a política de 

saúde. 

No que tange à política nacional de saúde bucal, necessário se faz 

resgatar que até o ano de 2004, a assistência odontológica em serviços 

públicos no Brasil, restringia-se quase que exclusivamente aos serviços 

básicos, como extração dentária, restauração, pequenas cirurgias, aplicação de 

flúor, ainda, assim, com demanda reprimida por procedimentos oferecidos 

nesse nível de atenção. Os serviços odontológicos especializados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) correspondiam a não mais do que 2,8% do total de 

procedimentos clínicos odontológicos (BRASIL, 2004b; PUCCA JÚNIOR, 

2006). 

A esse respeito, Souza (2009) avaliou a atenção dos Centros de 

Especialidades Odontológicas e constatou a significância da desigualdade no 

acesso aos serviços especializados odontológicos. Nesse sentido, a 

prevalência elevada de fluorose dentária em municípios do semiárido 

paraibano faz crescer a demanda por serviços especializados de tratamento, 

os quais são caros e de difícil acesso, apresentando-se como um problema aos 

gestores públicos de saúde. Assim, a resolução clínica (tratamento restaurador) 

da fluorose traz impactos financeiros e de organização dos serviços de saúde. 

Ademais da desigualdade no acesso aos serviços especializados e 

do custo, o tratamento da fluorose dentária requer cirurgiões-dentistas 

capacitados. Na Paraíba, a fluorose dentária encontra-se em regiões 

endêmicas específicas, as quais são distantes dos grandes centros urbanos, 

como João Pessoa e Campina Grande, cidades que sediam as principais 

faculdades de Odontologia do estado. Assim, outro impacto gerado pela 

fluorose dentária refere-se à necessidade de capacitação dos recursos 
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humanos para sua resolução clínica nas áreas endêmicas de ocorrência 

(SAMPAIO; MENDES; PIRES, 1997; SAMPAIO, 2000). 

No que concerne aos impactos da doença nos indivíduos 

portadores, a fluorose dentária afeta o relacionamento social das pessoas, 

sobretudo em crianças e adolescentes (CHANKANKA et al., 2009). Nesse 

sentido, Sujak, Abdul e Dom (2004) avaliaram a percepção estética e o impacto 

psicossocial de defeitos no esmalte entre adolescentes da Malásia e 

constataram que atitudes como cobrir a boca ao sorrir, dificuldade de 

relacionamento, evitar sair com amigos, falta de confiança na socialização, 

preocupação excessiva com a aparência e uma simples consulta ao dentista, 

foram evidenciadas como impactos psicossociais negativos da fluorose 

dentária. 

Frente ao contexto, Chankanka et al. (2009) sinalizam que este 

agravo não é uma condição que causa dor ou sintomas clínicos. Os efeitos da 

fluorose são subjetivos e dados epidemiológicos de prevalência e severidade 

não são suficientes para entender os efeitos da fluorose na saúde pública.  

 
3.2. REDUÇÃO DE AGRAVOS 

 

3.2.1. Tratamento restaurador 
 

A odontologia dispõe de vários recursos para remover ou reduzir as 

alterações estéticas causadas pela fluorose, seja por meio de facetas, coroas 

de porcelana ou restaurações em resina composta. Contudo, todos estes 

procedimentos são considerados invasivos, pois exigem que seja realizado um 

desgaste significativo do esmalte dentário (ANDRADE; GOMES, 2007). Além 

de invasivas, algumas dessas técnicas restauradoras são caras, distanciando o 

portador de fluorose dentária do semiárido paraibano, da resolução clínica do 

problema estético, uma vez que, em sua maioria, a população da zona rural 

pertence a um estrato social menos favorecido economicamente e 

geograficamente distante dos locais de atendimento especializado.  
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Além dos recursos supramencionados, vários autores (CROLL; 

CAVANAUGH, 1986; MONDELLI et al., 1995; CROLL; SEGURA, 1996; 

CROLL; SEGURA, 1997) têm sugerido a utilização da técnica de microabrasão 

do esmalte dentário por ser um método controlado e não invasivo, promovendo 

uma quantidade mínima de desgaste quando comparado com o esmalte 

remanescente. Além disso, a microabrasão possui a vantagem de apresentar 

resultados imediatos, ser de fácil execução, não causar danos ao tecido pulpar 

e periodontal, e ter baixo custo, podendo ser aplicado em saúde pública. 

De acordo com Queiroz et al. (2010), microabrasão do esmalte é a 

remoção de manchas ou de irregularidades da superfície por associação da 

ação erosiva de ácidos e ação abrasiva de algumas substâncias, por meio de 

esfregaço. Este procedimento pode ser utilizado sozinho ou associado a um ou 

mais tratamentos estéticos, como o clareamento dental e as restaurações com 

resina composta. É indicado para remoção de manchas e irregularidades do 

esmalte oriundas de hipocalcifcações, hipoplasias, lesões cariosas inativas e 

fluorose dentária. 

Portanto, a técnica de microabrasão do esmalte é capaz de 

solucionar o problema antiestético, causado pelas manchas fluoróticas sem 

necessidade de preparo cavitário e inserção de material restaurador, 

configurando-se em um tratamento conservador e duradouro, principalmente 

por não depender do tempo de vida clínica que envolve os materiais 

restauradores (ARDUR; STAVIDRAKS; KREJCI, 2007).  

Consoante Croll (1997), a técnica da microabrasão consiste 

basicamente no uso de um ácido com um agente abrasivo. O autor recomenda 

o ácido clorídrico a 10% e a sílica como agente abrasivo e afirma que nenhum 

dos pacientes tratados com este composto apresentou sensibilidade pós-

operatória ou algum tipo de sintoma que sugerisse injúria pulpar. Além disso, 

não foi observado desenvolvimento de cárie, os dentes revelaram uma 

substancial ausência de placa e as superfícies microabrasionadas 

apresentaram um brilho excelente com o passar do tempo. 

A literatura aponta que diferentes técnicas podem ser selecionadas 

para a remoção de manchas, por meio da utilização de diversos materiais. 

Dentre estas, podem ser utilizadas as pastas formadas pela mistura de ácido 
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fosfórico 37% e pedra-pomes, ácido hidroclorídrico e pedra-pomes, ou, ainda, 

pela pasta que contém ácido clorídrico 6,6% e micropartículas de carbeto de 

silício solúvel em água (QUEIROZ et al., 2010). 

Castro et al. (2011) compararam dois protocolos de tratamento para 

fluorose dentária: a microabrasão do esmalte e a associação da microabrasão 

ao clareamento dental caseiro. Verificou-se que ambos os protocolos foram 

eficazes na redução das manchas superficiais do esmalte, entretanto, o uso do 

peróxido de carbamida a 10% resultou em uma maior satisfação dos indivíduos 

com a estética dentária. Ambos os tratamentos também se mostraram seguros, 

os quais foram relatados pela maioria dos participantes nenhuma ou pequena 

sensibilidade dentinária e/ou irritação gengival. 

Diante disso, independente da técnica empregada, o tratamento 

restaurador consiste em recuperar a estética do sorriso e tentar reduzir o 

impacto psicológico e social da fluorose dentária após seu diagnóstico clínico. 

Nesta pesquisa, buscou-se por avaliar dois sistemas de desfluoretação com 

fins de prevenir a doença; assim, o próximo tópico abordará as técnicas de 

desfluoretação de águas como método de eleição para prevenção da fluorose 

dentária.   

 

3.2.2. Técnicas de desfluoretação de águas 
 

De acordo com Tolman (1937 apud CAMPOS, 2005), túneis e poços 

construídos para captação de água subterrânea, na Pérsia (atual Irã) e no 

Egito, por volta de 800 A.C., comprovaram que as águas subterrâneas eram 

aproveitadas pelo homem desde a idade antiga. 

Anaxágoras, 500 a 428 A.C., reconheceu a importância da chuva 

para os rios e também para o armazenamento da água subterrânea, embora 

não tenha entendido corretamente a natureza desse armazenamento 

(WALTON, 1970 apud CAMPOS, 2005). 

No Brasil, as águas subterrâneas são consideradas a maior reserva 

de água doce do planeta, desta forma, sua utilização como alternativa para 

suprir as populações é cada ano considerada a saída, visto que a qualidade 
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dessas águas levará na maioria dos casos à sua utilização sem nenhum 

tratamento (CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUIMICA EM 

INICIAÇÃO CIENTIFICA, 2009).  

O aumento da população, as demandas da agricultura irrigada e o 

crescimento do parque industrial incrementaram a utilização da água 

subterrânea. No caso das demandas populacionais em áreas rurais, com 

moradia pouco dispersa, predominam a captação através de poços profundos 

ou, quando possível, captações em encostas e, quando moradias dispersas, 

predominam poços rasos, escavados manualmente, nos quais se utiliza o 

lençol freático ou as nascentes ou minas. As características químicas dessas 

águas subterrâneas ou de superfície decorrem de suas propriedades de 

dissolver, em maior ou menor grau, quase todas as substâncias, sendo 

frequentemente mencionada como solvente universal. Em face desta 

característica, todas as águas naturais contêm gases e sais minerais em 

solução retirados do ar e do solo (CAMPOS, 2005). 

Com efeito, Brasil (2005) afirma que cerca de 33% da superfície da 

Terra compreende regiões áridas ou semiáridas, nas quais vivem cerca de 2,6 

bilhões de pessoas (42% da população mundial). Na América Latina, mais de 

516 milhões de hectares são afetados pelo processo crescente da 

desertificação. Como resultado, perdem-se 24 bilhões de toneladas por ano da 

camada de solo arável, o que afeta negativamente a produção agrícola e o 

desenvolvimento sustentável. 

Conforme os estudos sistematizados pelo PAN-Brasil, o Brasil conta 

com 1.482 municípios afetados por secas e susceptíveis à desertificação. Sua 

superfície é de 1.338.076 km², nela habitando 32 milhões de pessoas. Daquele 

total de municípios, 771 estão incluídos entre os 1.100 municípios brasileiros 

com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) mais baixo do 

país. As causas e, ao mesmo tempo, as consequências da degradação e da 

desertificação são, frequentemente, a pobreza e a insegurança alimentar 

combinadas com as variações severas do ciclo hidrológico, como secas e 

enchentes (BRASIL, 2004). 

A literatura aponta que devido à presença de altos teores de 

fluoretos nas águas, alguns municípios brasileiros registram altos índices de 
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fluorose endêmica. Podem ser citados como exemplos: Pereira Barreto, Icem, 

São João do Pau d’Alho no estado de São Paulo; São Francisco em Minas 

Gerais; Santa Tereza no Rio Grande do Sul; além de Catolé do Rocha e São 

João do Rio do Peixe na Paraíba (LEITE; BUZALAF, 2008). 

Especificamente, na região semiárida do nordeste brasileiro, a 

escassez de água é grande, principalmente em pequenas comunidades rurais 

isoladas, em que um processo de desertificação já vem ocorrendo. Nestas, 

muitas vezes, captar água do manancial subterrâneo constitui a única saída 

para o suprimento doméstico. Nesse contexto, o problema da fluorose dentária 

surge quando tais comunidades são abastecidas ou consomem água com teor 

natural elevado de íons fluoreto, causando prejuízos à saúde por falta de outra 

fonte hídrica ou de tratamento da água. 

Necessário se faz, neste momento, resgatar que os níveis de 

fluoretos na água captada não devem extrapolar o valor máximo permitido 

(VMP) que é de 1,5 ppm, de acordo com a legislação vigente, isto é, a Portaria 

518/2004, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). 

As altas concentrações de fluoretos nas águas subterrâneas podem 

ser explicadas por uma multiplicidade de fatores. Assim, isto pode ocorrer em 

virtude de fatores naturais, através da liberação gradativa a partir de minerais e 

solos, mormente daqueles de regiões de atividades vulcânicas.  Neste caso, a 

concentração natural de fluoreto depende das características geológicas, 

físicas e químicas do aquífero, da porosidade e acidez do solo e das rochas, da 

temperatura, da ação de outras substâncias químicas e da profundidade dos 

poços. Outra fonte de elevados níveis de fluoretos é o resultado da atividade 

humana: nas indústrias de alumínio, em fertilizantes, nas indústrias 

metalúrgicas e de cerâmicas e no setor nuclear (LEITE; BUZALAF, 2008). 

Devido ao grande número de variáveis, as concentrações de fluoretos nas 

águas variam de bem abaixo de 1 mg/L até 35 mg/L (MEENAKSHI, 2006). 

Nas regiões cujas concentrações de fluoretos se apresentam 

elevadas, além da fluorose dentária, a população exposta pode desenvolver 

também a fluorose esquelética. Esta é uma condição mais séria que a fluorose 

dentária, sendo classificada em seis estágios crescentes: fase assintomática, 

fase sintomática inicial, fase esquelética estabelecida, fase de complicações, 

fase de enfraquecimento e fase de incapacitação. Clinicamente, a fluorose 
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esquelética apresenta-se com imobilização das articulações, exostose, 

osteoesclerose, osteomalácia e osteoartrose (KRISHNAMACHARI, 1986; 

MEENAKSHI, 2006). 

Em vista disso, comunidades com água de abastecimento com 

excesso de fluoretos devem procurar novas fontes de suprimento e, na 

inexistência destas, uma alternativa é promover a desfluoretação, que consiste 

na remoção do excesso de flúor da água antes de seu consumo. Pesquisas 

têm sido intensificadas nos últimos anos para se desenvolver uma técnica 

economicamente viável e de fácil execução (JAMODE; SAPKAL; JAMODE, 

2004). 

Os autores ainda explicam que os diferentes métodos de 

desfluoretação podem ser classificados em quatro categorias: a) métodos de 

adsorção, b) métodos de troca iônica, c) métodos de precipitação e d) métodos 

diversos. Como exemplos de materiais quem vem sendo 

pesquisados/utilizados, citam adsorção, utilizando o pó da folha seca do 

girassol, cinzas de fitomassa, pó de osso calcinado, técnica de Nalgonda e 

processos de osmose reversa e troca iônica. Entretanto, devido ao alto custo, 

eficiência reduzida ou não aplicabilidade em escala de massa, tais exemplos 

não estão sendo utilizados na atualidade.   

Destarte, há várias técnicas empregadas atualmente, cuja seleção 

depende da quantidade do poluente, da eficiência, da economia de 

implantação e operação, bem como da simplicidade na operação. Assim, tem-

se a adsorção, a coagulação seguida de precipitação, a degradação 

eletroquímica e a troca iônica. Encontram-se a seguir os princípios básicos, as 

vantagens e desvantagens dessas diferentes técnicas. 

 

o Adsorção  

 

De acordo com Yang (2003), Leite e Buzalaf (2008), as técnicas de 

adsorção têm sido popularizadas em função de sua simplicidade, facilidade de 

operação e disponibilidade de um grande número de adsorventes. A adsorção 

de um soluto, a partir de uma solução, para o adsorvente, é um processo de 

equilíbrio. O ponto de equilíbrio é característico do sistema como um todo: 
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soluto, adsorvente e solvente. Os parâmetros específicos para um dado 

sistema, capazes de afetar o processo de adsorção são: 

 Propriedades do soluto: solubilidade, polaridade, hidrofobicidade e 

tamanho; 

 Parâmetros do sistema: pH, temperatura, concentração do soluto e íons 

competidores, e força iônica; 

 Natureza do adsorvente: composição físico-química, propriedades da 

superfície e tamanho do poro. 

 

Diversos agentes de desfluoretação vêm sendo utilizados para se 

encontrar um que seja eficiente e de baixo custo. Argila, alumina, laberita, 

carvão ativado, osso calcinado, sílica em gel coberta com alumina, casca de 

café, carvão ativado de casca de coco, carvão ósseo, bauxita ativada de titânio, 

casca de arroz e adsorventes biológicos (algas) são apenas alguns dos 

adsorventes relatados na literatura (FEJERSKOV; EKSTRAND; BURT, 1996). 

Destes, os mais promissores são osso calcinado, argila e alumina ativada 

(LEITE; BUZALAF, 2008).  

O osso calcinado é o agente desfluoretador mais antigo, seu uso 

teve início nos anos de 1940, nos Estados Unidos. Trata-se de material poroso, 

escuro e granular, cujo componente principal é o fosfato de cálcio (57–80%), 

carbonato de cálcio (6-10%) e carbono ativado (7-10%). Após contato com 

água, o osso calcinado tem a habilidade específica de remover o fluoreto da 

água devido, possivelmente, à sua composição química de hidroxiapatita 

[Ca10(PO4)6(OH)2], que terá uma ou ambas hidroxilas substituídas pelo fluoreto, 

através da seguinte reação (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2006): 

 

Ca10(PO4)6(OH)2 + 2F-  Ca10(PO4)6F2 + 2 OH- 

 

A preparação do osso calcinado é crucial para suas propriedades 

como agente desfluoretador e purificador de águas. Caso não seja 

adequadamente realizado, o processo de calcinação pode resultar num produto 

com baixa capacidade de desfluoretação e/ou deteriorar a qualidade da água, 

alterando seu gosto, cheiro e cor.   
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É possível regenerar o osso calcinado saturado com fluoreto, 

através do equilíbrio com solução de NaOH 1%, seguida por lavagem e 

neutralização. A regeneração, entretanto, somente é custo-efetiva para 

sistemas grandes de tratamento de água. No âmbito de pequenas 

comunidades e residências isoladas, é mais fácil e ambientalmente aceitável 

descartar o osso calcinado saturado para ser usado como fertilizante e 

condicionador do solo.   

Conforme Yang (2003), a alumina ativada é um adsorvente versátil 

que pode ser utilizada para diversos fins. Novas aplicações continuam a ser 

desenvolvidas, sobretudo pela indústria do alumínio. A seguir encontram-se 

elencados uma séria de aplicações da alumina ativada: 

 Remoção de HCl e HF de gases e líquidos; 

 Remoção de gases ácidos (COS, CO2, H2S, CS2) de hidrocarbonetos; 

 Separação de compostos orgânicos polares; 

 Remoção de As5+, PO4
3-, Cl- e F- da água; 

 Purificação de processos orgânicos . 

Os hidróxidos de alumínio (tri-hidróxidos, óxido-hidróxidos e 

hidróxido gelatinoso não estequiométrico), quando submetidos ao tratamento 

térmico, geram uma classe de compostos denominados de alumina ativada 

ou  -alumina, de composição química Al2O(3-x)(OH)2x, onde x= 0-0,8 

(CONSTANTINO et al., 2002). 

Figura 03 - Esquema simplificado do processo de obtenção da alumina ativada. 

 
Fonte: (CONSTANTINO et al., 2002). 

 
Os autores prosseguem aduzindo que no processo de aquecimento 

dos hidróxidos de alumínio, ocorre a condensação de grupos – OH e a 

liberação de moléculas de água. A superfície das aluminas ativadas é 
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composta por íons Al3+, O2- e OH-, que se combinam de maneiras específicas 

para gerar sítios ácidos ou básicos responsáveis pela atividade superficial de 

grande importância nos processos adsortivos de interesse científico e 

comercial desse material. 

A alumina ativada é encontrada sob a forma de grãos de óxido de 

alumínio (Al2O3) que possuem superfície altamente adsortiva. Características 

como granulometria e porosidade dos grãos de óxido de alumínio e fluxo da 

água são determinantes da maior ou menor eficácia do processo adsortivo. 

Assim, quando a água passa por meio de uma coluna confeccionada com 

esses grãos, os poluentes e outros componentes presentes na água são 

adsorvidos na superfície dos mesmos. Eventualmente, a alumina torna-se 

saturada. A saturação total significa que a concentração de fluoreto na água 

efluente aumenta para o mesmo valor da água efluente e, por isso, deve ser 

evitada (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2006; YANG, 2003).  

Teoricamente, a capacidade de remoção do fluoreto pela alumina 

varia entre 4 e 15 mg/g, entretanto, na prática, observa-se que a capacidade de 

remoção é de aproximadamente 1mg/g. Uma das explicações é que essa 

redução da capacidade é devida à variação no pH, visto que a capacidade de 

adsorção da alumina é altamente pH dependente, sendo a faixa de pH entre 

5,0 e 6,0 a situação ótima para adsorção (MEENAKSHI, 2006; LEITE; 

BUZALAF, 2008).  

Para regeneração da alumina, basta expor o meio ao NaOH e em 

seguida lavar o meio com água pura e ácido sulfúrico 2% para remoção e 

neutralização do resíduo de soda cáustica. Neste processo, 5 – 10 % da 

alumina são perdidos, resultando na diminuição de cerca de 40% da 

capacidade do meio. Após 3 - 4 regenerações, o meio deverá ser renovado 

(LEITE; BUZALAF, 2008).  

Até pouco tempo, a alumina não era considerada como um agente 

desfluoretador viável em países em desenvolvimento, em função da 

indisponibilidade, bem como do custo elevado de alguns produtos químicos. A 

despeito disso, experiências recentes, realizadas na Índia, Tailândia e China 

indicam que a alumina ativada pode, sob determinadas circunstâncias, ter 

custo efetivo para comunidades carentes (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2006). 
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As argilas são um material sedimentar terrestre composto 

principalmente por partículas finas de silicatos de alumínio hídrico, outros 

minerais e impurezas. Possui textura fina e maleável quando úmida, porém 

quando seca, retém sua forma e endurece quando queimada. Tanto o pó da 

argila quanto a argila queimada podem adsorver o fluoreto, bem como outros 

poluentes da água (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2006). 

Como a argila possui densidade relativamente alta quando 

comparada ao osso calcinado, decanta com os contaminantes, permitindo a 

drenagem da água sobrenadante. É possível utilizar o pó da argila em colunas, 

porém existe a dificuldade de empacotamento e controle de fluxo. O processo 

de desfluoretação, utilizando a argila, somente é custo-efetivo se forem usados 

tijolos quebrados recém-queimados e de boa qualidade, e estiverem 

disponíveis no local próximo ao uso, bem como se o filtro for confeccionado, 

utilizando-se materiais localmente disponíveis (LEITE; BUZALAF, 2008).  

Uma vez saturada, a argila pode ser regenerada, pelo menos 

parcialmente. Entretanto, na maioria dos casos isso não é economicamente 

viável.  

 
o Coagulação seguida de precipitação 

 

 

Em conformidade com Guimarães e Nour (2001), a coagulação é um 

processo em que partículas que originariamente se apresentam separadas são 

aglutinadas pela utilização de coagulantes, principalmente sais de ferro e 

alumínio, além de polieletrólitos. Esse processo resulta de dois fenômenos: o 

primeiro é químico e consiste em reações de hidrólise do agente coagulante, 

produzindo partículas de carga positiva; o segundo é puramente físico e 

consiste em choques das partículas com as impurezas, que apresentam carga 

negativa, ocorrendo neutralização das cargas e formação de partículas de 

maior volume e densidade. A coagulação ocorre em curto espaço de tempo, 

podendo variar de décimos de segundo a um período da ordem de 100 

segundos.  

Para o tratamento desfluoretador das águas, a cal e o alume são os 

coagulantes mais utilizados. A adição de cal conduz à precipitação do fluoreto 
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na forma de fluoreto de cálcio insolúvel, elevando o pH da água para 

aproximadamente 11 – 12 (MEENAKSHI, 2006). 

Ca (OH)2 + 2 F- CaF2 + 2 OH- 

 

Essa técnica tem sido descrita como a economicamente mais viável 

para remover o fluoreto da água residual. No entanto, esse processo causa o 

problema de dureza da água efluente. 

O método de desfluoretação mais utilizado na Índia é conhecido 

como a técnica de Nalgonda. Esta foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de 

Investigação e Engenharia Ambiental, em 1974, e implantada um ano mais 

tarde por Nawlakhe e colaboradores. Baseia-se no conceito tradicional, 

utilizando-se sais de alumínio, no entanto, a mesma difere por ocorrer em duas 

etapas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2006).  

A técnica de Nalgonda tem mostrado ser bastante eficaz na remoção 

do flúor da água de bebida. Apesar de o método ser simples, as reações 

químicas que ocorrem no processo são complexas e algumas ainda carecem 

de elucidação. A técnica pode ser descrita como um processo de 

coprecipitação, no qual alumínio (em forma de Al2(SO4)3 e cal (na forma de 

Ca(OH)2) agregam-se na água bruta que contém flúor (ARGENTINA, 2011).   

O sulfato de alumínio, Al2(SO4)3,  é dissolvido e adicionado à água 

sob agitação para assegurar uma mistura inicial completa. Microflocos de 

hidróxido de alumínio são rapidamente produzidos e agrupados em flocos 

maiores que facilmente se sedimentam. Durante esse processo de floculação, 

muitas micropartículas e íons carregados negativamente, incluindo o fluoreto, 

são parcialmente removidos através de ligações eletrostáticas aos flocos 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2006). 

Apesar da técnica ter sido introduzida em vários lugares, ainda não 

se demonstrou como método de escolha para desfluoretação.  Certamente, 

possui a vantagem de ser a técnica mais simples, de baixo custo e que usa os 

reagentes mais amplamente disponíveis. Contudo, requer diariamente a adição 

de produtos químicos, a produção de grande quantidade de sedimentos e o 

fato de ser pouco eficaz em águas, contendo grande teor de sólidos dissolvidos 

e dureza elevada (ARGENTINA, 2011). 
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o Degradação eletroquímica ou eletrocoagulação 

 

A eletrocoagulação acontece quando o ânodo de sacrifício sofre a 

oxidação, liberando íons metálicos, e o cátodo sofre a redução, ocorrendo a 

formação de íons hidroxilas, através da hidrólise da água. Os íons metálicos 

combinam-se com os íons hidroxila, formando os compostos hidróxidos 

metálicos, que favorecem a formação de flocos por desestabilização dos 

contaminantes ou partículas suspensas. Os flocos formados podem ser 

separados do líquido por sedimentação ou flotação, dependendo da densidade 

do floco (BENSADOK et al., 2008).  

Para Mollah et al. (2004), a eletrocoagulação é produzida pela 

dissolução anódica do ferro ou alumínio e pela produção de hidróxido através 

da hidrólise da água no cátodo, que desestabilizam e agregam as partículas, 

promovendo a adsorção dos contaminantes dissolvidos e a sua precipitação. 

Nesta técnica, há um reator eletroquímico responsável pelas reações de 

coagulação. O reator possui eletrodos de sacrifício de alumínio que geram íons 

Al3+ em razão do potencial aplicado. Essa etapa faz parte do processo anódico, 

em que o alumínio metálico é oxidado, conforme a equação seguinte: 

Al (s) Al3+ + 3 e- 

Ainda nessa etapa, tem-se a formação de um agente coagulante 

(Al(OH)3), que será responsável pela coagulação e formação de partículas 

coloidais. Assim, ante a forte interação existente entre os íons fluoretos e 

hidróxido de alumínio (reação a seguir), na presença de pH ideal, a EC tem se 

destacado na desfluoretação de águas (BENSADOK et al., 2008). 

Al(OH)3  + xF-   Al(OH)3-x Fx + xOH 

A despeito de apresentar algumas vantagens, o alto custo inviabiliza 

sua utilização em comunidades rurais do semiárido. 

 

o Troca iônica  
 

Leite e Buzalaf (2008) explicam que existe ainda outra maneira de 

se remover fluoretos da água, através da resina de troca iônica fortemente 

básica, contendo grupamentos funcionais de amônia quaternária, através da 

seguinte reação: 
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Matriz-NR3
+Cl- + F-     Matriz-NR3

+F- + Cl- 

 

Os íons fluoreto substituem os íons cloro na resina devido à sua alta 

eletronegatividade. Este processo continua até que todos os sítios da resina 

sejam ocupados. A resina é então retrolavada com água supersaturada com 

sal de cloreto de sódio dissolvido. Dessa forma, novos íons cloreto substituem 

os íons fluoreto, regenerando a resina (ONYANGO; MATSUDA, 2006). 

Como vantagens tem-se a alta eficiência na remoção do fluoreto (90 

- 95%) e a não interferência no gosto ou na cor da água. Entretanto, o alto 

custo, a redução do pH e o aumento no níveis de cloreto da água tratada são 

alguma de suas principais limitações (MEENAKSHI, 2006). 

Após resgatar os métodos atualmente mais utilizados no processo 

de desfluoretação de águas destinadas ao consumo humano, necessários se 

faz enfatizar que de acordo com a OMS, os métodos mais promissores são os 

que envolvem processos adsortivos (osso calcinado, alumina ativada e argila), 

além da técnica de Nalgonda e precipitação por contato (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2006). 

A prevenção da fluorose, através da desfluoretação da água, é uma 

tarefa difícil, que exige condições socioeconômicas favoráveis de 

conhecimento, motivação, priorização e disciplina, bem como arranjos de 

organização técnica. Como mencionado, há muitos métodos para a remoção 

do fluoreto da água. No entanto, devido à ausência de condições favoráveis, 

muitas tentativas de desfluoretação da água não obtiveram sucesso. Portanto, 

na perspectiva de minorar o problema de fluoretos excessivos na água de uma 

dada comunidade, a primeira opção deve ser sempre buscar por uma fonte 

alternativa de água, com concentração segura de fluoreto (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 1999). 

Nos casos em que não há fontes alternativas, a desfluoretação de 

água torna-se a única medida disponível para prevenir a fluorose, sobretudo 

em países em desenvolvimento, cujas áreas rurais, de regra, não possuem 

tratamento de água coletivo. Nessas áreas, o tratamento pode ser possível 

apenas no nível descentralizado, como no caso de uma comunidade 

específica, ou mesmo no âmbito residencial. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Em cumprimento às normas das resoluções para pesquisa em seres 

humanos, do Conselho Nacional de Saúde (CNS 196/96 e 251/97), todos os 

indivíduos incluídos nesta pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndices A e B). Quando se tratava de menor, o tutor ou 

acompanhante torna-se responsável pela autorização. O projeto em tela foi 

avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro 

Wanderlei, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o qual obteve o 

registro número 038/2009 (Anexo A). 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO 

 

O município de São João do Rio do Peixe (Figura 04) está localizado 

no alto sertão do Estado da Paraíba, limitando-se ao Oeste com Poço José de 

Moura, Santa Helena e Triunfo, a Sul Cajazeiras e Nazarezinho, a Leste Sousa 

e Marizópolis, a Norte Uiraúna, a e Nordeste Vieirópolis. A sede municipal 

apresenta altitude de 287 m e coordenadas geográficas de 38º 26’ 56’’ 

longitude oeste e 06º 43’ 44’’ de latitude sul. O acesso a partir de João Pessoa 

é feito através da BR-230 até a cidade de Cajazeiras, em que se segue pela 

PB-393, percorrendo-se cerca de 20 km, chegando-se à sede municipal, a qual 

dista cerca de 490 km da capital (PEREIRA; BARBOSA, 2009). 

De acordo com Brasil (2010), ocupa uma área de 474,4 km² e possui 

densidade demográfica 38,36 hab/km². A população estimada para 2011 foi de 

18.199 habitantes, sendo que 37,82% residiam na zona urbana, ao passo que 

o restante, 62,17%, encontrava-se domiciliado na zona rural.  

O município apresenta um IDH de 0,595 e está posicionado no 

ranking estadual no número 96º e apresenta uma expectativa de vida ao 

nascer de pouco mais de 58,6 anos (BRASIL, 2005). 

Concernente a Brasil (2005), o município apresenta 400 poços de 

água subterrânea, dos quais 272 estão em operação, 14 fecharam porque 

secaram ou estavam obstruídos e 114 estavam paralisados por diversas 

razões. A maioria deles estava localizada em propriedades privadas (85%). A 

água era extraída principalmente através de bombas elétricas. 
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Figura 04 - Localização do município de São João do Rio do Peixe – PB e no 
ponto amarelo a localização da Vila do Brejo. 

 
Fonte: IBGE – Cidades@ 

 
Figura 05 - Vista aérea das comunidades rurais Vila do Brejo e Brejo das 
Freiras, São João do Rio do Peixe – Paraíba. 
 

 
Fonte: Google earth 
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O estudo foi desenvolvido na região de Brejo das Freiras, zona rural 

do município de São João do Rio do Peixe (PB). A seleção desta área 

justificou-se pela existência de elevadas concentrações de flúor em todos os 

poços, disposição de agentes comunitários conhecedores e mobilizados com a 

questão da fluorose dentária e concentração da maioria dos casos mais 

severos de fluorose dentária em crianças e adultos do estado da Paraíba. Além 

dos fatores citados, o local apesar de isolado do centro urbano do município 

em tela, dispunha de infraestrutura adequada para a condução da pesquisa: 

rodovia pavimentada (para o acesso), eletricidade (para o congelamento das 

amostras), escolas, igreja (para as reuniões comunitárias) e unidade de saúde 

da família.  

A despeito da prévia seleção deste local para realização do estudo, 

um mapeamento com coletas de água de todo o município foi realizado. Em 

vista disso, foram realizadas coletas de amostras de águas em todas as 

comunidades rurais de São João do Rio do Peixe, o que possibilitou estimar a 

dimensão do problema de fluorose naquele município em termos de 

prevalência de fluorose dentária e esquelética.  

Para maior clareza e melhor compreensão desta etapa da pesquisa, 

o método encontra-se organizado deste modo: 

 PARTE I: ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO 

A) Estudo do mapeamento da área 

B) Estudo da percepção de fluorose 

 PARTE II: ESTUDOS DE REDUÇÃO DE AGRAVOS 

C) Estação de Tratamento de Água (ETA) 

D) Filtro Domiciliar Regenerável (FDR) 

 

4.2. PARTE I: ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO 

 
A) Estudo do mapeamento da área (vide artigo 01) 

 

Oficina sobre Fluorose Endêmica: 

O estudo teve início com a realização de um encontro junto aos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em fevereiro de 2010. Através da 

Coordenação da Atenção Básica do município, todos os ACS foram convidados 
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a participarem do I Encontro sobre Fluorose Dentária Endêmica, no auditório 

da Câmara de Vereadores, da cidade de São João do Rio do Peixe - PB. Na 

ocasião, estiveram presentes 27 (60%) dos 44 ACS do município. 

Nesse encontro, objetivou-se sensibilizar e esclarecer os presentes 

sobre a problemática de fluorose endêmica, a etiologia, o impacto dela na vida 

cotidiana das pessoas, bem como as estratégias de prevenção.  

Finalizada a apresentação, foram distribuídos recipientes para coleta 

de água de todos os ACS que atuavam em áreas rurais com presença de 

poços artesianos, cuja água era utilizada para consumo humano. Objetivou-se 

com essa distribuição coletar amostras de água dos mais variados locais do 

município. Pelo fato de a água usada para consumo humano na sede do 

município ser tratada pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 

(CAGEPA), os ACS da zona urbana não receberam os recipientes. 

A distribuição dos potes ocorreu de acordo com a área de cada ACS 

e conforme descrito por Brasil (2005). Uma vez coletadas as amostras de 

águas, estas foram devolvidas à Secretaria Municipal de Saúde, 

especificamente à Coordenação de Saúde Bucal. As amostras foram 

recolhidas, armazenadas em geladeira e, posteriormente, enviadas em 

isopores com gelo reciclável ao Laboratório de Biologia Bucal (LABIAL)/UFPB 

para análise. 

 

Coleta das amostras de água e análise geral 

Um total de 111 amostras de águas de 68 comunidades rurais foram 

coletadas e enviadas ao LABIAL/UFPB para análise. Neste, ficaram 

armazenadas em 10°C até o momento da análise de flúor. Os parâmetros 

físico-químicos (cor, turbidez, dureza, temperatura da água, pH, condutividade 

e alcalinidade) foram analisados in loco com o auxílio de instrumentos portáteis 

de análises e kits apropriados. De modo geral, os métodos físico-químicos 

utilizados basearam-se em técnicas colorimétricas para determinação de cor, 

turbidez, pH e demais parâmetros. Para a avaliação microbiológica, utilizou-se 

substrato cromogênico (Colilert®), definido ONGP-MUC quantitativo, para 

detecção via enzimática de Coliformes e Escherichia coli.  

As medições posteriores foram realizadas apenas para 20 fontes de 

água, segundo o critério das localidades mais populosas, com mais de 500 
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habitantes. As estimativas sobre o número de habitantes locais que vivem nas 

vilas rurais foram obtidas pelo sistema de registros oficiais da saúde. 

Análises de flúor 

Um eletrodo flúor-íon-específico (BN Modelo 9409, Orion, 

Cambridge, MA, EUA) e um potenciômetro (Modelo 720 A Orion) foram usados 

para medições de flúor. Curvas de calibração foram executadas, usando-se 

amostras padrão conhecidas, contendo entre 0,2 a 6,4 mg / L de flúor. Tanto as 

soluções-padrão como as amostras de águas foram adicionadas ao Total Ionic 

Strength Adjusting Buffer II (TISAB II). As leituras em milivolts foram 

convertidas para concentração iônica de flúor por meio de uma curva padrão 

de correlação. As leituras foram comparadas com uma curva padrão de flúor 

(r²>0,99). 

Os dados foram tratados em planilha do Excell (Microsoft Excell ®), 

a partir da qual a média e os desvios-padrão foram calculados. A curva de 

correlação foi utilizada, bem como o coeficiente de correlação (r²>0,999). 

 

Análise estatística 

A análise dos dados foi realizada, utilizando-se o Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) versão 13.0 e a significância foi estabelecida em 

p<0,05. Análises comparativas entre os mapas de distribuição da população e 

os parâmetros da água foram realizadas, utilizando-se planilhas simples do 

Excell (Microsoft Excell ®).  

 

B) Estudo de percepção de fluorose (vide artigo 02) 

 

O presente trabalho foi realizado em 2010 e a amostra compreendeu 

um total de 261 indivíduos, 130 da zona urbana e 131 da rural, sendo 165 do 

sexo feminino e 96 do masculino, crianças e adultos. 

Os municípios selecionados foram São João do Rio do Peixe - PB e 

Cajazeiras - PB. Este foi selecionado para a pesquisa na zona urbana, por ser 

uma cidade com maior desenvolvimento socioeconômico, melhor acesso aos 

meios de comunicação, maior acesso ao tratamento odontológico, além de ser 

a cidade que polariza a maioria dos municípios do alto sertão paraibano e da 
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região fronteiriça com o estado do Ceará. Estas características atribuem um 

padrão estético que diferencia sobremaneira os residentes na zona urbana de 

Cajazeiras em comparação com os moradores da zona rural de São João do 

Rio do Peixe, conforme apresentado no quadro 01. 

Quadro 01 - Parâmetros que diferenciam o desenvolvimento socioeconômico 
dos municípios de São João do Rio do Peixe e Cajazeiras, na Paraíba, Brasil. 

 
Parâmetro 

Município 

São João do Rio do 
Peixe – PB 

Cajazeiras – PB 

Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) 

0,595 0,685 

Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita 

R$ 3.448,42 R$ 6.937,03 

Número de estabelecimentos 
de saúde com atendimento 
ambulatorial odontológico 

08 22 

Taxa de analfabetismo da 
população de 15 anos ou mais 
– 2010 - total 

13,7% 4,3% 

Fonte: IBGE Cidades@  

 

O perfil socioeconômico dos residentes na zona urbana de 

Cajazeiras e na zona rural de São João do Rio do Peixe mostrou-se bastante 

diferenciado, o que justificou a inclusão dos municípios neste estudo. 

Optou-se por selecionar a zona rural de São João do Rio do Peixe - 

PB (comunidade Vila do Brejo), por se tratar de área endêmica para fluorose 

dentária, com alta relevância deste agravo por apresentar elevados teores de 

flúor na água de consumo (2,6 e 5,2 mg/L) (SAMPAIO et al., 1999). 

Um roteiro estruturado de entrevista com perguntas relativas à 

satisfação do sorriso foi realizado individualmente sob supervisão durante visita 

domiciliar (Apêndice D). Obteve-se o perfil dos participantes, a condição de sua 

saúde bucal, a satisfação com o sorriso e com a cor dos dentes. Em seguida, 

por meio de uma cartela de ilustrações numeradas de 1 a 6 (Índice Thylstrup e 

Fejerskov - TF: 0, 2,3,5a,5b e 7), com diferentes graus de severidade de 

fluorose e sem alterações de oclusão ou forma dentária, foram utilizadas para 

os entrevistados pontuarem a aparecia clínica dos dentes em uma escala 
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visual analógica (VAS, 0 a dez). Registre-se que a nota atribuída poderia 

utilizar valores com diferença de 0,5 décimo. Por fim, os exames de fluorose, 

usando índice Thylstrup e Fejerskov (TF), foram realizados por um único 

examinador calibrado (kappa = 0,75), para análise das zonas rural e urbana.  

A análise estatística foi realizada pelo teste T de Student e pelo teste 

qui-quadrado. Para todos os testes, optou-se por considerar como 

estatisticamente significativos o nível de probabilidade de 5% (p<0,05). 

Ilustrações apresentadas na cartela de fotografias para os 

respondentes classificarem em ordem a satisfação pela aparência. 

Fotografia 01 (TF=5) 

 
Fotografia 03 (TF=5) 

Fotografia 02 (TF=0) 

 
Fotografia 04 (TF=2) 

 
Fotografia 05 (TF=7) 

 
Fotografia 06 (TF=3) 

 
 

Fonte: próprios autores. 
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4.3. PARTE II: ESTUDOS DE REDUÇÃO DE AGRAVOS 

 

Esta seção da metodologia trata dos estudos de redução de agravos 

da fluorose dentária, os quais foram conduzidos entre 2009 e 2011. Tais 

estudos objetivaram desfluoretar a água para consumo humano, de acordo 

com dois modelos de desfluoretação, sendo um deles de base comunitária 

(Estação de Tratamento de Águas) e outro de base domiciliar (Filtro 

Desfluoretador Domiciliar Regenerável).   

 

C) Estação de Tratamento de Água (ETA) 

Após a constatação do problema da fluorose endêmica, na região de 

São João do Rio do Peixe/PB, por meio de várias publicações científicas 

(SAMPAIO et al., 1999; SAMPAIO, 2008), este estudo precipuamente buscou 

por reduzir o dano da endemia através da desfluoretação da água para 

consumo humano naquela região. 

Estudos preliminares 

Para tanto, inicialmente, houve a necessidade de realizar a 

caracterização das águas subterrâneas para, posteriormente, serem realizados 

os ensaios de tratabilidade, os quais forneceram a base de engenharia para 

implantação da Estação de Tratamento de Água: adição de reagentes, 

sequência dos reagentes e componentes do processo. 

O sistema de desfluoretação selecionado e implantado na região era 

baseado na capacidade de adsorção da alumina ativada desenvolvida com 

tecnologia nacional pela empresa Ambios Engenharia e Processos Ltda. 

Inicialmente, para modelagem e projeção das unidades filtrantes 

desfluoretadoras, foram realizadas coletas de 25 litros para os procedimentos 

de caracterização e ensaio de tratabilidade das águas de captação. As 

amostras foram transportadas para os laboratórios da empresa fornecedora da 

unidade de tratamento.  

Todas as análises iniciais foram realizadas pela empresa 

responsável pela caracterização e pelos ensaios de tratabilidade para garantir 

o funcionamento ideal do sistema, de acordo com a vazão do poço 

selecionado. Métodos colorimétricos foram aplicados como medição preliminar 

e, posteriormente, amostras duplicadas foram analisadas pelo Laboratório de 
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Biologia Bucal (LABIAL), da Universidade Federal da Paraíba. Iniciou-se a 

construção de um laboratório no posto de saúde da comunidade para 

armazenamento de amostras, bem como para análises preliminares de 

amostras de água sem a necessidade de transporte.  

Os resultados dos ensaios iniciais, realizados na Ambios em São 

Paulo, podem ser visualizados no Laudo Laboratorial, número 5087 (Anexo B). 

Após a conclusão dos estudos preliminares que subsidiaram a implantação da 

ETA, iniciou-se uma série de reunião com os gestores locais (prefeito 

municipal, secretário de saúde e secretário de obras) para estabelecer 

parcerias, firmar compromissos e definir prazos. 

 

Projeto e construção da ETA 

A etapa antecedente à implantação da ETA – Vila do Brejo das 

Freiras - foi a mais problemática, devido à dificuldade de topografia do terreno 

fornecido pela prefeitura. Além dos problemas técnicos, houve uma série de 

reuniões com a comunidade local e as autoridades municipais para apresentar 

os objetivos do projeto e o cronograma de atividades. Uma vez definidas as 

questões de averbação (mudança de propriedade e alteração no estado do 

proprietário), iniciou-se a elaboração da planta baixa da estação (figura 06). 

Ressalte-se que o terreno foi cedido para a associação de moradores da 

comunidade, no sentido de garantir o funcionamento da ETA após o término do 

projeto. 

Apesar dos entraves políticos (mudança de gestor), naturais 

(excesso de chuvas), burocráticos (atraso na instalação da energia trifásica na 

ETA), o projeto da ETA foi desenvolvido de acordo com o planejado pelo 

projeto original. Assim, em novembro de 2010, a ETA teve sua infraestrutura 

física concluída, permitindo que a Ambios enviasse um funcionário 

especializado para instalar os componentes hidráulicos e elétricos para o início 

da fase de testes antes de entrar em operação propriamente dita. 

Para a montagem da unidade de tratamento, foram instalados os 

seguintes itens: tanques pulmão (água bruta e água tratada); tubulações, 

válvulas e acessórios; instrumentos e controles; painel elétrico; tanques de 

produtos químicos; bombas dosadoras com acessórios; tanque de equalização 

de efluentes; e, ainda, a instalação dos equipamentos de processo: mecânico; 
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hidráulico e elétrico/automação. Um detalhe técnico importante no projeto 

referiu-se à célula de permeação projetada para a coleta e decantação dos 

efluentes da ETA que foi ampliada com vistas a garantir a segurança quanto ao 

controle de resíduos. 

Além disso, obras de pavimento, coberturas e pequenas obras de 

alvenaria foram realizadas para facilitar o acesso da população à fonte de água 

potável (contrapartida institucional: Prefeitura Municipal de São João Peixe, 

Universidade Federal da Paraíba). Em função dos objetivos do projeto, optou-

se por assegurar a proteção dentro do espaço da área coberta da ETA de 

todos os componentes operacionais, dos painéis elétricos da ETA, de uma 

pequena área para a guarda dos reagentes, de uma pia com pequena área 

seca e bancada para a realização de alguns ensaios, bem como de uma mesa 

escrivaninha para o operador/pesquisador. Houve, portanto, aumento da área 

construída necessária de proteção da ETA em aproximadamente 30 a 35% do 

projeto original (Área final de 80 m2). No entanto, o aumento de espaço foi 

fundamental para o desempenho eficaz da pesquisa e para garantir que a ETA 

poderia servir de campo de estágio para técnicos de saúde da região. 

Figura 06 - Layout do Projeto da Estação de Tratamento de Águas da Vila do 
Brejo, zona rural do município de São João do Rio do Peixe, PB. 

 
Fonte: Ambios Engenharia e Processos LTDA. 
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Reuniões com a comunidade e inauguração da ETA 

Uma vez concluída a instalação dos equipamentos para o 

tratamento desfluoretador da água, a ETA estava preparada para 

funcionamento. Antes da inauguração, a equipe da pesquisa (UFPB, FUNASA, 

Ambios e UFCG) realizou duas reuniões com a comunidade que seria 

beneficiada quanto ao esclarecimento do projeto de pesquisa, à utilização 

racional da água e aos custos da manutenção da ETA após a conclusão dos 

trabalhos de investigação científica. Tais reuniões foram realizadas na Igreja da 

Vila do Brejo. 

Fotografia 07 - Reunião com a 
comunidade. Dezembro / 2010. 

 

 

Fotografia 08 - Reunião com a 
comunidade. Dezembro / 2010. 

 

 
Fotografia 09 - Inauguração da ETA 

com a presença de Dr. Carlos 
Frederico (Secretário de saúde), Dr. 

Fábio Sampaio (Coordenador da 
pesquisa), Dr. José Lavoisier Dantas 
(Prefeito municipal) e Dr. Alexandre 

Pessoa. 

Fonte: próprios autores. 

 
Fotografia 10 - Estação de Tratamento 
de Desfluoretação de Águas Francisca 
Gomes do Nascimento. Vila do Brejo, 

São João do Rio do Peixe – PB. 
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A Estação de Tratamento de Águas iniciou a operação com 

fornecimento de água potável em 17 de dezembro de 2010, com a presença de 

representantes de todas as instituições parceiras da pesquisa (UFPB, AMBIOS, 

FUNASA e UFCG), bem como do prefeito municipal, secretários de saúde e de 

obras e da imprensa. 

 

Obtenção das amostras 

Estimou-se que aproximadamente 100 famílias do município de São 

João do Rio do Peixe - PB residiam na vila de Brejo das Freiras. Todas, 

prioritariamente, passaram a receber água tratada para adequação dos níveis 

de concentração de fluoretos dentro dos parâmetros de potabilidade 

estabelecidos pela Portaria 518/2004.  

A maioria das famílias selecionadas residia a poucos metros do poço 

que fornecia água para a pequena comunidade. Do total de famílias da vila, 

uma amostra de 18 famílias (29 indivíduos de duas faixas etárias com cadastro 

na Estratégia Saúde da Família - ESF) foi monitorada quanto à ingestão e 

excreção de flúor. Como critérios de inclusão, foram selecionados indivíduos 

residentes, permanentes na vila que utilizavam a água do poço para consumo 

e concordaram participar da pesquisa. Ao considerar que o padrão alimentar da 

população da região era bastante uniforme, as coletas de alimentos líquidos e 

sólidos foram realizadas em um período de 24 horas. Determinou-se a amostra 

a partir do cálculo de um desvio-padrão de 1,2 das médias de estudos 

anteriores (SAMPAIO et al., 2010) e aplicando-se o Software Power and 

Precision com poder de 80%. Assim, obteve-se a amostra de15 – 20 indivíduos 

para se estimar diferenças na ingestão e excreção de flúor em dois momentos 

(SAMPAIO, 2011). 

Todos os voluntários participaram de um primeiro encontro e foram 

devidamente esclarecidos quanto aos objetivos e à metodologia empregada no 

estudo, bem como orientados sobre a necessidade de seguir adequadamente o 

protocolo. Duas famílias que faziam parte da amostra inicial estimada não 

concordaram em participar da pesquisa. No entanto, a redução de voluntários 

não comprometeu a amostra, uma vez que com 10 indivíduos de cada faixa 

etária, crianças (5-6 anos) e adultos (26-65 anos), foi estabelecido valor mínimo 

para obtenção de representatividade do universo amostral. 
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Os parâmetros para estimar a biodisponibilidade de flúor nos 

indivíduos expostos foram calculados para os dois grupos considerados, 

respeitando valores fisiológicos de ingestão (F intake) e excreção (F excreted) 

individuais (WHITFORD, 1996a). Os dados foram obtidos por coleta e análise 

físico-química de flúor nas fontes de ingestão (água, alimentos sólidos, 

alimentos líquidos e dentifrícios) e de excreção (urina), conforme métodos já 

validados pelo grupo de pesquisa Flúor da Universidade Federal da 

Paraíba(UFPB) e da Universidade de São Paulo (USP) (BUZALAF, 2008; 

FORTE; MOIMAZ; SAMPAIO, 2008; PESSAN et al., 2008). Dados de pH da 

urina e de taxa de filtração glomerular foram estimados para produção de urina 

em 24 horas (FORTE; MOIMAZ; SAMPAIO, 2008; SAMPAIO, 2010). 

As coletas destes parâmetros foram realizadas em dois momentos 

distintos:  

 - D1-ETA: dados de “baseline” (antes da implantação do sistema de 

desfluoretação) e iniciadas em 29 de março de 2010 (estudo piloto e seleção 

dos indivíduos) e concluída em outubro de 2010; 

 - D2-ETA: dados após a implantação do sistema de desfluoretação 

(janeiro de 2011 a março de 2011). 

 A diferença entre D2-ETA e D1-ETA forneceu as concentrações e o 

percentual de redução na concentração de flúor [F] ingerido (F-intake), 

excretado (F-excrected) e retido (F-uptake). Estes parâmetros foram 

necessários para estimar a biodisponibilidade de flúor antes e após a 

implantação do sistema de desfluoretação (WHITFORD, 1996a).  
 

Estimativa de ingestão de flúor a partir da dieta (água, alimentos 

sólidos e alimentos líquidos) 
Os dados foram coletados em dois dias da semana pela técnica de 

prato duplicado. As instruções fornecidas aos pais, quanto ao método de coleta 

de todos os alimentos e bebidas ingeridos pelos filhos em um período de 24 

horas, foram similares às descritas por Guha-chowdhuryl, Drummond e Smillie 

(1996), com exceção de que toda a água consumida nos dois dias avaliados foi 

coletada e analisada separadamente, assim como outras bebidas que não a 

água (Apêndice C). Portanto, para cada voluntário, houve dados de ingestão de 

flúor a partir da água (bruta e filtrada), alimentos sólidos e líquidos, permitindo a 
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avaliação do impacto individual de cada um destes itens na ingestão diária de 

flúor.  

Os coletores foram fornecidos para os participantes, tendo sido 

enfatizada a importância da manutenção dos hábitos dietéticos usuais dos 

voluntários para reproduzir fielmente os parâmetros de exposição ao flúor. As 

partes dos alimentos que normalmente não são ingeridas, como sementes, 

cascas e ossos, foram eliminadas antes de colocá-las no recipiente. 

Os pais das crianças e voluntários, por observação visual, foram 

orientados a estimar a quantidade de alimentos consumidos o mais 

precisamente possível, usando medidas caseiras como colher de chá, colher 

de sobremesa, xícara de chá, dentre outros, para aproximar as quantidades de 

alimentos ingeridos.  

No caso das refeições, os pais foram orientados a servirem duas 

porções similares em dois pratos separados, esperar até que a criança termine 

a refeição e então adicionar ou remover porções similares no prato que haviam 

separado. Todo o material foi pesado, triturado (com volumes conhecidos de 

água deionizada) e depois quatro alíquotas de 50mL foram armazenadas em 

coletores universais estéreis da marca Embramed e congeladas em freezer (-

20 °C). O monitoramento das concentrações de flúor em água bruta foi 

monitorado com coletas semanais. 

As crianças e adultos foram pesados para que o valor encontrado 

para ingestão de F pudesse ser expresso em mg/kg peso corporal.  

 

Estimativa da excreção de flúor a partir do dentifrício 

Foi realizada conforme descrito por Guha-chowdhuryl, Drummond e 

Smillie (1996), no entanto, foi procedida à modificação: o volume expectorado 

foi adicionado ao volume residual proveniente da escova, obtendo-se, assim, 

uma única amostra para a leitura do flúor não ingerido. Procurou-se simular 

com fidelidade as mesmas condições de casa: se o pai ou a criança realizava a 

escovação, tamanho da escova de dental usada, quantidade de dentifrício 

colocado na escova, se era colocado pelos pais ou pela criança, se a criança 

expectorava após a escovação e a duração da escovação. Os pais foram 

orientados a trazerem uma escova dental nova, similar em tamanho a que a 

criança normalmente usava. A nova escova foi molhada e pesada em uma 
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balança eletrônica. O dentifrício foi colocado na escova pelo pai ou pela criança 

e foi medido o peso da escova mais dentifrício, dando informação da 

quantidade de F colocada na escova. A escovação foi realizada pela criança 

com ou sem o auxílio do pai, sob a observação do examinador. Dependendo 

do hábito, a criança expectorou ou não, ou enxaguou a boca. Toda saliva 

expectorada foi coletada em recipiente plástico de boca larga, pesada e 

analisada para F. A escova dental foi lavada abundantemente com volume 

conhecido de água deionizada (50 mL). A quantidade de F deixada na escova 

e a quantidade expelida foram somadas, fornecendo a quantidade total não 

deglutida. A quantidade de F ingerida foi então indiretamente derivada, 

subtraindo-se a quantidade de F expelida da quantidade inicialmente colocada 

na escova. Foram obtidas informações quanto à frequência de escovação, as 

quais foram usadas para se calcular a ingestão diária de F a partir do dentifrício 

para cada criança e adulto (BUZALAF, 2008). As alíquotas foram codificadas e 

armazenadas em freezer (-20 °C) até o momento da análise.  

Estimativa da excreção de flúor a partir da urina 

Nos mesmos dias em que as estimativas de ingestão de F foram 

realizadas, amostras de 24 horas de urina foram coletadas. Para tanto, foram 

distribuídos com antecedência potes de boca larga datados e identificados com 

os nomes dos indivíduos do estudo. Os participantes foram orientados a 

fazerem suas necessidades nos tais potes (com capacidade de 1500 mL) pré-

lavados com água deionizada e fornecidos pelos pesquisadores.  

No dia seguinte, o pesquisador coletou os potes com o material e 

procedeu à medição do volume de urina excretado pelo voluntário em 24 horas 

com auxílio de uma proveta graduada de vidro e; em seguida, anotou-se o 

valor em ficha apropriada. Em tubos identificados e datados, retiravam-se 

alíquotas de 15 mL de urina para congelar a -20°C até a análise de flúor. 

 

Procedimentos analíticos do flúor da dieta e dentifrício 

Antes de descrever com detalhes os procedimentos analíticos deste 

estudo, urge esclarecer que a análise de flúor a partir de alimentos sólidos e 

líquidos foi realizada pelo método de leitura indireta, através da técnica do 

hexametildisiloxano – HMDS (WHITFORD, 1996); ao passo que a análise da 
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água e da urina pelo de leitura direta (Eletrodo Flúor sensível Orion). Ressalte-

se, ainda, que estes métodos foram utilizados tanto neste estudo quanto no do 

Filtro Desfluoretador Domiciliar Regenerável, nos momentos D1 e D2, antes e 

após a implantação do modelo desfluoretador, respectivamente. 

Análises laboratoriais foram realizadas após difusão facilitada por 

HMDS (hexametildisiloxano), pelo método de TAVES (1968), como modificado 

por WHITFORD (1996). Para tanto, pesou-se 1g de amostra da dieta (sólidos 

ou outros líquidos), em placas de Petri plásticas (Falcon, n° 1007), juntamente 

com 1 ml de água deionizada (Fotografia 11). Na tampa dessas placas, foram 

colocados 50 µL de NaOH 0,05 M, distribuídos em três gotas (Fotografia 12). 

As placas foram fechadas, seladas com vaselina, e por um orifício feito 

previamente na tampa foi colocado o HMDS (Aldrich, 2,0 mL em ácido sulfúrico 

3M), (Fotografia 14). O orifício foi imediatamente selado com vaselina e 

parafilme. As placas foram colocadas numa mesa agitadora (Nova Técnica, 

modelo NT 145) em velocidade 2-3, durante um período de18-24 horas 

(Fotografia 15). No dia seguinte, as tampas foram cuidadosamente removidas, 

invertidas e as gotas de NaOH foram combinadas numa única gota. O NaOH 

foi tamponado pela adição de 25 µL de ácido acético 0,2 M. O volume total foi 

então ajustado para 75 µL com água deionizada, usando pipeta. A gota, que 

continha todo o flúor da amostra, foi analisada com o elétrodo Orion 9409 e um 

microeletrodo de referência calomelano (Accumet, número de catálogo #13-

620-79), ambos acoplados ao potenciômetro Orion (Modelo 720 A). Durante a 

leitura, os dois elétrodos foram mantidos unidos através de bandas de borracha 

e colocados em contato com a gota na parte interna da tampa da placa 

(Fotografia 16). 

O princípio químico do método baseou-se na dissociação de 

moléculas de HMDS, na presença de ácido forte numa placa de difusão. O F 

(das amostras ou soluções-padrão) unia-se ao radical silano, formando um 

composto volátil, denominado trimetilfluorsilano. Este composto se difundia 

para o trap, de natureza alcalina (NaOH), localizado no interior da tampa fixada 

no fundo da placa de difusão. O F foi trocado pelo íon hidroxila. Um novo 

composto foi formado (trimetilsilanol), sendo o F liberado. 
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A técnica de difusão facilitada por HMDS apresenta as vantagens de 

separar o F da amostra, eliminando interferentes e ao mesmo tempo 

concentrá-la, o que incrementa o limite de detecção do F pelo eletrodo sensível 

(0,02 µg/mL). 

 

Validação da análise 

As soluções-padrão (contendo 1,0, 5,0, 10,0, 50,0 e 100,0 nM de 

flúor para as amostras da dieta) empregadas na realização da curva de 

calibração foram preparadas por diluição seriada de um estoque padrão, 

contendo 0,1 M de flúor (Orion), e difundidas em triplicata, em concomitância 

com as amostras de dieta analisadas. Foi realizada a primeira leitura antes da 

interpretação das amostras da dieta, a segunda leitura quando a metade das 

amostras já tinha sido lida e a terceira após o término de leitura das amostras.  

Além disso, padrões que não sofreram difusão foram preparados, 

usando-se as mesmas soluções (NaOH 0,05 M e ácido acético 0,20 M) que 

foram usadas para se preparar os padrões e as amostras que sofreram 

difusão. Estes padrões não difundidos foram feitos de modo a ter exatamente a 

mesma concentração de F que os padrões que sofreram difusão. A 

comparação das leituras de milivoltagem (mV) mostrou que o F nos padrões 

difundidos foi completamente captado e analisado. 

As leituras obtidas em mV foram convertidas para µg de F, através 

do Programa Excel (Microsoft). A média das leituras obtidas a partir dos 

padrões foi inserida na planilha (Apêndice E) e, então, calculou-se a 

porcentagem de variação entre a quantidade de F medida e a esperada pelos 

padrões. Somente curvas de calibração com porcentagem de variação de até 

5% para todos os padrões e r≥0,99 (linearidade) foram aceitas, contemplando a 

exatidão do método. Sempre que a repetibilidade das leituras em duplicata era 

inferior a 90%, as análises foram repetidas. A repetibilidade média das leituras 
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baseadas nas amostras em duplicata foi de 96,7% para os sólidos, 96,8% para 

alimentos líquidos e 96,9% para as amostras provenientes da água. 
Fotografia 11 - Preparação da placa de Petri  

com vaselina. 

 
 

Fotografia 13 - Inserção da alíquota do  
alimento na base da placa de Petri. 

Fotografia 12 - Colocação das trêsgotas de 
NaOH. 

 
 

Fotografia 14 - Inserção do HMDS pelo 
orifício da tampa. 

 
 

Fotografia 15 – Mesa agitadora (velocidade 2 
– 3)  

 
 

Fotografia 16 - Eletrodo Orion 9409 e mini-
eletrodo de referência calomelano. 

 
Fonte: próprios autores.  

 
Procedimentos analíticos do flúor da água e urina 

A concentração de F presente nas amostras de água foi 

determinada em triplicata, utilizando o íon específico (Orion 9609) após 

tamponamento com volume idêntico de TISAB II (tampão de ajuste da força 

iônica total). Já para a urina, procedeu-se ao mesmo modo, excetuando-se o 

50µL de NaOH 0,05M  
(3 gotas) 

Placa de Petri (Falcon 
n° 1007) 
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tamponamento que foi realizado com volume 1 de TISAB III para 9 de urina, 

porque a urina apresenta maior concentração de flúor. 

Validação da análise 

Soluções-padrão (contendo 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 e 3,2 mg F/L) foram 

preparadas por diluição seriada de um estoque-padrão contendo 100 mg F/L a 

partir de uma solução de NaF (Orion). As curvas-padrão tinham coeficiente de 

correlação ≥0,99. Todas as amostras foram analisadas em triplicata. Quando a 

repetibilidade de cada triplicata foi mais baixa que 90%, as análises foram 

repetidas. A média da repetibilidade, baseada nas amostras em duplicata, foi 

98,5% e 98,7% para água e urina, respectivamente. 

 

Análise estatística 

Os valores de concentração foram trabalhados como média, desvio-

padrão e também como mediana no caso dos dados de urina (Marthaler et al., 

2000). Na observância de distribuição uniforme e normalidade dos valores 

numéricos pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, optou-se por inferência 

estatística paramétrica. 

Para os estudos de metabolismo, todas as comparações 

longitudinais intragrupo de concentração de F presente na dieta coletada em 

diferentes datas foi utilizado o teste T de Student pareado ou não pareado, 

quando apropriado. O mesmo teste foi utilizado para verificar redução na 

ingestão, excreção e retenção de F intragrupo. Para comparações entre os 

grupos etários, utilizou-se também o teste T não pareado. 

Dados categóricos dicotomizados ou em percentuais foram 

aplicados apenas para a dose de risco para fluorose dentária, tomando-se 

como ponto de corte o valor de 0,07 mg F / kg peso / dia. Para todos os testes, 

optou-se considerar como estatisticamente significante o nível de probabilidade 

de 5% (p<0,05). 

 

D) Filtro desfluoretador domiciliar regenerável  

 

O estudo com as unidades filtrantes desfluoretadoras domiciliares foi 

conduzido na comunidade de Brejo das Freiras, zona rural do município de São 

João do Rio do Peixe (PB). A seleção desta localidade justificou-se pela 
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existência de elevadas concentrações de flúor nos poços de água (2,5 ppm – 

3,0 ppm) que abasteciam essa comunidade e pelo fato de o local encontrar-se 

geograficamente distante da ETA implantada na Vila do Brejo, o que 

inviabilizou a utilização da água tratada por seus moradores. 

Desse modo, por ser área endêmica de fluorose dentária e, 

principalmente, por se tratar de uma comunidade rural dispersa (unidades 

habitacionais distantes umas das outras), a comunidade foi selecionada para o 

estudo do filtro desfluoretador domiciliar regenerável. 

 

Caracterização das águas subterrâneas 

Diferentemente da ETA que exigia a caracterização das águas e, em 

seguida, os ensaios de tratabilidade, no caso do filtro desfluoretador domiciliar, 

apenas a caracterização das águas subterrâneas fez-se necessária; pois ficaria 

tecnicamente inviável e, economicamente, desvantajoso desenvolver para cada 

tipo de água um tipo específico de filtro. 

Em outras palavras, seria inviável construir um filtro para cada grupo 

de 300 moradias, por exemplo. Por outro lado, cada região com problema de 

fluorose dentária endêmica deve ter um tipo de filtro que se adéque àquela 

área, por isso a necessidade da caracterização das águas.    

Assim, a água foi coletada e enviada para a Ambios Engenharia e 

Processos LTDA para sua caracterização. Após esta etapa, a empresa projetou 

uma unidade filtrante compatível com aquele tipo específico de água. 

 

Projeto e funcionamento do filtro 

O sistema desfluoretador portátil consiste em uma unidade filtrante 

domiciliar construída por pesquisadores da Rede Nordeste de Biotecnologia / 

UFPB em parceria com a empresa paulistana Ambios Engenharia e Processos 

LTDA. Além da praticidade e fácil instalação, o filtro em tela apresenta outra 

característica relevante para este estudo, a capacidade de regeneração que 

pode ser realizada no domicílio. A seguir, encontram-se o desenho 

esquemático, bem como alguns detalhes construtivos e de seu funcionamento: 
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Figura 07 - Desenho esquemático externo da unidade filtrante desfluoretadora 
domiciliar regenerável para áreas de fluorose endêmica.  
 

 
Fonte: Ambios Engenharia e Processos LTDA 

 O material de filtração/adsorção (alumina ativada) com intervalo 

granulométrico entre 10 e 50 mesh era acondicionado no recipiente de 

contenção (carga interna), em forma de cápsula plástica atarraxável em 

ambas as extremidades. O acondicionamento do material de 

filtro/adsorção era realizado de maneira a permitir o máximo de contato 

entre a solução aquosa a ser tratada e, simultaneamente, permitir fluxo 

constante com vazão no intervalo entre 10 e 10.000 litros/hora, 

dependendo das dimensões das estruturas de filtros e suas respectivas 

cargas de material de filtragem/adsorção. 

 O recipiente, contendo o material filtrante acondicionado na carcaça de 

filtro, encontrava-se fortemente retido pelo atarraxar das partes do filtro. 

 Após seu fechamento, a água da solução a ser tratada, contendo o 

excesso de fluoretos a ser removido, fluiu até o fundo do filtro e penetra 

a cápsula, contendo o material filtrante pelas ranhuras laterais de sua 

parte inferior. 
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 A solução tratada pela retenção de fluoretos, após fluir em contato com 

material adsorvente, atingiu a saída do filtro pela abertura lateral 

superior. 

 Nesta tubulação interna de saída, existia uma válvula de fluxo 

unidirecional,em que, nos momentos de regeneração do material de 

filtragem/adsorção, era injetado, por meio de seringa, o vinagre 

comercial (solução de ácido acético de 4 a 8% de concentração). 

 Quando o filtro de remoção de fluoretos não mais produzia água no 

padrão de potabilidade requerido (1,5 ppm de F), procedia-se à 

regeneração. A torneira de alimentação do sistema deveria ser fechada 

para o procedimento de regeneração. 

 A regeneração da carga filtrante/adsorvente era realizada através da 

injeção de solução de ácido acético em concentração de 4 a 8% ou de 

vinagre comercial em proporção de 300 ml de ácido acético ou vinagre 

para cada 1,0 Kg de carga filtrante. 

 Após a adição do vinagre, o filtro deveria permanecer em repouso por 2 

horas (para filtros com vazão de até 100 litros/hora); por 4 horas (para 

sistemas de filtros com vazão de até 1.000 litros/hora) e 8 horas (para 

sistemas de filtros com vazão de até 10000 litros/hora). 

 Para vazões superiores a 1000 litros/hora, o tratamento de remoção de 

excesso de fluoretos poderia ser realizado em diversos níveis de 

automação, por sistemas de tratamento composto por conjunto de filtros 

e dosagem temporizada da solução de regeneração, controlada por 

medição das concentrações de fluoretos na água bruta e na água 

tratada. 

 

Assim, conforme descrição prévia, a alumina, após certo tempo de 

uso e volume de água tratada, tornou-se saturada de íons fluoreto, 

necessitando ser regenerada. Neste particular, este filtro teve uma arquitetura 

que oportunizou essa regeneração e, além disso, o fez utilizando uma 

substância de baixo custo, de fácil acesso e que não fornecia riscos ao leigo 

(dona de casa), que na prática operacionalizava a regeneração. Assim, o ácido 
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acético (vinagre) com concentração variável entre 4-8% compreendeu a 

substância regeneradora deste estudo. 

Maiores detalhes construtivos e de funcionamento do filtro 

desfluoretador domiciliar regenerável como materiais utilizados pelo processo 

de filtração, granulometria e porosidade da alumina, tempo de colmatação, 

fluxo de água e processo de regeneração não se encontram explicitados em 

função do depósito de patente (Anexo C). Ressalta-se que o filtro foi construído 

para a maior concentração de flúor encontrada nos poços de água na 

comunidade de Brejo das Freiras, isto é, entre 2,5 – 3,0 ppm.  

Por fim, este filtro desfluoretador foi projetado para áreas rurais que 

possuíam comunidades ou unidades habitacionais dispersas. Destaca-se que 

ele poderá ser utilizado noutras situações que igualmente requeiram tratamento 

desfluoretador para águas destinadas ao consumo humano. 
 

Instalação dos filtros nos domicílios 

Para a instalação dos filtros nas residências dos voluntários, foi 

necessária a aquisição dos seguintes materiais: 15 metros de mangueira de 

plástico transparente de face interna lisa para água, uma escada de 7 degraus 

tradicional, 10 torneiras para filtros, buchas e parafusos diversos, presilhas 

para fixação das extremidades das mangueiras, 10 barris d’água atóxicos 30 

litros (marca Kaplás), 03 fitas veda rosca 12mm x 10 m e 01 quilograma de 

corda do tipo seda. 

Os filtros foram instalados nas residências das famílias que 

aceitaram participar do estudo (n=8). Para tanto, cuidou-se durante a 

instalação para que houvesse sempre uma diferença mínima de 1,5 metro de 

altura entre o barril que armazenou a água e a unidade filtrante, para garantir o 

fluxo mínimo adequado de água através da mangueira. Este fluxo depende 

tanto da altura, como da coluna de água, já que juntas deverão garantir maior 

ou menor pressão. 
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Fotografia 17- Filtro instalado na residência de uma família que participou do 
estudo. Observar a diferença de altura (h) de 1,30, necessária para vazão do filtro. 

 

 
1. Reservatório de água atóxico – 30 L. 

2. Filtro desfluoretador regenerável. 
 

Reuniões com a comunidade 

Antes da instalação dos filtros, foram realizadas duas reuniões com 

a comunidade de Brejo das Freiras. Na primeira delas, ainda em 

dezembro/2010, foram convidados todos os moradores dos 12 domicílios da 

área com a finalidade de esclarecer os objetivos do estudo e como seria 

desenvolvido. Além disso, foi explicado porque nem todos receberiam o filtro, 

mas apenas algumas famílias que juntas totalizassem 30 indivíduos de grupos 

etários específicos participaram. Neste primeiro momento, foi também 

apresentado o protótipo do filtro e explicado seu funcionamento básico. 

Em um segundo momento, foi realizada nova reunião apenas com 

as famílias que participariam da pesquisa, tendo sido explicado com detalhes 

todos os procedimentos que se sucederiam a partir do início do projeto. Neste 

momento, foram fornecidas todas as informações relativas à obtenção das 

amostras de água, de urina e de alimentos sólidos e líquidos.  

Início da operação dos filtros 

No início de julho/2011, as oito unidades já estavam instaladas e 

prontas para entrar em operação nos domicílios, como pode ser observado na 

fotografia 17. 

1  

2  

 

h=1,30m 
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Figura 08 - Linha do tempo demonstrando a utilização do filtro durante a 
pesquisa.  

 

 
Estes indivíduos foram selecionados junto com a agente comunitária 

de saúde da área. Definiu-se que oito das 12 residências da comunidade de 

Brejo das Freiras participariam do estudo; juntas totalizaram 30 indivíduos, 

divididos em dois grupos etários: crianças/adolescentes até 19 anos e adultos 

com 20 anos ou mais. Esta divisão dos dois grupos etários ocorreu em função 

da metabologia diferenciada do flúor nos tecidos calcificados de 

crianças/adolescentes e adultos (BOIVING et al., 1988). 

As coletas de alimentos líquidos e sólidos foram realizadas em um 

período de 24 horas. Determinou-se a amostra a partir do cálculo de um 

desvio-padrão, de 1,2 das médias de estudos anteriores (SAMPAIO et al., 

2010) e aplicando-se o Software Power and Precision com poder de 80%. 

Assim, obteve-se que a amostra de 15 – 20 indivíduos seriam suficientes para 

se estimar a ingestão e excreção de flúor (SAMPAIO, 2011). Definidas as 

famílias, realizou-se nova reunião com elas para distribuição dos recipientes 

coletores de água, de alimentos sólidos e líquidos, bem como de urina para 

obtenção das amostras, além da entrega dos kits de alimentos. Desse modo, 

as famílias de Brejo das Freiras começaram a utilizar o filtro por um período de 

30 dias em 13 de julho de 2011. Para garantir que todas as famílias usariam 

realmente o filtro no período do estudo, contratou-se uma pessoa para visitar 

diariamente as oito residências, de modo a verificar o nível de água dos 

reservatórios e, sempre que necessário, promover abastecimento. 
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Este estudo seguiu os mesmos parâmetros descritos para a ETA no 

que se refere à estimativa da ingestão de flúor a partir da dieta (água, 

alimentos sólidos e líquidos), à estimativa de excreção de flúor (urina), aos 

procedimentos analíticos do flúor (leituras direta e indireta), bem como à 

análise estatística. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados e a discussão encontram-se assim organizados:  

 PARTE I: ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO 

A) Estudo do mapeamento da área 

B) Estudo da percepção de fluorose 

 PARTE II: ESTUDOS DE REDUÇÃO DE AGRAVOS 

C) Estação de Tratamento de Água (ETA) 

D) Filtro Domiciliar Regenerável  

 
 

5.1. PARTE I: ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO 
A) Estudo do mapeamento da área 

 

A Figura 09 mostra o mapeamento de flúor realizado no município 

de São João do Rio do Peixe – PB. Foram analisadas 111 amostras de águas 

subterrâneas coletadas em 68 comunidades rurais desse município, nas quais 

a concentração de flúor variou entre 0,11 e 9,33 mg/L. Dessas amostras, 

63,9% apresentaram concentração de flúor acima do valor ideal de 0,7 mg/L e 

35% valores acima de 1.5 mg/L. 

Compilando os dados de mapeamento e de população residente, 

estimou-se que aproximadamente 2.465 pessoas apresentaram risco de 

desenvolver fluorose dentária e 1.057 indivíduos poderiam ser portadores de 

fluorose esquelética.  

Cinco comunidades apresentaram valores de flúor acima de 5 mg/L. 

Em uma das vilas, recomendou-se o fechamento do poço e o transporte de 

água de outra fonte, devido à concentração de flúor ser de 9,3 mg/L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

                                                   José Ferreira Lima Júnior  

Figura 09 – Localização dos poços artesianos com diferentes concentrações de 
flúor nas águas de abastecimento no município de São João do Rio do Peixe, 
PB, 2011. 

 

 
A Tabela 02 apresenta resultados das análises físico-químicas de 

amostras provenientes de comunidades rurais populosas relevantes para este 

estudo (60% da população do município). Com a coleta de 11 amostras, 

atingiu-se 90% da população rural. Quanto à população urbana (cidade/sede), 

esta não sofria risco de fluorose, pois foi implantado um sistema de 

abastecimento com água de superfície, embora fosse limitado e necessite de 

ampliação. Por fim, entendeu-se que o monitoramento se faz necessário, pois 

dada a escassez de água na zona rural do município, existia a possibilidade de 

maior utilização das águas subterrâneas, o que poderia incrementar o risco de 

fluorose dentária na população local. 

 

Fluorose óssea 
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Tabela 02 - Valores de alguns parâmetros analisados em 25 amostras de 
águas nas comunidades rurais de São João do Rio do Peixe, PB, 2011.* 
 

Parâmetro Valores OMS (padrão) 
Mínimo Máximo 

pH 7.01 8.84 6.5-8.5 
Cor (TCU)* - 15 - 

Condutividade 0.22 1.964 - 
Dureza total  32 620 500 

Alcalinidade total  86.6 442.5 200 
Turbidez 0.02 29.5 - 
Flúor (F-) 0.11 9.34 1.5 

Cálcio (Ca2+) 30.8 67.9 75 
Cloretos (Cl-) 58.3 421.6 500 

Magnésio (Mg2+) 4.8 92.4 150 
Ferro (Fe3+) 0 1.1 - 

Sulfato (SO4
2-) 1 210 400 

Todos os valores de concentrações são apresentados na forma de mg/L, exceto  para pH, cor 
(TCU), turbidez (UT) e condutividade (µS). *Dados em negrito indicam parâmetros distantes do 
limite aceitável (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2006). 
 
 
Fotografia 18 - Cartelas com 
identificação de contaminação por 
Coliformes totais. 
 

 
 

Fotografia 19 - Avaliação em 
ultravioleta, para confirmação de 
presença de E. coli  nas amostras de 
água.  
 

 
Fonte: Próprios autores. 
 

O nordeste do Brasil é caracterizado por possuir a maior parte do 

seu território influenciado pelo clima tropical semiárido com predomínio de 

chuvas escassas devido às baixas precipitações pluviométricas anuais. Neste 

ambiente de dificuldades hídricas, a água de poço tornou-se estratégia 

relevante para suprir as necessidades da população. Entretanto, a obtenção de 

águas subterrâneas sem caracterização e análise pode apresentar riscos à 

saúde humana e animal, devido ao enriquecimento de minerais advindos por 

lixiviação do lençol freático ou por outras fontes contaminantes (Souza, 2011). 

Dentre os minerais que podem ser indesejáveis quando em moderada ou 
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elevada concentração está o flúor. Elevadas concentrações deste elemento 

podem motivar o desenvolvimento de fluorose dentária ou óssea 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2006). 

De acordo com Sampaio et al. (1999), pelo menos quatro regiões no 

estado da Paraíba podem ser consideradas como de risco para a fluorose 

dentária (Figura 02). Todas elas se localizam em áreas de clima tropical 

semiárido do estado e diversas pesquisas mapearam e avaliaram o problema 

nessas regiões (FORTE et al., 2008; SAMPAIO et al., 2010). 

Souza (2011) afirma que o mapeamento das águas da região é uma 

ferramenta importante no processo de determinação das áreas geográficas de 

risco para fluorose dentária no sertão paraibano, bem como para se verificar a 

potabilidade da água destinada ao consumo humano. Viswanathan et al. (2009) 

explicam que em várias regiões da África, Ásia e Índia, cujas concentrações de 

fluoretos na água podem se apresentar tão altas quanto 30 mg/L, os estudos 

de mapeamento são frequentes.  

Destarte, que o aspecto inicialmente analisado nesta pesquisa 

consistiu no mapeamento das águas da região de São João do Rio do Peixe – 

PB, em que os maiores teores residuais de fluoretos da Paraíba foram 

registrados, atingindo 9 mg/L (Figura 09). As observações e os resultados do 

estudo de mapeamento reforçam a importância da continuidade de novas 

pesquisas na região. Em adição, esta investigação possibilitou avaliar a 

dimensão do problema quanto ao risco de desenvolvimento de fluorose 

dentária e óssea, bem como indicou a necessidade de implantação dos 

modelos coletivo e domiciliar de desfluoretação.   

 

B) Estudo da percepção de fluorose 

 

A maioria dos entrevistados foi do sexo feminino (63%), a média 

(DP) de idade foi 27,42 (16,16) anos. De modo geral, os resultados indicaram 

que os respondentes consideraram os dentes fluoróticos esteticamente 

comprometidos e gostariam de realizar algum tratamento odontológico. 

A análise das variáveis ordinais pelo teste do qui-quadrado revelou 

que a autopercepção da condição de saúde bucal dependia da zona de 
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moradia (rural ou urbana) do indivíduo (p<0,01). Dos respondentes da zona 

urbana, 90,7% (n=118) consideraram regular ou ótima a condição de saúde 

bucal contra 68%(n=90) na zona rural. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Peres et al. (2003), em estudo de prevalência de fluorose, 

realizado com 695 crianças de 12 anos, de escolas públicas e privadas da 

região urbana de Chapecó, Santa Catarina. O grau de satisfação com a 

aparência (muito satisfeito, satisfeito e indiferente/insatisfeito e muito 

insatisfeito) foi relatado pelo escolar. Apesar de 27,8% dos pesquisados 

apresentar a doença, houve alto grau de satisfação com a aparência, tanto nas 

escolas públicas quanto nas privadas. 

 Os resultados de percepção de fluorose na Paraíba apontaram que 

existiam diferenças estatisticamente significativas entre a classificação da 

aparência dos dentes e a zona de moradia (rural x urbana) (p<0,05). A maioria 

que considerou a aparência regular ou ótima 96,4% (n=106) residia na zona 

urbana, ao passo que a maioria que percebeu a aparência como péssima ou 

ruim residia na zona rural 42% (n=55). Escassos foram os estudos encontrados 

na literatura acerca das diferenças de percepção de fluorose entre residentes 

das zonas urbana e rural. Moysés et al. (2002) comentam que a percepção em 

saúde bucal está associada aos aspectos físicos e subjetivos relacionados à 

boca, e influenciada por fatores sociais e econômicos, por idade, sexo e classe 

social do indivíduo. Assim, ante a possibilidade do aumento da fluorose 

dentária no Brasil, estudos adicionais são necessários para determinar quando 

e em que nível a fluorose dentária apresenta efeito negativo, autopercebido 

pela população. 

Astrom e Mashoto (2002) avaliaram a percepção das condições de 

saúde bucal e sua relação com a fluorose em escolares da cidade de Arusha, 

na Tanzânia. A prevalência de fluorose dentária – TF maior ou igual a 2 - foi de 

74%. A maioria das crianças do sexo feminino (70%) e masculino (60%) relatou 

apresentar dentes anteriores superiores com coloração amarelada a marrom. A 

insatisfação com aparência foi relatada por 68% das crianças do sexo feminino 

e 58% dos meninos. A proporção de crianças insatisfeitas em relação à 

aparência aumentou de acordo com o aumento do grau de fluorose. O estudo 

indicou que a fluorose dentária tinha impacto no bem-estar das crianças. 
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Na Paraíba, quando questionados sobre os fatores importantes para 

ter bons dentes, 80% responderam ser a higiene e todas as demais respostas 

(aparência, mastigação e outros) totalizaram os 20% restantes (p<0,05). A 

exemplo dos resultados encontrados por Meneghim et al. (2007), o impacto da 

fluorose dentária na satisfação com a aparência não é grande, e os sujeitos 

que relatam tal insatisfação apresentam a doença em níveis mais severos. 

Shulman et al. (2004)  avaliaram a relação entre fluorose e satisfação com 

aparência entre adolescentes nos Estados Unidos. Os autores mostraram que 

o sexo feminino era mais crítico em relação à coloração de seus dentes do que 

o masculino. Por outro lado, os pais dos participantes, bem como os cirurgiões-

dentistas do estudo, mostraram-se mais insatisfeitos com a aparência dos 

dentes do sexo masculino do que com a do feminino. 

Outra diferença estatisticamente significativa observada foi a 

presença de manchas nos dentes e a zona de moradia (p<0,01). Assim, 51,1% 

(n=67) dos pesquisados que confirmaram ter manchas dentárias eram 

moradores da zona rural, ao passo 71,5% (n=93) que responderam não ter 

manchamentos residiam na cidade. Na zona urbana do município de 

Cajazeiras – PB, a água destinada ao consumo humano era tratada pela 

CAGEPA. As concentrações médias de flúor nas águas de Cajazeiras não 

ultrapassavam o valor médio de 0,3 mg/L (ALVES; SAMPAIO, 2004; SAMPAIO 

et al., 2010). Portanto, o risco de desenvolvimento de fluorose dentária era 

mínimo devido aos teores de fluoretos na água. Estudo acerca dos fatores 

associados à fluorose dentária entre crianças da zona rural de Uraí – Paraná 

concluiu que todas as crianças com machas fluoróticas no esmalte consumiram 

água de poço artesiano com teores residuais de fluoretos acima dos padrões 

de potabilidade estabelecidos pela Portaria 518/2004 (XVII ENCONTRO 

ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2008).   
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Gráfico 01 – Percentual de indivíduos que evitavam mostrar espontaneamente 
os dentes ao sorrir (n= 49), de acordo com a zona de residência. São João do 
Rio do Peixe, PB. 2011.  
 

 
 

Houve diferenças significativamente estatísticas (p<0,01) entre a 

satisfação com a cor dos dentes e a zona de moradia. Ao serem questionados 

quanto à satisfação com a cor de seus dentes, 51,5% (n=67) dos indivíduos da 

zona urbana revelaram estar satisfeitos com a cor dos dentes, ao passo que 

52,6% (n=69) da zona rural não estavam satisfeitos. Possivelmente, esses 

resultados ocorreram em função da alta prevalência de fluorose dentária na 

zona rural pesquisada, quando comparada com a zona urbana, bem como pela 

maior severidade dos casos observados na comunidade rural estudada. 

Ademais, a maior escolaridade, o maior acesso à informação e aos serviços de 

saúde e o maior desenvolvimento socioeconômico de Cajazeiras - PB motivou 

os moradores da zona urbana a desenvolverem um padrão estético 

diferenciado quando comparados aos da zona rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31%

69%
Zona urbana

Zona rural
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Gráfico 02 - Tipo de tratamento preferido de acordo com a zona de moradia, 
urbana ou rural. S. J. do Rio do Peixe, PB. 2011. A linha pontilhada diferencia 
tratamentos relacionados a: A) manchamentos (fluorose dentária); B) outras condições 
dentárias (cárie, oclusopatias).

 
 

Do total de indivíduos da zona urbana, 90% (n=117) não possuíam 

fluorose dentária (TF 0), ao passo que entre os pesquisados da zona rural 

apenas 48,8% (n=64) não eram portadores deste agravo. Dos 51,2% da zona 

rural que possuíam fluorose, 14,9% (n=10) dos casos eram leves - TF 1 e 2; 

31,3% (n=21) eram moderados – TF 3 e 4; e 53,7% (n=36) severos – TF 5,6,7 

e 8. Estes resultados encontraram suporte ao confrontar o tipo de tratamento 

preferido pelos moradores da zona rural de São João do Rio do Peixe à 

limpeza dos dentes. Como a maioria dos portadores de fluorose dentária deste 

estudo residia na zona rural, preferiram a limpeza como forma de resolver o 

problema estético dos dentes. Observa-se pelo Gráfico 02 que os tratamentos 

do grupo A (clareamento e limpeza) foram os mais preferidos pelos 

pesquisados, justamente os que buscavam por reduzir o impacto estético 

negativo provocado pela fluorose dentária. Todos os demais tratamentos do 

grupo B referiram-se ao problema devido à cárie dentária (restauração e 

extração) ou à oclusopatias (aparelho).  

O distúrbio psicológico causado pelas lesões não é considerado 

unânime entre os indivíduos afetados como sintoma de doença. O problema é 

minimizado por ainda não ter sido experimentado por todos. Entretanto, mesmo 

que tais consequências não sejam consideradas sinais de doença, 

intervenções cosméticas para reabilitação nos elementos dentários trarão 
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expectativas de melhorias nas relações sociais dos portadores de fluorose 

dentária (CASTILHO; FERREIRA; PERINI, 2009; CHANKANKA et al., 2009). 

Em consonância com Baldini et al. (2008), diversos estudos têm 

demonstrado que os atrativos físicos são psicologicamente importantes, em 

especial para crianças e adultos jovens. Papel primordial na determinação 

destes é atribuído à face, sendo a região bucal a principal determinante de um 

rosto atraente. Dessa forma, mostram-se necessárias pesquisas que 

identifiquem a autopercepção dos indivíduos quanto à aparência dos dentes, 

bem como a percepção de outras pessoas.  

De modo geral, não foram encontrados estudos na literatura para 

confrontar os resultados desta pesquisa, uma vez que a maioria dos artigos 

versava sobre a percepção de fluorose em crianças, pais ou profissionais, e 

não comparavam a percepção de fluorose de residentes das zonas rural e 

urbana. Encontram-se a seguir os resultados de cada uma das seis ilustrações 

apresentadas previamente na metodologia. 

Tabela 03 - Médias e desvios-padrão da Fotografia 01, de acordo com as 
zonas urbana e rural, e os grupos G1 e G2. São João do Rio do Peixe, PB, 
2011. 
 

 G1 (Crianças/ 
Adolescentes) 

G2  
(Adultos) 

Média DP  Média DP  
Z. U. 2,18A,a 2,33  2,72 A,a 2,42  
Z. R. 2,13A,a 1,93  3,24 B,b 2,05  
 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (mesma coluna) entre as zonas 
urbana e rural no mesmo grupo etário pelo Test T de Studentpara 
amostras independentes. 

 

A imagem apresentou um quadro avançado de fluorose dentária (TF 

5), com área de depressão do esmalte. Apenas o grupo de adultos revelou 

diferenças estatísticas (p<0,05) entre as zonas urbana e rural para a Fotografia 

01. A maior média atribuída pelos adultos da zona rural pode ser compreendida 

devido a estes já estarem acostumados com dentes fluoróticos, já que se 

tratava de área endêmica.  
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O grupo de crianças/adolescentes, independente de residir na zona 

urbana ou rural, percebeu a imagem negativamente, atribuindo um valor menor 

na escala visual analógica se comparado aos adultos. Houve diferença 

estatística significativa entre crianças e adultos apenas para a zona rural, fato 

explicado possivelmente pelos adultos já estarem acostumados àquele tipo de 

condição clínica; enquanto que para as crianças as manchas da fluorose TF5 

representavam imagens negativas. Diversos estudos encontram resultados 

semelhantes, indicando que a proporção de indivíduos insatisfeitos em relação 

à aparência aumenta de acordo com o aumento do grau de fluorose (ASTROM; 

MASHOTO, 2002; MARTINS; PINHEIRO; PAIVA, 2003; CASTILHO; 

FERREIRA; PERINI, 2009; HUSSAIN; HUSSAIN; SHARMA, 2009).    

Tabela 04 - Médias e desvios-padrão da Fotografia 02, de acordo com as 
zonas urbana e rural, e os grupos G1 e G2. São João do Rio do Peixe, PB, 
2011. 

 Crianças/ 
adolescentes 

Adultos 

Média DP  Média DP  
Z. U. 6,62 A,a 2,38  7,56 2,32A,a  
Z. R. 7,40 B,a 2,19  6,90 2,24B,a   
 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (coluna) entre as zonas urbana e rural 
pelo Test T de Student para amostras independentes. 
 

A segunda ilustração apresentou dentição sem alterações fluoróticas 

(TF 0). A imagem normal foi sempre percebida mais favoravelmente por 

crianças/adolescentes e adultos, independente da zona de moradia, resultando 

nas maiores médias da VAS entre todas as ilustrações apresentadas. Tanto o 

grupo de adultos como o de crianças/adolescentes revelaram diferenças 

estatísticas (p<0,05) entre as zonas urbana e rural para a Fotografia 02, 

indicando diferenças na percepção da fluorose dentária entre moradores de 

áreas rural endêmica e urbana.   
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Tabela 05 - Médias e desvios-padrão da Fotografia 03, de acordo com as 
zonas urbana e rural, e os grupos G1 e G2. São João do Rio do Peixe, PB, 
2011.  

 Crianças/ 
adolescentes 

Adultos 

Média DP  Média DP  
Z. U. 1,74A,a 2,11  2,10 A,a 2,04  
Z. R. 2,04 A,a 1,96  2,49B, ,a 1,73  

 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (coluna) entre as zonas urbana e rural 
pelo Test T de Student para amostras independentes. 

 
A ilustração apresenta um caso de fluorose TF 5, com áreas de 

depressão do esmalte dental e presença de manchas de tonalidades variadas, 

à semelhança da Tabela 03, cuja fotografia também foi de um caso com TF5. 

Apesar de ambos os grupos terem atribuído notas baixas para essa fotografia, 

apenas o grupo de adultos apresentou diferença estatística significativa 

(p<0,05) entre as zonas urbana e rural neste caso. 

Tabela 06 - Médias e desvios-padrão da fotografia 04, de acordo com as zonas 
urbana e rural, e os grupos G1 e G2. São João do Rio do Peixe, PB, 2011. 

 Crianças/ 
adolescentes 

Adultos 

Média DP  Média DP  
Z. U. 4,12 A,a 2,50  3,97 A,a 2,63  
Z. R. 5,47 B,a 2,11  5,34 B,a 2,45  

 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (coluna) entre as zonas urbana e rural 
pelo Test T de Student para amostras independentes. 
 

A Imagem 04 aduz um grau leve de fluorose dentária (TF 2). Ambos 

os grupos crianças/adolescentes e adultos apresentaram diferenças 

estatísticas significativas (p<0,05) entre as zonas urbana e rural para a 

Fotografia 04, sendo que o grupo da zona rural atribui valores mais elevados 

que os da área urbana. Estes resultados encontraram respaldo em outras 

pesquisas, nas quais se concluiu que a fluorose dentária nos graus muito leve 

e leve não era percebida pelas pessoas, uma vez que não possuía 
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consequências funcionais (ASTROM; MASHOTO, 2002; MENEGHIM et al., 

2007; CHANKANKA et al., 2009).  

Tabela 07 - Médias e desvios-padrão da Fotografia 05, de acordo com as 
zonas urbana e rural, e os grupos G1 e G2. São João do Rio do Peixe, PB, 
2011. 

 Crianças/ 
adolescentes 

Adultos 

Média DP  Média DP  
Z. U. 0,70 A,a 1,50  0,96 A,a 1,70  
Z. R. 0,82 A,a 1,15  1,07 A,a 1,50  

 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (coluna) entre as zonas urbana e rural 
pelo Test T de Student para amostras independentes. 

 
A Fotografia 05 foi a que apresentou condição clínica menos 

favorável entre todas (TF 7). Não houve diferenças estatísticas significativas 

(p>0,05) nem para adultos nem para crianças/adolescentes entre as zonas 

urbana e rural para esta ilustração. Foram percebidas as menores médias entre 

todas as imagens. A literatura é vasta ao afirmar que as piores condições 

clínicas (maior severidade da fluorose dentária) resultam em maior insatisfação 

com a aparência (ASTROM; MASHOTO, 2002; MARTINS; PINHEIRO; PAIVA, 

2003; CASTILHO; FERREIRA; PERINI, 2009; HUSSAIN; HUSSAIN; SHARMA, 

2009). 

Tabela 08 - Médias e desvios-padrão da Fotografia 06, de acordo com as 
zonas urbana e rural, e os grupos G1 e G2. São João do Rio do Peixe, PB, 
2011. 

 Crianças/ 
adolescentes 

Adultos 

Média DP  Média DP  
Z. U. 2,86 A,a 2,61  2,67 A,a 2,13  
Z. R. 3,76 B,a 2,45  3,88 B,a 2,09  

 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (coluna) entre as zonas urbana e rural 
pelo Test T de Student para amostras independentes.  

 
A Ilustração 6 apresenta um quadro intermediário de fluorose 

dentária (TF 3). Ambos os grupos crianças/adolescentes e adultos 

apresentaram diferenças estatísticas significativas (p<0,05) entre as zonas 
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urbana e rural. À semelhança do ocorrido na Ilustração 4, as médias de ambos 

os grupos foram maiores na zona rural que na urbana. 

Figura 10 – Escala visual analógica (VAS), indicando por meio de setas as 
médias das fotografias, de acordo com a zona de moradia. Setas azuis (zona 
urbana) e setas vermelhas (zona urbana).  

 

Os resultados apontam que nas fotografias 01, 03 e 05, nas quais 

são apresentados os casos mais severos de fluorose, as percepções entre as 

zonas rural e urbana foram semelhantes. Por outro lado, nas fotografias que 

apresentaram casos de fluorose leve e a foto do caso normal, houve diferenças 

na percepção da fluorose dentária, como pode ser visualizado nas fotografias 

2, 4 e 6. Nesse sentido, as diferenças indicam uma avaliação mais rigorosa da 

estética por parte do grupo de indivíduos da zona urbana. Os resultados aqui 

apresentados são consistentes com os de outros estudos que revelaram que a 
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fluorose é um problema de saúde pública e a estética da fluorose é uma 

preocupação (MARTINS; PINHEIRO; PAIVA, 2003; HUSSAIN; HUSSAIN; 

SHARMA, 2009; CASTILHO; FERREIRA; PERINI, 2009). 

 
5.2. PARTE II: ESTUDOS DE REDUÇÃO DE AGRAVOS 

 

De um modo geral, a redução de flúor nas águas contribuiu para 

redução da ingestão de flúor nos participantes da pesquisa. 

C) Estação de Tratamento de Água (ETA) 

Quanto à [F] na água, houve redução de mais de 50% com o 

sistema implantado. De valores médios de 4,5 mg/L (T1= água bruta), reduziu-

se para valores próximos de 1,4-1,6 mg/L. Portanto, não se conseguiu atingir 

0,7 mg/L de F com o sistema implantado, mas houve a conquista de aproximar 

aos valores preconizados pela Portaria 518/2004 (Gráfico 03), além disso 

observou-se diferença entre os componentes e dentifrícios apenas em D1-ETA. 

Em D2-ETA esta diferença não foi observada provavelmente devido às 

orientações para escovação com menor quantidade de dentifrício. Para 

suportar esta hipótese, constatou-se que houve redução significativa na 

ingestão de flúor pelo dentifrício fluoretado em D2-ETA. 

Gráfico 03 - Concentrações de F (mg/L) inicial (T1), intermediária (T2) e final 
(T3) obtidas com a ETA, na Vila do Brejo. São João do Rio do Peixe, PB, 2011. 

 
Legenda: T1: água bruta; T2: água parcialmente desfluoretada (PAC); T3: água desfluoretada. 
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Gráfico 04 - Desempenho de redução (%) da concentração de flúor na água 
pela ETA na Vila do Brejo (T2 – T3). São João do Rio do Peixe, PB, 2011.  
 
Notar a saturação do sistema a partir da coleta 16 equivalente a semana 08. 
 

 
 

Observou-se pelas análises realizadas pelo método do elétrodo íon-

específico que houve eficácia na redução das concentrações de fluoretos 

durante todo o primeiro semestre de funcionamento do sistema de 

desfluoretação na comunidade de Vila do Brejo. No entanto, quando ocorreu 

saturação da ETA (unidade filtrante ETA), houve a necessidade de se 

promover o processo de regeneração com ácido clorídrico e/ou substituição da 

unidade filtrante saturada.  

Os resultados asseguram que o sistema de desfluoretação baseado 

nos processos adsortivos dos fluoretos pelos grãos de alumina ativada reduziu 

a [F] na água para consumo humano e, consequentemente, decresceu o risco 

de fluorose dentária e esquelética na população desta área endêmica. Dados 

de ingestão de flúor comprovaram menor exposição (F intake), quando se 

comparou T1 (4,5 mg/L) com T3 (1,5 mg/L). 

Este trabalho envolveu a realização de metodologias já aceitas e 

difundidas pela literatura, como a análise de flúor pelo método direto do 

eletrodo íon-específico e a técnica do HMDS (TAVES, 1968; WHITFORD, 

1996). 

As tabelas com os valores individuais observados em D1-ETA e D2-

ETA, para a ingestão de flúor pela dieta, considerando seus diferentes 

componentes (alimentos sólidos, alimentos líquidos, água e dentifrícios) para 

crianças e adultos, encontram-se nos Apêndices (F, G e H), ilustrando os 

valores individuais para risco de fluorose dentária em crianças. 

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Desempenho de redução (%) de flúor pelo filtro (T2-T3)



102 
 

                                                   José Ferreira Lima Júnior  
 

Observou-se que 92,3% (n=12) das crianças excederam a dose 

limite de 0,07 mgF/kg de peso corporal/dia antes da instalação da ETA (D1-

ETA). Após a instalação da ETA, o risco de fluorose dentária reduziu para 7,6% 

no período de um mês (D2-ETA). 

 
Tabela 09 - Distribuição das médias (DP) da concentração de flúor ingerido por 
crianças e adultos (n=29) em dois momentos: D1-ETA e D2- ETA. São João do 
Rio do Peixe, PB, 2011. 
 
Todos os valores estão expressos em mg e distribuídos por diferentes componentes da dieta.* 
 

Grupo Componente D1-Eta D2-Eta 

 

 

Crianças 

(n=13) 

Sólidos 0,51 (0,24) a,A 0,33 (0,43) a,A 

Líquidos 1,14 (1,01) a,A 0,48 (0,46) b,A 

Água 3,32 (1,32) a,B 1,43 (0,60) b,B 

Dentifrício 1,67 (0,54) a,C 0,72 (0,20) b,A 

Subtotal 6,64 (1,20)a 2,96 (0,59)b 

 

Adultos 

(n=16) 

Sólidos 1,65 (1,11) a,A 0,50 (0,32) a,A 

Líquidos 1,08 (0,90) a,A 0,43 (0,21) b,A 

Água 3,06 (0,85) a,B 1,30 (0,53) b,B 

Subtotal 5,79 (1,02) a 2,23 (0,48) b 

 
*Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas entre D1-ETA e D2-ETA de cada 
componente (linha) pelo teste T pareado. Letras maiúsculas indicam diferenças estatísticas 
entre componentes de um mesmo grupo etário (colunas) pelo teste de ANOVA, com 
Bonferroni, como post teste (p<0,05). Não houve diferenças entre os valores totais de mg de 
flúor entre crianças e adultos (p>0,05, test T de Student). 
 
Tabela 10 - Média (DP) da concentração de flúor ingerido diariamente em 
relação ao peso dos indivíduos (mgF / kg peso / dia). Valores para crianças e 
adultos (n=29) em dois momentos: D1- ETA e D2- ETA.* 
 

Grupos D1-Eta D2-Eta 

Crianças 0,10 (0,03) a,A 0,04 (0,02) b,A 

Adultos 0,03 (0,01) a,B 0,01 (0,00) b,B 

 

* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas entre os momentos (mesma linha) pelo 
teste T pareado. Letras maiúsculas indicam diferenças na mesma colunas (test T de Student; 
p<0,05). 

O teste ANOVA foi realizado para avaliar a diferença dos 

componentes de ingestão de flúor em cada momento (D1-ETA e D2-ETA), 
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avaliando as faixas etárias crianças e adultos separadamente. Pôde-se 

observar que para as crianças houve diferença estatisticamente significativa 

entre a água e todos os outros grupos em D1-ETA e D2-ETA, líquidos não 

apresentaram diferença entre sólidos em D1 e dentifrícios, no entanto sólidos e 

dentifrícios variaram entre si apenas em D1-ETA. Já no grupo dos adultos, a 

água mostrou diferença estatisticamente significativa entre todos os 

componentes da dieta, enquanto sólidos e líquidos não se mostraram 

diferentes em D1-ETA e D2-ETA. 

O teste ANOVA de medidas repetidas com post hoc Bonferroni 

mostrou que para as crianças a concentração média de flúor em D1-ETA diferiu 

significativamente de D2-ETA. Para adultos, a tendência era a mesma com a 

concentração de flúor ingerida em D1-ETA, diferindo de D2-ETA. No geral, 

houve diferença estatisticamente significativa entre D1-ETA e D2-ETA. 

Em termos percentuais, a água de consumo foi o componente que 

mais contribuiu para a maior ingestão de flúor tanto em crianças (50%) quanto 

em adultos (53%). Para as crianças, outro fator importante aludiu-se à ingestão 

de dentifrício fluoretado, que contribuiu com cerca de 25% da ingestão diária 

total de flúor. 

Ressalte-se que todas as águas da região apresentaram elevada 

contaminação de coliformes fecais e E. coli.  Por este motivo, um esquema de 

cloração foi acrescido ao projeto. Os resultados dos estudos sobre a qualidade 

da águas quanto aos parâmetros de microbiologia mostraram que todos os 

poços avaliados nas áreas mais povoadas (n=25) apresentaram Coliforme total 

acima de 200,5 NMP. Dessas fontes de água avaliadas, a presença de 

Escherichia coli foi observada em 18 amostras, sendo metade destas com 

valores acima de 200,5 NMP. 

Conforme explicitado por Narvai (2000), o flúor é o único elemento 

capaz de promover a prevenção de uma doença, a cárie dentária, e 

simultaneamente provocar o aparecimento de outra, a fluorose. Contudo, esta 

situação dilemática pode ser solucionada mediante o uso de concentrações 

adequadas de flúor. Quando em níveis muito baixos na água de consumo, 

pode-se promover a fluoretação das águas de abastecimento público, que está 
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entre as dez medidas de saúde pública mais importantes do mundo (MURRAY, 

1992). Esta medida já foi consolidada através de várias pesquisas científicas 

como eficaz na redução da cárie dentária (MURRAY, 1992; BURT et al., 2000; 

NARVAI et al., 2004; GABARDO et al., 2007). No entanto, quando há 

concentrações elevadas de flúor na água de consumo, como no caso de 

presente trabalho,cuja média da [F] na água de consumo foi de 5 mg/L, deve-

se promover a desfluoretação da água através de métodos também já 

validados por estudos prévios (JAMODE; SAPKAL; JAMODE, 2004; CAMPOS, 

2005; MEENAKSHI, 2006; LEITE; BUZALAF, 2008; ARGENTINA, 2011). 

Este estudo evidenciou a relevância da desfluoretação nas reduções 

de risco de fluorose dentária em crianças de seis anos. Verificou-se que antes 

da instalação da ETA, 12 das 13 crianças (92,7%) apresentaram risco de 

fluorose, considerando o ponto de corte de 0,07 mgF/kg/dia, uma vez que a 

ingestão diária de fluoretos considerada como ótima está entre 0,05 e 0,07 

mgF/Kg/dia (BURT, 1992). Um mês após a instalação da ETA, esse risco foi 

reduzido para apenas uma criança e após seis meses de funcionamento da 

ETA, as 13 crianças apresentaram uma ingestão abaixo de 0,07 mgF/Kg/dia. 

Ao retomar a discussão sobre o uso racional de flúor e a 

necessidade de equacionar, alude-se ao dilema ético do flúor apresentado por 

Kalamatianos e Narvai (2006), em que a vigilância sobre concentrações de 

flúor abaixo do ideal é tão importante quanto à vigilância para concentrações 

acima do permitido. Em se tratando de teores residuais de flúor em áreas 

rurais, vale o parâmetro estabelecido pela Portaria 518 (BRASIL, 2004). 

Portanto, é importante frisar que a desfluoretação não objetiva a eliminação 

completa do flúor, mas os ajustes nos níveis de concentração para que haja a 

prevenção da cárie com o mínimo de fluorose. 

Pesquisas avaliando a ingestão total de flúor, através da dieta e do 

uso de dentifrício fluoretado, ainda estão escassas, além de existir dificuldades 

para o confronto desses estudos, especialmente devido à aplicação de 

metodologias variadas, discordâncias em relação à dose de risco, diferentes 

faixas etárias e unidades de medidas para avaliação de níveis de ingestão de 

flúor e risco de fluorose. A maioria dos estudos avalia a ingestão total de flúor 
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antes e após a fluoretação ou entre localidades com e sem fluoretação. Este 

estudo avaliou a ingestão de flúor antes e após a desfluoretação da água de 

abastecimento. Observou-se que houve diminuição significativa para a ingestão 

total de flúor crianças entre os períodos de D1-ETA (0,10 mg/Kg/dia) e D2-ETA 

(0,041 mg/Kg/dia) com p<0,05. Para os adultos, a tendência foi a mesma, com 

a ingestão recaindo de 0,031 mg/Kg/dia em D1-ETA para 0,012 mg/Kg/dia em 

D2-ETA (Tabela 10). 

Foi observado que dos componentes da dieta o que mais contribui 

para a ingestão de flúor foi a água. Esses resultados corroboram outras 

pesquisas (CLOVIS; HARGREAVES, 1988; LEVY et al., 1995; GUHA-

CHOWDHURYL; DRUMMOND; SMILLIE, 1996; LIMA; CURY, 2001; OMENA 

et al., 2006; SOHN et al., 2009). O dentifrício contribui com cerca de 20%, não 

diferindo estatisticamente dos outros líquidos. Foi observado ainda que líquidos 

e dentifrício mostraram redução na ingestão após a instalação do filtro. A 

queda na ingestão de dentifrício fluoretado reflete possivelmente a influência da 

estratégia implantada na comunidade para o controle na quantidade de 

dentifrício quando do ato da escovação. Os valores para líquidos certamente 

refletem a redução de flúor proveniente para água na preparação de leite em 

pó, sucos e outros alimentos. Os valores de ingestão de flúor para sólidos não 

reduziram significativamente após a ETA de desfluoretação. Possivelmente, a 

contribuição da água no preparo de alimentos sólidos tenha sido menor que 

esperado ou alguns alimentos ricos em flúor tenham sido menos consumidos. 

Quanto à excreção urinária de F de 24 horas, tem sido considerado 

que uma excreção de 0,400 - 0,500 mgF/dia em crianças de 3-6 anos poderia 

ser considerada como um indicativo de ingestão ótima (MARTHALER, 2000). 

Utilizando-se este intervalo como referência, observou-se que as crianças 

apresentaram valores bem mais altos (2,67 mg/dia) em D1-ETA (Apêndice N). 

A excreção urinária de crianças residentes na comunidade da Vila do Brejo foi 

superior ao de outros estudos (ZOHOURI;RUGG-GUNN, 2000; BOIVING et al., 

2004). Esta pesquisa mostrou que houve maior excreção urinária em adultos, 

corroborando a literatura, uma vez que indivíduos adultos excretam uma maior 

quantidade de flúor devido ao turnover ósseo. Nesse sentido, é importante 

observar que mesmo após se is meses, os adultos ainda mantiveram 
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concentrações moderadas de flúor na urina. Este é um resultado que merece 

ser monitorado, uma vez que na literatura não há relatos de monitoramento de 

excreção de flúor após longos períodos de desfluoretação (Coetzee et al., 

2003; Buzalaf ,2008).  

O uso da urina como biomarcador tem sido sugerido por vários 

autores (MARTHALER et al., 1995; MARTHALER et al., 2000; ZOHOURI,  

RUGG-GUNN; 2000), devido à simplicidade na coleta e também por ser um 

biomarcador não invasivo. No entanto, deve-se considerar a sensibilidade da 

urina como biomarcador de exposição ao flúor, já que fatores diversos podem 

influenciar a excreção urinária, quais sejam pH urinário, taxa de filtração 

glomerular e composição da dieta (WHITFORD, 1996). Outra dificuldade na 

utilização da urina como biomarcador referiu-se à necessidade da colaboração 

dos voluntários. Finalmente, considera-se que este modelo comunitário de 

desfluoretação (ETA) foi eficaz na remoção parcial de fluoretos, uma vez que 

comprovou-se a redução na ingestão e excreção urinária desse elemento 

químico.  

A relevância dos resultados deste trabalho certamente irão além das 

fronteiras do município de São João do Rio do Peixe, já que outras localidades 

na Paraíba e na região Nordeste apresentam problemas de fluorose,em virtude 

dos elevados teores residuais de flúor em suas águas (SAMPAIO, 2000;  

BUZALAF, 2008). 

A Odontologia tem atualmente conhecimentos, métodos e técnicas 

suficientes para evitar os efeitos indesejáveis da toxicidade crônica do flúor, 

mesmo que tais metodologias e técnicas exijam a desfluoretação de águas. 

Certamente, algumas destas medidas podem ser de cunho político e por este 

motivo a classe odontológica deve estar mobilizada e informada sobre os reais 

benefícios do flúor, particularmente quando os níveis são adequados, seja pela 

fluoretação ou desfluoretação de águas.  
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D) Filtro Domiciliar Regenerável  

 

As tabelas com os valores individuais, observados em D1-F e D2-F 

para a ingestão de flúor pela dieta, considerando seus diferentes componentes 

(alimentos sólidos, alimentos líquidos e água) para crianças/adolescentes e 

adultos encontram-se nos Apêndices (R, S, T e U), ilustrando os valores 

individuais para risco de fluorose dentária em crianças. 

Na amostra de oito famílias que concordaram em participar deste 

estudo, havia nove crianças de até seis anos de idade, no entanto, quatro 

destas eram ainda bebês, e devido às dificuldades de operacionalizar as 

coletas, sobretudo de urina, foram excluídos da amostra, restando apenas 

cinco crianças de até seis anos. Esta é a justificativa da denominação de um 

dos grupos como criança/adolescente. Assim, observou-se que 100% (n=5) 

das crianças excederam a dose limite de 0,07 mgF/kg de peso corporal/dia 

antes da instalação do modelo de desfluoretação domiciliar testado (D1-F). Burt 

(1992) e Casarin et al.(2007) afirmam que como não é conhecida, a relação 

precisa de dose-efeito. A dose de 0,07 mg de fluoreto/dia/kg de peso corpóreo 

tem sido aceita clinicamente como limite superior a ser respeitado para risco de 

fluorose dental. Assim, no período de um mês após a instalação dos filtros (D2-

F), o risco de fluorose dentária não mais existiu no grupo de crianças. 

Tabela 11 - Distribuição das médias (DP) da concentração de flúor ingerido por 
crianças/adolescentes e adultos (n=30) em dois momentos: D1-F e D2-F. São 
João do Rio do Peixe, PB, 2011. 
(Todos os valores estão expressos em mg e distribuídos por diferentes componentes da 
dieta).* 
 

Grupo Componente D1-F D2-F 

 

Crianças/ 

Adolescentes 

(n=10) 

Sólidos 1,01 (0,44)a,A 0,47 (0,51)b,A 

Líquidos 0,41 (0,40)a,B 0,20 (0,10)a,A 

Água 1,42 (0,57)a,A 0,82 (0,39)b,B 

Subtotal 2,84 (0,82)a 1,49 (0,89)b 

 

Adultos 

(n=20) 

Sólidos 1,47 (0,96)a,A 1,20 (0,38)a,A 

Líquidos 0,41 (0,24)a,B 0,39 (0,12)a,B 

Água 1,77 (0,76)a,A 1,29 (0,38)a,A 

Subtotal 3,65 (1,18)a 2,88 (0,60)b 
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* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo (linhas) pelo Teste 
T de Student para amostras pareadas. Letras maiúsculas indicam diferenças (coluna) 
entre crianças e adultos pelo Test T de Student para amostras independentes. 

Tabela 12 - Média (DP) da concentração de flúor ingerido diariamente em 
relação ao peso dos indivíduos (mgF / kg peso / dia). São João do Rio do 
Peixe, PB, 2011. 
 
(Valores para crianças e adultos em dois momentos: D1-F e D2-F)* 
 

Grupos D1-F D2-F 

Crianças (n=10) 0,07 (0,04)a,A 0,03 (0,01)b,A 

Adultos (n=20) 0,05 (0,02)a,A 0,03 (0,01)b,A 

 

* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo (linhas) 
pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras maiúsculas 
indicam diferenças (coluna) entre crianças e adultos pelo Test T de Student 
para amostras independentes. 

Testes paramétricos foram utilizados após comprovação da 

distribuição normal das variáveis pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. O teste T 

de Student para amostras independentes foi realizado para avaliar a diferença 

dos componentes da dieta, dividindo a amostra em crianças e adultos. Pôde-se 

certificar que não houve diferença estatisticamente significativa entre nenhum 

dos componentes (sólidos, líquidos e água) no baseline (D1-F); no entanto, 

constataram-se diferenças estatisticamente significativas de todos os 

componentes da dieta entre crianças e adultos após a instalação dos filtros 

(D2-F). Ressalte-se que a água de consumo foi o componente que mais 

contribuiu para uma maior ingestão de flúor tanto em crianças/adolescentes 

(49%) quanto em adultos (49%) em D1-F.  

O teste T de Student para amostras emparelhadas mostrou que para 

a água houve diferença significativamente estatística entre D1-F e D2-F, tanto 

para adultos como para crianças/adolescentes. Ademais, apenas a 

concentração média de flúor nos alimentos sólidos para o grupo de 

crianças/adolescentes em D1-F diferiu significativamente de D2-F.  

Quanto à concentração de flúor ingerido diariamente em relação ao 

peso dos indivíduos (mgF/kg/dia), houve diferenças estatisticamente 

significativas, quando tais concentrações foram comparadas antes e após a 

implantação do modelo domiciliar de desfluoretação, tanto para 
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crianças/adolescentes quanto para adultos (p<0,05). Houve redução 

significativa na ingestão de total de flúor no grupo de crianças/adolescentes 

entre os períodos de D1-F (0,07 mgF/kg/dia) para D2-F (0,03 mgF/kg/dia), bem 

como para adultos de D1-F (0,05mgF/kg/dia) para D2-F (0,03 mgF/kg/dia). 

Estes resultados evidenciaram a eficácia deste modelo de desfluoretação. 

Gráfico 05 - Contribuição dos diferentes componentes da dieta para a ingestão 
total de flúor de crianças e adultos antes (D1-F) e após (D2-F) instalação dos 
filtros desfluoretadores. São João do Rio do Peixe, PB, 2011. 

 

Nesta investigação, a água foi o componente da dieta que mais 

contribuiu para a ingestão total de flúor independente do momento de coleta 

(D1 ou D2). Este dado foi indicativo de uma alimentação similar nos dois 

momentos de coleta, não havendo interferentes ou fontes significativas de flúor 

além das pesquisadas.  

No tocante ao dentifrício, este componente não foi analisado nesta 

investigação, já que o estudo da ETA comprovou a redução da influência do 

dentifrício através das orientações fornecidas aos pais, professores e agentes 

comunitários de saúde. Por esse motivo, assumiu-se que a influência do creme 

dental foi bem menor do que se esperava. Ademais, a quantidade de crianças 

em idade de risco para fluorose dentária nesta pesquisa (FDR) foi pequena 

(n=5), conforme já explicitado na metodologia. 
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A literatura científica é vasta em relatar pesquisas que corroboram 

esse resultado (CLOVIS; HARGREAVES, 1988; LEVY et al., 1995; GUHA-

CHOWDHURY et al., 1996; LIMA; CURY, 2001; OMENA et al., 2006; SOHN et 

al., 2009). Certificou-se, ainda, que alimentos sólidos e líquidos contribuíram 

menos para a ingestão total de flúor após a instalação dos filtros para o grupo 

de crianças. Este fato é o reflexo da redução de flúor proveniente da água 

utilizada na preparação de leite em pó, sucos e outros alimentos, conforme 

observado no estudo da ETA. No caso do grupo de adultos, os alimentos 

sólidos e líquidos não reduziram sua contribuição na ingestão total de flúor, 

possivelmente devido ao consumo de alguns alimentos ricos m flúor. 

 
Tabela 13 - Ingestão total, excreção 24 horas e absorção de flúor para D1-F e 
D2-F para crianças/adolescentes (C) e adultos (A). São João do Rio do Peixe, 
PB, 2011. (Todos os dados estão em mgF/dia). 
 

 D1-F D2-F 

Ingestão total C 2,85 (0,82) a,B 1,49 (0,89) b,A 

A 3,64 (1,18)a,A 2,87 (0,60)b,B 

Excreção C 1,29 (0,68)a,A 0,63 (0,25) b,A 

A 1,61 (1,04) a,A 1,05 (0,43) b,B 

Estimativa de 

absorção 

C 1,55 (0,97)a,A 0,85 (0,79) a,A 

A 2,04 (1,25) a,A 1,81 (0,74) a,B 

 

* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (coluna) entre crianças e adultos pelo 
Test T de Student para amostras independentes. 

Observaram-se diferenças estatísticas significativas (p<0,05) quando 

os grupos de crianças e adultos foram comparados antes e após a instalação 

dos filtros domiciliares desfluoretadores, tanto para a ingestão total de flúor 

como para a excreção urinária. Estudos com biomarcadores tem se tornado 

mais frequentes, atualmente, e o uso da urina como biomarcador de flúor tem 

sido sugerido por vários pesquisadores, por não ser invasivo, pela simplicidade 

de coleta e por causar problemas éticos com os Comitês de Ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos. A excreção do F no organismo é procedida 

prioritariamente pela urina, sendo que alguns estudos que avaliaram a 

excreção urinária de fluoretos em crianças observaram que a excreção variou 
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de 32% a 80% (VILLA et al., 1999; MARTHALER et al., 1995; MARTHALER et 

al., 2000), enquanto que a retenção estimada de F variou de 30,1% a 58% 

(MARTINS, 2010). Este estudo encontrou 48,8% de redução para excreção 

urinária de F e 54,8% para retenção estimada, no grupo crianças/ 

adolescentes. 

Tabela 14 - Variação nos valores de concentração de flúor em urina de adultos 
e crianças antes e após a instalação do filtro, D1-F e D2-F. São João do Rio do 
Peixe, PB. 2011. (Todos os dados estão em mg F/dia). 
  

 Excreção 
urinária/24 h 

(D1-F) 

Excreção 
urinária/24 h 

(D2-F) 

Excreção 
urinária/24 h 

(D1 - D2) 
C 1,29 (0,68)a,A 0,63 (0,25) b,A 0,66(0,43) 

A 1,61 (1,04) a,A 1,05 (0,43) b,B 0,56(0,61) 

 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo (linhas) pelo Teste T de 
Student para amostras pareadas. Letras maiúsculas indicam diferenças (coluna) entre crianças 
e adultos pelo Test T de Student para amostras independentes. 

 

Gráfico 06 - Concentrações de flúor (mg/L) na água obtida com o filtro 
desfluoretador domiciliar, na comunidade Brejo das Freiras, São João do Rio 
do Peixe, PB, 2011. 
 

 
Legenda: T1: água bruta; R: residência. 

 

Comprovou-se, pelas análises realizadas pelo método do eletrodo 

íon-específico, que houve eficácia na redução das concentrações de fluoretos 
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durante o período do estudo (30 dias), na comunidade Brejo das Freiras. 

Entretanto, o Gráfico 06 apresenta que ao longo do período a [F] foi 

gradativamente aumentando e em torno de 15 dias após o início da utilização 

dos filtros, a maioria dos filtros atingiu o VMP pela Portaria 518 (BRASIL, 

2004). Vários estudos na literatura apontam que diversos fatores influenciam os 

processos adsortivos dos grãos de alumina, com fins de desfluoretação de 

águas destinadas ao consumo humano (MJENGERA; MKONGO, 2003; 

ONYANGO; MATSUDA, 2006; COETZEE et al., 2003), dentre os quais se 

destacam a concentração de flúor na água, o tempo de tratamento térmico 

usado na ativação da alumina, a granulometria e porosidade da alumina 

ativada, o pH da água, a temperatura, dentre outros. Os resultados deste 

estudo apontam que os filtros testados foram eficazes por aproximadamente 15 

dias.  

Fotografia 20 – Comparação da coloração da alumina virgem (A) com a 
alumina com 30 dias de utilização (B). 

 

Fonte: Próprios autores. 
Ao contrário dos dados de redução das [F] na ETA, os dados de 

redução de flúor na água pelo FDR foram menos consistentes, indicando a 

necessidade de aprimoramento do sistema desenvolvido. É possível que o uso 

de pré-filtros de purificação possa melhorar o desempenho do mesmo.  

Diversas metodologias/técnicas de desfluoretação têm sido testadas 

em todo o mundo nas áreas de alta prevalência de fluorose dentária endêmica. 

De todas, destacou-se o processo de adsorção do fluoreto como a técnica mais 

promissora (FEJERSKOV; EKSTRAND; BURT, 1996). Diversos materiais 

adsorventes vêm sendo testados na perspectiva de se encontrar um agente de 
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desfluoretação de baixo custo e eficiente (JAMODE; SAPKAL; JAMODE, 2004; 

MEENAKSHI, 2006). Destes, a alumina ativada tem se destacado por possuir 

superfície altamente adsortiva (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1999), 

composta por íons Al3+, O2- e OH-, que se combinam de maneiras específicas 

para gerar sítios ácidos ou básicos responsáveis pela atividade superficial de 

grande importância nos processos adsortivos desse material (CONSTANTINO 

et al., 2002; YANG, 2003). 

Coetzee et al. (2003) afirma que a alumina é uma tecnologia 

excelente para ser utilizada na desfluoretação de águas, contudo nem sempre 

podem ser utilizada em áreas rurais devido às restrições financeiras e 

tecnológicas. Segundo Buzalaf (2008), recentemente, considerava-se que a 

desfluoretação através da alumina ativada era inviável em países em 

desenvolvimento, devido à indisponibilidade e ao custo elevado de alguns 

insumos químicos. Entretanto, este já não é o caso, visto que experiências 

recentes na Índia, Tailândia e China indicam que a alumina ativada pode ser 

accessível para comunidades carentes (COETZEE et al., 2003). O preço de 

cada filtro desfluoretador domiciliar deste estudo custou R$ 150,00 porque 

foram produzidos apenas 10 unidades para fins de pesquisa científica, porém 

caso seja produzido em escala industrial, espera-se redução considerável 

desse valor, oportunizando, assim, sua utilização em áreas menos favorecidas 

sócio-economicamente. 

Retomando a análise do Gráfico 06, pontos de inflexão podem ser 

observados, os quais correspondem às mudanças bruscas na concentração de 

flúor provocadas pelo processo de regeneração ocorrido 30 dias após a 

instalação das unidades filtrantes nas residências. Tal processo não obteve o 

êxito inicialmente esperado, uma vez que três filtros não responderam à 

regeneração com ácido acético (vinagre) e as concentrações de flúor obtidas 

pós-regeneração com o método do eletrodo íon-específico foram, de modo 

geral, insatisfatórias, pois os valores foram superiores ao VMP da Portaria 518. 

Como não há literatura disponível para confrontar esses resultados, 

possivelmente a explicação pode ser a grande quantidade de componentes 

minerais (sílica, por exemplo) encontrados quando da caracterização da água 

daquela região antes do início deste estudo. Tais componentes agiriam como 

interferentes negativos, contribuindo para a colmatação dos filtros e, portanto, 
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reduzindo a vida média útil deste modelo de desfluoretação. Ademais, registre-

se que estes filtros foram planejados para áreas com concentrações de até 3,0 

ppm de flúor. 

Uma vez saturada e não ocorrendo o processo de regeneração de 

modo adequado, a alumina ativada deixa de reter o fluoreto da água e acaba 

provocando um efeito inverso, através do qual o filtro passaria a aumentar a 

concentração final de flúor da água, ao invés de reduzi-la. 

Finalmente, considera-se que, a exemplo da Estação de Tratamento 

de Águas, este modelo domiciliar de desfluoretação (filtro regenerável) também 

foi eficaz na remoção parcial de fluoretos, uma vez que se comprou a redução 

tanto na ingestão como na excreção urinária desse elemento químico. No 

entanto, podem-se identificar diferentes indicações para o uso desses 

sistemas, conforme Tabela 15.  

Como perspectivas futuras, vislumbra-se o desenvolvimento de 

linhas de pesquisas em modelos de desfluoretação de águas para consumo 

humano que aperfeiçoem as fragilidades encontradas neste estudo. Embora os 

resultados iniciais tenham sido promissores, ressalta-se que o filtro em tela é 

um produto ainda em desenvolvimento, carecendo de mais pesquisas para 

aumentar o tempo de vida média útil para três meses, através do 

desenvolvimento de um pré-filtro que retenha os componentes minerais da 

água e melhore ainda mais a relação custo-benefício. 

A escassez de água é uma realidade ainda presente na vida das 

populações da maior parte do semiárido nordestino. A possibilidade de 

utilização de águas subterrâneas constitui uma alternativa viável para minorar 

esta problemática. Entretanto, as elevadas concentrações de fluoretos 

encontradas em algumas localidades representam uma preocupação face ao 

risco de fluorose dentária e óssea. Dessa forma, desenvolver sistemas de 

desfluoretação viáveis para utilização por parte dessa população constitui 

imperativo ético, que agregará qualidade de vida às comunidades rurais do 

semiárido brasileiro. 
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Tabela 15 - Comparação dos dois modelos de desfluoretação, ETA e FDR. São 
João do Rio do Peixe, PB, 2011 

 ETA FDR 

Indicações Áreas com altas [F] Áreas com [F] de até 3 ppm 

 Áreas com 100 famílias ou mais Áreas com domicílios dispersos 

 Grandes volumes de água/dia Pequenos volumes de água/dia 
 

Vantagens Eficaz em águas de ± 5,0 ppm F Manutenção prática e rápida 

 Maior tempo de vida útil até a 
regeneração 

Facilmente transportável 

  Regeneração domiciliar por leigos 

  Utilização de ácido fraco, vinagre 
(CH3COOH) 
 

Desvantagens Necessidade de pessoal treinado Ineficaz para [F] maiores que 3 ppm 

 Desfluoretação de área definida Menor tempo de vida útil até a 
regeneração 

 Utilização de ácido forte (HCl)  

 Manutenção para a ETA  

Vazão 2.500 L / hora (ou 41,6 L / min) 2,5 L / min 

Estimativa de 
custo de 
aquisição 
/instalação* 
 

Sistema de 
desfluoretação 
completo** 

R$ 115.000,00 Unidade filtrante R$ 150,00  

Tubulação pvc R$ 4.000,00 Reservatório 30 L R$ 50,00 

Infraestrutura 
da ETA 

R$ 15.000,00   

TOTAL R$ 134.000,00 TOTAL R$ 200,00 

Estimativa de 
custo de 
operação 

Policloreto de 
alumínio (PAC) 

R$ 890,00 Vinagre R$ 3,00 

Frete do PAC R$ 497,40   

Energia elétrica R$ 120,00   

Funcionário R$ 565,00   

 TOTAL R$ 2.072,40 TOTAL R$ 3,00 

 
*Não foram calculados os custos relativos à aquisição do terreno nem instalação elétrica 
trifásica. 
 
**O sistema de desfluoretação completo consistiu de: filtros de alumina ativada, tanques 
pulmão (água bruta, água intermediária e água tratada), tubulações, válvulas e acessórios, 
instrumentos, controles automatizados, tanques de produtos químicos, bombas dosadoras, 
acessórios hidráulicos e tanque de equalização de efluentes (Ambios Engenharia e Processos 
Ltda).  
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Por fim, a odontologia brasileira tem apresentado com orgulho os 

dados de declínio de cárie em áreas urbanas, nas quais existem sistemas de 

fluoretação de águas (PUCCA JÚNIOR, 2005). O uso de sistemas de 

desfluoretação não deve ser encarado como uma técnica oposta à fluoretação 

de águas, mas como um método ou uma estratégia que contribua para o uso 

racional do flúor em áreas de fluorose endêmica, particularmente em regiões 

semiáridas, em que há reduzidos recursos hídricos. Para áreas urbanas, o filtro 

desfluoretador pode ser indicado para indivíduos que não concordem em 

receber o benefício da fluoretação contribuindo para minimizar o entrave ético 

da fluoretação quando se argumenta que a mesma é uma medida de saúde 

pública sem liberdade de escolha. Portanto, a desfluoretação pode ser 

considerada uma medida de saúde pública relevante e que não se opõe à 

fluoretação de águas enquanto método. Por conseguinte, os mesmos preceitos 

para defender a fluoretação de águas se aplicam para os sistemas de 

desfluoretação. Ou seja, não defender a fluoretação ou desfluoretação quando 

necessário, torna-se uma atitude juridicamente ilegal, cientificamente 

insustentável e socialmente injusta (NARVAI, 2004). 
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CONCLUSÃO 
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Com base nos resultados deste estudo, concluiu-se que: 

 O mapeamento da concentração de flúor de São João do Rio do Peixe – 

PB confirmou o risco de fluorose dentária nas áreas rurais do município; 

 A ingestão total de flúor, bem como sua excreção diminuiu após a 

implantação dos dois modelos de desfluoretação, tanto o de base 

comunitária (ETA) como o domiciliar (FDR); 

 A água foi o componente da dieta com maior contribuição para a 

ingestão diária de flúor, representando 50% da quantidade total ingerido 

por dia.  

 O modelo de desfluoretação de base domiciliar (FDR) mostrou-se 

adequado para redução do risco de fluorose dentária nas áreas, cujos 

poços apresentam até 3,0 ppm de flúor; 

 O modelo de desfluoretação de base comunitária (ETA) mostrou-se 

adequado para redução do risco de ambos os tipos de fluorose, dentária 

e óssea, sendo eficaz na redução de elevadas concentrações de flúor 

(5,3 ppm); 

 Após a implantação dos modelos de desfluoretação, tanto o de base 

comunitária quanto o de base domiciliar, o risco de fluorose dentária e 

óssea foi reduzido.  
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Apêndice A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Universidade Federal da Paraíba- Centro de Ciências da Saúde 
Comitê de Ética em Pesquisa 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 
senhor(a) _________________________________________________, portador(a) 
da cédula de identidade número ______________________, após leitura minuciosa 
da CARTA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE, devidamente explicada pela 
profissional em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos 
quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 
explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em concordância 
em participar da pesquisa proposta no que lhe é cabível. 

Fica claro que o voluntário ou seu representante legal pode a 
qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar 
de participar do estudo alvo da pesquisa e ciente que todo trabalho realizado torna-
se informação confidencial guardada por força do sigilo profissional (Art, 9o do 
Código de Ética Odontológica). 

 
Por estarem entendidos e conformados, assinam o presente termo, 
 

________________________________, ___ de _________________ de 20__ 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do voluntário, pai/mãe ou responsável 

 
Pesquisador responsável: José Ferreira Lima Júnior. 

Telefone para contato: (83) 3216.7795 / (83) 8883.9617 
E-mail: ferreirajunior@cfp.ufcg.edu.br  

 
 
 

_______________________________ 
Pesquisador(a) responsável 
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Apêndice B 

Carta de informação ao paciente 

  
Universidade Federal da Paraíba - Centro de Ciências da Saúde 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

Nome do voluntário: _________________________________________________ 

 

As informações contidas nesta carta serão fornecidas pelos pesquisadores do 

projeto (José Ferreira Lima Júnior) e pelo coordenador Prof. Dr. Fábio Correia 

Sampaio, com o intuito de informar ao voluntário e seu responsável sobre a natureza 

dos procedimentos a que se submeterá ao participar da pesquisa, com a capacidade 

de livre arbítrio e sem qualquer coação. 

 

1 - Título do Trabalho Experimental 

Avaliação de sistemas de desfluoretação de águas para comunidades rurais do 
semiárido. 
  
2 - Objetivo 

O objetivo principal deste trabalho Implantar, avaliar e comparar a eficácia de dois 
sistemas de desfluoretação de águas em localidades com problema de fluorose 
endêmica no estado da Paraíba. 
 
3 - Procedimentos da Fase Experimental 

O experimento será feito em 02 momentos distintos previamente 

estabelecidos, sendo que em cada etapa os mesmos procedimentos serão 

realizados. Os voluntários deverão cooperar quanto a coleta de uma pequena 

parcela de alimentos, água e creme dental como fonte de ingestão de flúor. Para 

coleta de urina, todos os recipientes de coleta deverão ser individualizados e para 

isto se avaliará o volume total de urina produzido em 24 horas. Para coleta da saliva 

será pingado suco de limão na língua e então será colocado um coletor na bochecha 

e coletada uma amostra de saliva diretamente da glândula salivar, por 3 minutos.  
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4 - Riscos do Experimento 

Este estudo não trará riscos e/ou danos à saúde e segue os princípios da Resolução 

do CSN nº 196/96. O(s) responsável(eis) pelo estudo se compromete(m) e se 

obriga(m) a suspendê-lo imediatamente se perceber algum risco ou dano. 

 

5 - Benefícios do Experimento 

Essa pesquisa fornecerá dados importantes com relação a aplicação de uma 

tecnologia que permite a redução de flúor na água de beber reduzindo o risco de 

fluorose nas futuras gerações. Além disso, o monitoramento da qualidade da água 

permitirá uma avaliação quanto ao nível de contaminação microbiológica. 

 

6 - Informações 

Os voluntários, pais ou responsáveis terão a garantia de receber 

esclarecimento de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e 

outros assuntos relacionados com a pesquisa. Qualquer dúvida ou problema, por 

favor, entrar em contato com um dos pesquisadores no telefone 083 3216 7795 

(Laboratório de Biologia Bucal). Por estarem entendidos e de acordo com a presente 

carta de informação.  

 

_________________________, ___de ______________ de 20__ 

Local e data 

 

_______________________________________________ 

Nome do voluntário, pai/mãe ou responsável 

 

________________________________________________ 

Assinatura do voluntário, pai/mãe ou responsável 
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Apêndice C 
 

Manuais de orientação e treinamento para coleta de material para pacientes 
menores de 07 anos (dieta, creme dental, saliva, urina) 

 
- Instruções para a coleta da dieta 

 
• O método utilizado será o da dieta duplicada (Guha-Chowdhurry et al. 1996). 
• A coleta da dieta será realizada durante dois dias consecutivos (dias 1 e 2) . 
• Serão oferecidos aos voluntários 2 potes (1L) para cada dia (método de dois dias 
de coleta), que deverão ser devidamente etiquetados com: nome do voluntário, tipo 
de amostra: dieta sólida, água e outros líquidos (sucos, chás, refrigerantes, leite 
etc... ), data da coleta e local da coleta. 
Lembre-se: as dietas não deverão ser misturadas, ou seja, para cada dia teremos 
um pote para coleta dos alimentos sólidos, um para a água e um terceiro para outros 
líquidos, caso seja necessário, poderemos oferecer mais potes. 
• Os responsáveis pelos voluntários receberão instruções sobre a coleta por escrito. 
No entanto, é muito importante que façamos as orientações de forma falada para 
que haja um maior esclarecimento e seja possível tirar dúvidas. 
• Como as crianças estarão freqüentando a escola, não nos esqueçamos que 
teremos que coletar amostras dos alimentos e bebidas que elas consumirem na 
escola. Para isso, será melhor esta coleta ser feita por uma pessoa devidamente 
orientada na escola também. 
• Este método é realizado por observação visual. A quantidade de alimento e 
bebidas consumidos deverão ser estimados usando medidas caseiras (colher de 
chá, colher de sopa, xícara de chá, mamadeira etc...). 
• Nas refeições, os pais deverão ser orientados a servirem dois pratos separados 
(um que para o que a criança vai comer e o outro para a coleta). Quando a criança 
terminar, o equivalente ao que ela comeu deverá ser retirado do prato e colocado no 
pote. Caso a criança repita o prato ou algum alimento, o mesmo deve ser feito. 
• Os pais deverão ser orientados para conservar os potes em geladeira (se houver), 
e entregar na escola no dia seguinte da coleta. Se a criança não freqüenta a escola, 
o pesquisador deverá recolher os potes na casa da criança no dia seguinte à coleta, 
pela manhã. 
• As amostras de dieta sólida deverão ser homogeneizadas pelo pesquisador. 
Colocar a amostra num liquidificador juntamente com um volume conhecido (25mL, 
50mL, 75mL, 100mL) de água deionizada, a fim de obtermos uma mistura 
homogênea. Deverá ficar na consistência de mingau. Anotar o volume usado de 
água deionizada na ficha número Se não for possível homogeneizar no mesmo dia, 
as amostras deverão ser congeladas para posterior homogeinização. 
 Zerar a balança com o pote vazio. Transferir a amostra homogeneizada do 
liquidificador para o pote, tendo o cuidado de não deixar nada no liquidificador.  
Pesar as amostras sólidas homogeneizadas em gramas e com 2 casas após a 
vírgula. Anotar o peso nas fichas número 1a (coleta do 1º dia) e 1b (coleta do 2º dia). 
• As amostras de água e outros líquidos deverão ser medidas pelo volume. Para 
isso, deveremos utilizar uma proveta graduada de vidro e anotar o volume (em mL) 
nas fichas número 1a (coleta do 1º dia) e 1b (coleta do 2º dia).  A proveta deverá ser 
lavada com água de torneira e por último com água deionizada, antes de se medir o 
volume da próxima amostra. Obs. Cada risco da proveta equivale a 5 mL. 
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• Armazenar uma alíquota de ± 15 mL nos tubos de ensaio apropriados e congelar 
imediatamente, para que elas possam ser enviadas para a análise de flúor. Lembre-
se: não nos esqueçamos de etiquetar estes potes com: nome do voluntário, tipo de 
amostra e data da coleta. Assim, teremos três tubos  de alíquotas de 15 mL, um 
para dieta sólida, outro para água e um terceiro para outros líquidos, para cada dia 
de coleta. No total, portanto, haverá 6 tubos para cada criança. 
 
- Instruções para coleta de urina 
 
• Será realizada nos mesmos dias da coleta de dieta e estimativa de ingestão de 
flúor pelo dentifrício (dias 1 e 2). 
• Lembrar que uma coleta de urina (24 h) deverá ser realizada em coletor com 
reagente para leitura de Ca.  
• Serão fornecidos 4 potes de 1 L, 2 para cada dia, que deverão ser devidamente 
etiquetados com o nome da criança, data da coleta e cidade da coleta da amostra. 
•Os pais deverão ser devidamente orientados através de instruções escritas e 
também de forma verbal. 
•A criança deverá urinar nos pinicos fornecidos e então os pais deverão transferir 
imediatamente a urina para os potes de 1 L com a ajuda de um funil   
•A primeira urina do dia deverá ser jogada fora. A coleta vai iniciar na segunda urina 
e o horário deverá ser anotado na etiqueta do pote (este horário inicial será utilizado 
como referência para a outra coleta). Neste pote a urina excretada durante todo o 
dia até o mesmo horário que foi anotado no pote do dia seguinte em que se iniciou a 
coleta, ou seja, durante 24 horas, deverá ser armazenada. Então começar a coleta 
no outro pote até o mesmo horário do dia seguinte (mais 24 horas). Por exemplo, se 
a criança fez a primeira urina do dia às 8 h e a segunda às 10 h, esta urina das 10 h 
deverá ser coletada e o horário das 10 h marcado no pote. O restante da urina feita 
neste dia, até às 10 h do dia seguinte será todo colocado neste mesmo pote. Toda a 
urina feita a partir das 10:01 h do segundo dia, até às 10 h do terceiro dia será 
colocada no segundo pote. 
•Dois potes vazios deverão ficar na escola, sendo um para cada dia da coleta. 
Lembrar os pais de enviarem para a escola o funil e o pinico para escola para que a 
urina excretada lá também seja coletada. Os pinicos serão lavados com água 
deionizada e por este motivo, será fornecido aos pais dos voluntários garrafas de 
refrigerante (2L) com água deionizada para que os mesmos possam lavar os pinicos 
e os funis nos dias de coleta.  
 
•Depois de coletada, o volume da urina deverá ser medido (em mL) pelo 
pesquisador numa proveta graduada de vidro e o valor anotado na ficha número 2. 
Lembre-se: teremos um volume para o 1º dia e outro para o 2º dia. Obs. Cada risco 
da proveta corresponde a 5 mL. 
•Lembre-se: serão quatro potes para as alíquotas de urina, dois para a urina do 1º 
dia (um para casa e o outro para a escola) e dois para o 2º dia (um para casa e o 
outro para a escola). Estas urinas (casa + escola) deverão ser unidas num único 
recipiente e homogeneizadas bastante (juntar toda a urina numa jarra plástica 
grande e então despejar para outra jarra 5 vezes), o volume então deve ser medido 
e anotado na ficha nº2 e então será separada a alíquota. 
•As jarras poderão ser lavadas com água deionizada.  
•Em tubos devidamente identificados, colocar 15 mL da urina para ser enviada para 
a análise.  Teremos então dois tubos para cada criança. 
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•Manter os tubos com as alíquotas congelados até enviá-los para a análise. 
 
- Instruções para realização da estimativa de ingestão de flúor pelo dentifrício 
 
• Será realizada conforme Guha-Chowdhurry et al (1996) no primeiro e segundo dias 
do experimento, juntamente com a coleta da urina, dieta e unha (dias 1 e 2). Se a 
criança escova os dentes em casa e também na escola teremos que fazer duas 
simulações em cada dia, uma na presença da pessoa que escova os dentes da 
criança em casa, e outra simulando a escovação que é feita na escola.  No dia da 
coleta, a criança não deverá escovar os dentes em casa pela manhã, pois esta 
escovação será feita na escola, na presença dos pesquisadores. A escovação da 
escola, se for o caso, será feita na presença do pesquisador. 
• Será realizado um questionário (ficha do voluntário) com os pais das crianças antes 
de iniciarmos o experimento.  
• O questionário (será enviado junto com o material da pesquisa na quantidade 
necessária) nos fornecerá informações sobre os hábitos de escovação da criança 
necessárias para esta etapa, como freqüência de escovação e tipo de dentifrício 
utilizado. 
• No dia da simulação quem coloca a pasta na escova da criança em casa deverá 
comparecer à escola e levar a pasta de dentes que a criança usa em casa e os 
pesquisadores devem armazenar em um pote devidamente rotulado com o nome da 
criança uma quantidade pequena de pasta (em torno de 2 g, ou seja, equivalente a 
encher 2 vezes a escova no sentido longitudinal). Se for necessário fazer a 
simulação na escola, quem auxilia a criança na escovação deverá participar desta 
fase do experimento. Se a criança escova os dentes sozinha, a estimativa deve ser 
feita com ela própria colocando a pasta na escova. Lembre-se: o importante é que a 
escovação seja feita exatamente como é feita rotineiramente. 
• O pote (500 mL) que utilizaremos nesta etapa deverá ser pesado (em gramas, com 
2 casas decimais) antes de iniciarmos a simulação e seu peso deverá ser anotado 
na ficha número 3 (pesar sem a tampa e já com a etiqueta) 
• Molhar a escova com água deionizada e pesar na balança eletrônica. Pesar em 
gramas com 2 casas decimais.  Não esquecer de anotar este valor na ficha número 
3. 
• Colocar o dentifrício na escova (dentifrício que a mãe levou, ou seja, a pasta que a 
criança usa em casa). Lembre-se: como é uma simulação tudo deverá transcorrer da 
maneira que a criança está acostumada, por exemplo, se em casa a mãe coloca a 
pasta na escova, nesta simulação a mãe deverá colocar a pasta. Se a própria 
criança coloca a pasta ela mesma que terá que colocar. 
• Pesar agora a escova com a pasta (em gramas com duas casas decimais). Anotar 
o valor na ficha número 3. 
• A criança iniciará a escovação. 
• Toda a saliva que a criança expectorar deverá ser coletada no pote de 500g 
devidamente etiquetado com o nome da criança, data da coleta, tipo de amostra e 
cidade em que foi coletada a amostra. Se a criança enxaguar a boca este enxágüe 
deverá ser realizado com água deionizada e também expectorado no pote.  
• A escova será lavada com 50 mL de água deionizada que será armazenado no 
mesmo pote que a criança expectorou a saliva. 
• Para lavar a escova deveremos utilizar uma almotolia (pisseta) com os 50 mL de 
água deionizada. Lembre-se que no cabo da escova pode haver resto de pasta. 
Então, comece a lavar a escova pelo cabo em seguida vá para as cerdas. Não utilize 
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toda a água de uma vez só, lave um pouco, dê umas batidas com a escova no pote 
para que saia toda a pasta da escova. A escova deve ser lavada no pote de 500 mL. 
• Terminado o enxágüe, o pote deverá ser homogeneizado. Para isto, agitar 
manualmente o pote fechado por umas 10 vezes. Pesar (em g, 2 casas decimais) e 
anotar o valor na ficha número 3.  
• Coletar uma alíquota de 10 mL no tubo apropriado e congelar as amostras 
para serem enviadas para 
 







CURVA DE CALIBRAÇÃO PARA ANÁLISE DE FLÚOR EM ÁGUA –  
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – VILA DO BREJO 

 
   Tisab II 

 
12/01/2011 

1 mL 
amostra ppm F vol. mL µg F Log F mV Log F. Calc. µg F calc. % variação 

1 mL tisab II 0,800 1 0,8 -0,096910 125,6 -0,0705953 0,850 -6,25 

1,600 1 1,6 0,204120 110,9 0,1796547 1,512 5,48 

3,200 1 3,2 0,505150 92,3 0,4962976 3,135 2,02 

6,400 1 6,4 0,806180 74,6 0,7976191 6,275 1,95 

12,800 1 12,8 1,107210 55,5 1,1227739 13,267 -3,65 

 intercepção 2,0675955 
 

inclinação 
-

0,0170238 
 

Rquad. 0,998141 

mV Log F. Calc. 
µg F 
calc. µg F esp. ppm F % 

 Teste1 110,9 2,0449315 110,900 1,60 1,60 0,00 

blank 172 2,2355284 172,000 0,00 0,00 #DIV/0! 

Amostra mV Log F. Calc. 
µg F 
calc. média reprotudividade % 

  Dezembro/10 (ppm) 
  

   22/12/2010 - T1 (água bruta) 

Amostra mV Log F. Calc. 
µg F 
calc. média reprotudividade % 

(ppm) 
  

   1a 4,2 -1,0358455 0,09 3,95 97,55 
 1b 5,6 -1,1294765 0,07 

  1c 4,7 -1,1362860 0,07 
  

   

   22/12/2010 - T2 (água intermediária) 

Amostra mV Log F. Calc. 
µg F 
calc. média reprotudividade % 

(ppm) 
  

   T1 24,8 -1,0358455 0,09 1,88 98,77 
 T2 23,8 -1,1294765 0,07 

  T3 23,4 -1,1362860 0,07 
  

   

   22/12/2010 - T3 (água final) 

Amostra mV Log F. Calc. 
µg F 
calc. média reprotudividade % 

(ppm) 
   
  T1 35,1 -1,0358455 0,09 1,18 98,12 

 T2 36,7 -1,1294765 0,07 
  T3 35,8 -1,1362860 0,07 
   



APÊNDICE F – Ingestão de flúor (mg/kg/dia) por crianças (n=13), através da água, dieta e dentifrício, D1-ETA. 

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

 

Criança Sólidos (mg) Líquidos (mg) 
 

Água (mg) 
 

Dentifrício 
(mg) 

 

TOTAL (mg) Ingestão total 
(mgF/Kg/dia)  

01 0,24 1,01 1,88 2,06 5,19 0,09 

02 0,69 3,06 4,63 2,73 11,11 0,16 

03 0,72 0,76 3,59 1,20 6,27 0,09 

04 0,45 1,18 3,47 1,41 6,51 0,09 

05 0,13 0,16 4,05 1,48 5,82 0,10 

06 0,57 0,17 5,72 2,16 8,62 0,15 

07 0,81 0,82 5,09 1,65 8,36 0,11 

08 0,31 0,85 3,13 1,89 6,18 0,09 

09 0,19 0,52 2,12 1,09 3,92 0,06 

10 0,61 1,02 2,13 0,75 4,50 0,07 

11 0,48 1,04 2,55 2,04 6,10 0,10 

12 0,85 0,72 3,54 1,21 6,32 0,08 

13 0,62 3,52 1,29 2,03 7,46 0,11 

MÉDIA ( DP) 0,51 (0,24) 1,14 (1,01) 3,32 (1,32) 1,67 (0,54) 6,64 (1,89) 0,10 (0,03) 



APÊNDICE G – Ingestão de flúor (mg) por adultos (n=16), através da água e dieta, D1-ETA.  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Adulto Sólidos  Líquidos  Água  TOTAL Ingestão total 
(mgF/Kg/dia) 

01 3,49 0,54 1,83 5,88 0,03 
02 1,86 0,90 3,48 6,27 0,03 
03 0,79 0,45 4,10 5,37 0,03 
04 1,16 0,93 3,94 6,07 0,04 
05 0,45 0,16 2,41 3,04 0,02 
06 0,68 1,15 3,14 4,99 0,02 
07 0,42 0,90 2,36 3,70 0,03 
08 2,58 0,32 2,64 5,57 0,03 
09 3,81 1,00 3,15 8,01 0,05 
10 2,68 2,62 3,06 8,40 0,04 
11 2,56 1,08 1,97 5,64 0,03 
12 0,58 1,29 4,82 6,73 0,03 
13 1,05 0,77 2,29 4,13 0,02 
14 2,20 0,78 4,10 7,11 0,03 
15 0,67 3,77 3,08 7,56 0,04 
16 1,43 0,63 2,61 4,69 0,02 

MÉDIA (DP) 1,65 (1,11) 1,08 (0,90) 3,06 (0,85) 5,82 (1,52) 0,03 (0,01) 
 



APÊNDICE H – Ingestão de flúor (mg) por crianças (n=13), através da água e dieta, D2- ETA. 

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Criança Sólidos Líquidos 
 

Água 
 

Dentifrício 
 

TOTAL Ingestão 
total  

01 0,25 1,68 1,86 1,23 5,02 0,08 

02 0,20 0,53 0,44 0,72 1,89 0,02 

03 0,20 0,20 2,13 0,74 3,27 0,04 

04 0,20 0,36 1,37 0,59 2,52 0,03 

05 0,11  1,96 0,81 2,88 0,06 

06 0,13 0,30 0,59 0,71 1,73 0,03 

07 0,21 0,08 1,00 0,74 2,03 0,03 

08 0,11 0,27 1,69 0,40 2,47 0,03 

09 0,10 0,30 0,71 0,40 1,51 0,02 

10 0,70 1,13 1,88 0,79 4,50 0,06 

11 0,22 0,52 1,08 0,78 2,60 0,04 

12 1,69 0,17 1,94 0,80 4,60 0,05 

13 0,20 0,29 1,94 0,72 3,15 0,04 

MÉDIA (DP) 0,33 (0,43) 0,49 (0,46) 1,43 (0,59) 0,73 (0,20) 2,94 (1,14) 0,04 (0,02) 



APÊNDICE I – Ingestão de flúor (mg) por adultos (n=16), através da água e dieta, D2- ETA. 

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Adulto Sólidos  Líquidos  Água  TOTAL Ingestão total 
(mgF/Kg/dia) 

01 0,23 0,42 1,87 2,52 0,01 
02  0,70 1,52 2,22 0,02 
03 0,44  0,77 1,21 0,01 
04 1,16 0,28 1,24 2,68 0,02 
05 0,10 0,32 1,75 2,17 0,01 
06 0,26 0,33 0,82 1,41 0,01 
07 0,40 0,27 0,50 1,17 0,01 
08 0,47 0,14 1,20 1,81 0,01 
09 0,67 0,52 0,66 1,85 0,01 
10 0,99 0,85 1,82 3,66 0,02 
11 0,60 0,56 1,30 2,46 0,01 
12 0,26 0,15 0,37 0,78 0,00 
13 0,46 0,68 1,78 2,92 0,01 
14 0,26 0,36 1,82 2,44 0,01 
15 0,97 0,30 1,70 2,97 0,02 
16 0,17 0,60 1,82 2,59 0,01 

MÉDIA (DP) 1,65 (1,11) 0,43 (0,21) 1,30 (0,53) 2,18 (0,77) 0,01 (0,00) 
 

  



APÊNDICE J - Dados de baseline (D1- ETA) de excreção de flúor de crianças (n=13).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Criança [F] na urina (mg/L) Volume de urina (mL) Excreção urinária/ 

24 horas (mg) 

01 4,48 650 2,91 

02 4,43 510 2,26 

03 5,17 400 2,07 

04 3,72 850 3,16 

05 3,59 250 0,90 

06 4,55 470 2,14 

07 3,31 740 2,45 

08 4,15 260 1,08 

09 4,25 350 1,49 

10 10,13 300 3,04 

11 7,05 350 2,47 

12 14,07 600 8,44 

13 6,73 350 2,36 

Média (DP) 5,82 (3,11) 467,7 (191) 2,67 (1,87) 

Mín-Máx 3,31 – 14,07 250 - 850 0,90 – 8,44 



APÊNDICE K - Dados de baseline (D1- ETA) de excreção de flúor de adultos (n=14).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Adulto [F] na urina (mg/L) Volume de urina (mL) Excreção urinária/ 
24 horas (mg) 

1 5,38 350 1,88 
2 6,70 800 5,36 
3 5,09 850 4,32 
4 7,15 800 5,72 
5 1,89 600 1,14 
6 5,25 450 2,36 
7 4,15 900 3,74 
8 3,61 - 2,42 
9 9,73 300 2,92 
10 6,50 800 5,20 
11 8,12 900 7,31 
12 - - - 
13 4,65 700 3,25 
14 4,36 800 3,49 
15 9,09 1000 9,09 

Média (DP) 5,83 (2,18) 724,7 (204) 4,16 (2,19) 
Mín-Máx 1,89 – 9,73 300 - 1000 1,14 – 9,09 

 

 



APÊNDICE L - Dados de excreção de flúor de crianças (n=13) após a instalação do filtro de desfluoretação, (D2- ETA). 

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Criança [F] na urina (mg/L) Volume de urina (mL) Excreção urinária/ 

24 horas (mg) 

1 1,48 620 0,92 

2 0,84 350 0,29 

3 - - - 

4 2,40 688 1,65 

5 2,18 180 0,39 

6 3,77 130 0,49 

7 2,85 1145 3,26 

8 - - - 

9 - - - 

10 4,12 590 2,43 

11 3,85 175 0,67 

12 1,96 160 0,31 

13 6,61 660 4,36 

Média (DP) 3,01 (1,66) 469,8 (328,9) 1,48 (1,43) 

Mín-Máx 0,84 – 6,61 130 - 1145 0,29 – 4,36  



APÊNDICE M - Dados de excreção de flúor de adultos (n=13) após a instalação do filtro de desfluoretação, (D2- ETA). 

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Adulto [F] na urina (mg/L) Volume de urina (mL) Excreção urinária/ 
24 horas (mg) 

1 4,59 809 3,71 
2 2,06 1710 3,52 
3 1,40 1630 2,28 
4 3,62 1520 5,50 
5 2,55 610 1,56 
6 3,83 1730 6,63 
7 0,99 990 0,98 
8 2,79 998 2,78 
9 2,85 290 0,83 
10 2,54 1140 2,90 
11 2,27 1900 4,31 
12 4,39 2000 8,78 
13 2,58 970 2,50 
14 2,70 1625 4,39 
15 1,96 1260 2,47 
16 2,09 1290 2,70 

Média (DP) 2,70 (0,99) 1279,5 (484,4) 3,49 (2,08) 
Mín-Máx 0,90 – 4,59 290 - 2000 0,83 – 8,78 

 

  



APÊNDICE N - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor (baseline D1- ETA) para crianças (n=13).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Voluntário Ingestão total Excreção 24hrs Fluoride uptake 

01 5,19 2,91 2,28 

02 11,11 2,26 8,85 

03 6,27 2,07 4,20 

04 6,51 3,16 3,35 

05 5,82 0,90 4,92 

06 8,62 2,14 6,48 

07 8,36 2,45 5,91 

08 6,18 1,08 5,10 

09 3,92 1,49 2,43 

10 4,50 3,04 1,46 

11 6,10 2,47 3,63 

12 6,32 8,44 -2,12 

13 7,46 2,36 5,10 

MÉDIA (DP) 6,64 (2,24) 2,67 (1,87) 3,97 (2,68) 

 
  



APÊNDICE O - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor (baseline D1- ETA) para adultos (n=15).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

 

Voluntário Ingestão total Excreção 24hrs Fluoride uptake 
01 5,88 1,88 4,00 
02 6,27 5,36 0,91 
03 5,37 4,32 1,05 
04 6,07 5,72 0,35 
05 3,04 1,14 1,90 
06 4,99 2,36 2,63 
07 3,70 3,74 -0,04 
08 5,57 2,42 3,15 
09 8,01 2,92 5,09 
10 8,40 5,20 3,20 
11 5,64 7,31 -1,67 
12 6,73 - - 
13 4,13 3,25 0,88 
14 7,11 3,49 3,62 
15 7,56 9,09 -1,53 

MÉDIA (DP) 5,82 (1,63) 4,16 (2,19) 1,69 (2,04) 
 
  



APÊNDICE P - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor (D2- ETA) para crianças (n=13).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Voluntário Ingestão total Excreção 24hrs Fluoride uptake 

01 5,02 0,92 4,10 

02 1,89 0,29 1,60 

03 3,27 1,80 1,47 

04 2,52 1,65 0,87 

05 2,88 0,39 2,49 

06 1,73 0,49 1,24 

07 2,03 3,26 -1,23 

08 2,47 0,90 1,57 

09 1,51 0,89 0,62 

10 4,50 2,43 2,07 

11 2,60 0,67 1,93 

12 4,60 0,31 4,29 

13 3,15 4,36 -1,21 

MÉDIA (DP) 2,94 (1,14) 1,41 (1,26) 1,52 (1,63) 

 
  



APÊNDICE Q - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor (D2- ETA) para adultos (n=15).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Voluntário Ingestão total Excreção 24hrs Fluoride uptake 

01 2,52 3,71 -1,19 

02 2,22 3,52 -1,30 

03 1,21 2,28 -1,07 

04 2,68 5,50 -2,82 

05 2,17 1,56 0,61 

06 1,41 6,63 -5,22 

07 1,17 0,98 0,19 

08 1,81 2,78 -0,97 

09 1,85 0,83 1,02 

10 3,66 2,90 0,76 

11 2,46 4,31 -1,85 

12 0,78 8,78 -8,00 

13 2,92 2,50 0,42 

14 2,44 4,39 -1,95 

15 2,97 2,47 0,50 

MÉDIA (DP) 2,18 (0,77) 3,49 (2,09) -1,53 (2,50) 



 APÊNDICE R - Ingestão de flúor (mg) por crianças/adolescentes (n=10), através da água e dieta, D1-F.  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Crianças 

(n=05) 

Sólidos 

(mg) 

Líquidos 

(mg) 

Água (mg) 

TOTAL 

Ingestão total 

(mgF/kg/dia) 

01 0,83 - 1,11 1,94 0,08 

02 1,20 1,39 0,96 3,55 0,15 

03 0,30 0,55 1,16 2,01 0,11 

04 0,67 0,10 1,29 2,06 0,11 

05 1,56 0,69 1,71 3,96 0,09 

Adolescentes 

(n=05)  

   

 

 

01 1,48 0,31 1,16 2,95 0,06 

02 1,35 0,11 1,35 2,81 0,04 

03 0,51 0,23 1,54 2,28 0,04 

04 1,40 0,34 1,05 2,79 0,03 

05 0,89 0,39 2,92 4,20 0,05 

MÉDIA(DP) 1,01(0,44) 0,41(0,40) 1,42(0,57) 2,85(0,82) 0,07(0,04) 

 
 
 



 
APÊNDICE S - Ingestão de flúor (mg) por adultos (n=20), através da água e dieta, D1-F.  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Adulto Sólidos 
(mg) 

Líquidos 
(mg) 

Água (mg) TOTAL 
(mg) 

Ingestão total 
(mgF/Kg/dia) 

01 1,40 0,29 1,87 3,56 0,04 
02 1,43 0,17 1,48 3,08 0,05 
03 0,41 0,01 1,69 2,11 0,03 
04 1,23 0,46 0,94 2,63 0,04 
05 0,91 0,80 1,54 3,25 0,04 
06 1,85 0,37 1,77 3,99 0,06 
07 2,75 0,53 1,66 4,94 0,07 
08 2,07 0,20 1,14 3,41 0,04 
09 3,78 0,37 1,47 5,62 0,08 
10 1,70 0,39 1,07 3,16 0,05 
11 1,13 0,06 3,78 4,97 0,05 
12 1,81 0,58 1,66 4,05 0,06 
13 2,22 0,23 3,76 6,21 0,12 
14 0,22 0,62 1,52 2,36 0,03 
15 0,24 0,59 2,46 3,29 0,05 
16 1,01 0,25 1,14 2,40 0,03 
17 1,11 0,44 1,75 3,30 0,04 
18 0,49 0,98 1,32 2,79 0,02 
19 0,58 0,33 1,54 2,45 0,05 
20 3,04 0,58 1,73 5,35 0,08 

MÉDIA(DP) 1,47(0,96) 0,41(0,24) 1,77(0,76) 3,64(1,18) 0,05(0,02) 
 
 



 

APÊNDICE T - Ingestão de flúor (mg) por crianças/adolescentes (n=10), através da água e dieta, D2-F.  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Crianças  

(n=05) 

Sólidos (mg) Líquidos (mg) 

 

Água (mg) 

 

TOTAL Ingestão total 

(mgF/Kg/dia) 

01 0,21 0,08 0,90 1,19 0,05 

02 0,20 0,18 0,44 0,82 0,03 

03 0,10 0,23 0,51 0,84 0,04 

04 0,11 0,17 0,50 0,78 0,04 

05 0,13 0,30 0,59 1,02 0,02 

Adolescentes 

(n=05) 

     

01 0,21 0,09 1,00 1,30 0,02 

02 0,49 0,15 0,95 1,59 0,02 

03 0,57 0,17 1,21 1,95 0,03 

04 1,00 0,17 0,48 1,65 0,02 

05 1,69 0,44 1,63 3,76 0,05 

MÉDIA(DP) 0,47 (0,51) 0,20 (0,10) 0,82 (0,39) 1,49 (0,89) 0,03(0,01) 

 



 

APÊNDICE U - Ingestão de flúor (mg) por adultos (n=20), através da água e dieta, D2-F.  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

 
Adulto Sólidos (mg) Líquidos (mg) Água (mg) TOTAL (mg) Ingestão total 

(mgF/Kg/dia) 
01 1,36 0,27 1,73 3,36 0,03 
02 1,21 0,41 0,85 2,47 0,04 
03 1,09 0,27 1,23 2,59 0,04 
04 1,64 0,29 0,55 2,48 0,04 
05 1,26 0,64 1,37 3,27 0,04 
06 1,02 0,42 1,33 2,77 0,04 
07 0,76 0,37 1,57 2,70 0,04 
08 1,14 0,36 0,95 2,45 0,03 
09 1,91 0,57 1,39 3,87 0,05 
10 0,69 0,44 0,89 2,02 0,03 
11 1,63 0,40 1,95 3,98 0,04 
12 0,77 0,35 1,57 2,69 0,04 
13 1,72 0,09 1,87 3,68 0,07 
14 1,07 0,29 1,38 2,74 0,04 
15 1,02 0,60 1,60 3,22 0,05 
16 0,79 0,40 0,95 2,14 0,02 
17 1,50 0,38 1,06 2,94 0,04 
18 0,86 0,47 1,19 2,52 0,02 
19 0,76 0,35 0,85 1,96 0,04 
20 1,68 0,35 1,55 3,58 0,05 

MÉDIA (DP) 1,20 (0,38) 0,39 (0,12) 1,29 (0,38) 2,87 (0,60) 0,03 (0,01) 



 
 

APÊNDICE V - Dados de baseline (D1-F) de excreção de flúor de crianças e adolescentes (n=10).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Crianças [F] na urina (mg/L) Volume de urina (mL) Excreção urinária/24 horas (mg) 
1 1,86 700 1,30 
2 1,70 350 0,60 
3 1,91 500 0,96 
4 1,51 310 0,47 
5 2,22 500 1,11 

Adolescentes    
1 2,03 700 1,42 
2 1,85 520 0,96 
3 2,91 900 2,62 
4 2,16 570 1,23 
5 3,49 650 2,27 

Média (DP) 2,16(0,60) 570(175,56) 1,29(0,68) 
Mín-Máx 1,51 – 3,49 310 – 900 0,47 – 2,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE X - Dados de baseline (D1-F) de excreção de flúor de adultos (n=20).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Adulto [F] na urina (mg/L) Volume de urina (mL) Excreção urinária/24 horas (mg) 
1 2,13 1040 2,22 
2 2,60 1020 2,65 
3 0,83 520 0,43 
4 0,81 400 0,32 
5 1,84 900 1,66 
6 1,37 720 0,99 
7 3,15 400 1,26 
8 1,84 1075 1,98 
9 3,22 1500 4,83 
10 1,53 1480 2,26 
11 1,16 1000 1,16 
12 3,15 500 1,58 
13 1,16 1300 1,51 
14 1,57 900 1,41 
15 1,57 500 0,79 
16 2,58 260 0,67 
17 2,96 1000 2,96 
18 0,81 670 0,54 
19 1,14 1320 1,50 
20 1,84 800 1,47 

Média (DP) 1,86(0,82) 865,25(367,24) 1,61(1,04) 
Mín-Máx 0,81 – 3,22 260 - 1500 0,32 – 4,83 

 



 
 

APÊNDICE Z - Dados de excreção de flúor de crianças e adolescentes (n=10) após a instalação dos filtros  

desfluoretadores de água (D2-F). São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

Criança [F] na urina (mg/L) Volume de urina (mL) Excreção urinária/24 horas (mg) 
01 1,35 400 0,54 
02 1,27 600 0,76 
03 0,52 400 0,21 
04 1,20 550 0,72 
05 1,12 550 0,62 

Adolescente    
01 1,57 500 0,79 
02 1,50 400 0,60 
03 0,45 670 0,30 
04 1,04 700 0,73 
05 2,15 500 1,08 

Média (DP) 1,21 (0,49) 527 (108,80) 0,63 (0,25) 
Mín-Máx 0,45 – 2,15 400 - 700 0,21 – 1,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE W - Dados de excreção de flúor de adultos (n=20) após a instalação dos filtros desfluoretadores de água (D2-F).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

  
 

Adulto [F] na urina (mg/L) Volume de urina (mL) Excreção urinária/24 horas (mg) 
1 1,00 700 0,70 
2 2,45 600 1,47 
3 0,81 670 0,54 
4 0,92 600 0,55 
5 1,32 600 0,79 
6 1,20 580 0,70 
7 2,80 500 1,40 
8 1,80 650 1,17 
9 1,67 560 0,94 
10 1,49 700 1,04 
11 1,10 900 0,99 
12 2,82 780 2,20 
13 1,09 900 0,98 
14 1,50 675 1,01 
15 1,37 690 0,95 
16 2,01 480 0,96 
17 2,42 800 1,94 
18 0,80 800 0,64 
19 1,41 600 0,85 
20 1,80 700 1,26 

Média (DP) 1,59 (0,63) 674,25 (116,90) 1,05 (0,43) 
Mín-Máx 0,80 – 2,82 480 - 900 0,54 – 2,20 

 



APÊNDICE AA - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor (baseline D1-F) para crianças e adolescentes (n=10).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

 
Crianças Ingestão total Excreção 24hrs Fluoride uptake 

01 1,94 1,30 0,64 
02 3,55 0,60 2,95 
03 2,01 0,96 1,05 
04 2,06 0,47 1,59 
05 3,96 1,11 2,85 

Adolescentes    
01 2,95 1,42 1,53 
02 2,81 0,96 1,85 
03 2,28 2,62 - 0,34 
04 2,79 1,23 1,56 
05 4,20 2,27 1,93 

MÉDIA (DP) 2,85 (0,82) 1,29 (0,68) 1,55 (0,97) 
 
 

 

 

 

 



APÊNDICE BB - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor (baseline D1-F) para adultos (n=20).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

 
 

Voluntário Ingestão total Excreção 24hrs Fluoride uptake 
01 3,56 2,22 1,34 
02 3,08 2,65 0,43 
03 2,11 0,43 1,68 
04 2,63 0,32 2,31 
05 3,25 1,66 1,59 
06 3,99 0,99 3,00 
07 4,94 1,26 3,68 
08 3,41 1,98 1,43 
09 5,62 4,83 0,79 
10 3,16 2,26 0,90 
11 4,97 1,16 3,81 
12 4,05 1,58 2,47 
13 6,21 1,51 4,70 
14 2,36 1,41 0,95 
15 3,29 0,79 2,50 
16 2,40 0,67 1,73 
17 3,30 2,96 0,34 
18 2,79 0,54 2,25 
19 2,45 1,50 0,95 
20 5,35 1,47 3,88 

MÉDIA (DP) 3,64 (1,18) 1,61 (1,04) 2,04 (1,25) 
 
 



 
 

APÊNDICE CC - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor (D2-F) para crianças e adolescentes (n=10).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

 

Crianças Ingestão total Excreção 24hrs Fluoride uptake 
01 1,19 0,54 0,65 
02 0,82 0,76 0,06 
03 0,84 0,21 0,63 
04 0,78 0,72 0,08 
05 1,02 0,62 0,40 

Adolescentes    
01 1,30 0,79 0,51 
02 1,59 0,60 0,99 
03 1,95 0,30 1,65 
04 1,65 0,73 0,92 
05 3,76 1,08 2,68 

MÉDIA (DP) 1,48 (0,89)  0,63 (0,25)  0,85 (0,79) 
 
 

 

 

 



APÊNDICE DD - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor (D2-F) para adultos (n=20).  

São João do Rio do Peixe / PB, 2011. 

 

Voluntário Ingestão total Excreção 24hrs Fluoride uptake 
01 3,36 0,70 2,66 
02 2,47 1,47 1,00 
03 2,59 0,54 2,05 
04 2,48 0,55 1,93 
05 3,27 0,79 2,48 
06 2,77 0,70 2,07 
07 2,70 1,40 1,30 
08 2,45 1,17 1,28 
09 3,87 0,94 2,93 
10 2,02 1,04 0,98 
11 3,98 0,99 2,99 
12 2,69 2,20 0,49 
13 3,68 0,98 2,70 
14 2,74 1,01 1,73 
15 3,22 0,95 2,27 
16 2,14 0,96 1,18 
17 2,94 1,94 1,00 
18 2,52 0,64 1,88 
19 1,96 0,85 1,11 
20 3,58 1,26 2,32 

MÉDIA (DP) 2,87 (0,60) 1,05 (0,43) 1,81 (0,74) 
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Systemic Methods of Fluoride  
and the Risk for Dental Fluorosis 

Consuelo Fernanda Macedo de Souza, José Ferreira Lima Júnior,  
Maria Soraya P. Franco Adriano and Fabio Correia Sampaio 

Federal University of Paraíba and Federal University of Campina Grande 
Brazil 

1. Introduction  
The benefits from ingesting fluoride for controlling dental caries have been suggested more 
than a century ago. Later in the 1940s, the well conducted water fluoridation program 
developed in the United States established the potential for delivering fluoride in public 
water supplies which opened the opportunity for other systemic methods: salt, milk and 
supplements (Hunstadbraten, 1982; Hoffmann-Axthelm, 1981). Due to its systemic effect, 
fluoride has been regarded as effective only if ingested for a long period. The low doses 
proposed were regarded as safe enough to guarantee the most beneficial effect against 
dental caries with minimal fluorosis.  
From a historical perspective, the use of fluoride can be divided into two periods: 1) the 
earlier era, which goes from 1940s up to 1960s, when water fluoridation was basically the 
only source of fluoride ingestion and 2) the later era when fluoride could be ingested from 
multiple sources (soft drinks, infant formulas, vitamins, tablets) (Murray et al., 1991). 
Hence, due to the widespread of fluoride and the updated knowledge about its 
mechanisms of action, the general opinion about effectiveness and risk of systemic 
methods of fluoride are completely different from decades ago. Nevertheless, these 
methods are still recommended in many countries and receive support from recognized 
international committees and associations. In contrast, many dental practitioners have 
conflicting opinions about the safety and benefits of having a water fluoridation program 
in their city.  
In addition to the multiple sources of fluoride, the systemic methods for delivering fluoride 
are also questioned because several studies have consistently indicated that fluoride’s action 
relies mainly on its post-eruptive effect from topical contact with the tooth structure. The 
situation gets more obscure when the emerging problem of dental fluorosis can also be 
attributed to early uncontrolled ingestion of fluoride toothpaste by children as well as other 
sources (Hellwig  & Lennon, 2004; Sampaio & Levy, 2011). This may give the impression 
that a widely used topical method of fluoride such as dentifrice is the solely contributor for 
dental fluorosis whereas a systemic method of fluoride such as water fluoridation is 
ineffective since it is a systemic method to deliver fluoride and most of fluoride effect comes 
from topical sources. These are points of view which can jeopardize the use of fluoride on an 
individual basis or in a community level.  
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One of the main problems when studying fluoride in Dentistry is its paradox of combining 
beneficial and pathological effects in the same chemical element. Taking other water 
contaminants such as arsenic, there is no doubt about its deleterious effects on human 
health. Moreover, no beneficial effect exists when considering an ingestion of low doses of 
arsenic (Hughes, 2002). For fluoride the situation is different. There is an evident 
advantageous clinical effect when low doses are used together with the concomitant risk for 
dental fluorosis. Since the borderline of benefits and risks of fluoride can be rather close, 
researchers around the world have focused on strategies for controlling the amount of 
fluoride intake. In addition, other aspects on the use of fluoride must be discussed. For 
instance, there are many epidemiological and biological evidences that ingestion of high 
amount of fluoride can result in aesthetically undesirable dental fluorosis; how much of this 
effect is unacceptable is a matter of debate. As a result of the fluoride debate, more and more 
clinicians and researchers regard this issue as an important topic for discussion and a 
challenging problem for dental professionals. 
Thus, the aim of this paper is to critically review the current role of systemic methods to 
deliver fluoride considering the risk for dental fluorosis.  

2. The mechanism of action of fluoride 
Although the mechanism of action of fluoride is well established today, a series of studies 
was necessary to recognize its cariostatic effect. 
Fluoride is an ion naturally found on soil, air and water due to chemical weathering of 
minerals that contains this element (Murray at el., 1991). This ion has the capacity of 
inhibiting and activating enzymatic systems as well as a tendency to fixate on hard tissues 
(bones and teeth). On the teeth this fixation occurs through the substitution of the hydroxyl 
ion from the hydroxyapatite by the fluoride ion resulting on fluorapatite during the 
demineralization–remineralization process of the enamel. One interesting observation is that 
the fluoride effect on the de-remineralization equilibrium is of outmost relevancy, being 
more important than the incorporation of fluoride in the dental tissue. Actually, this 
incorporation is an obvious consequence of the fluoride effect on the demineralization-
remineralization process and not the beneficial aspect in itself as it has been thought 
previously (Fejerskov, 2004). One important study that demonstrated that fluoride 
incorporated into enamel (structurally bound fluoride) was not effective in inhibiting 
demineralization of a hard tissue was carried out in Scandinavia (Øggard et al., 1988). The 
researchers prepared in situ devices and placed human and shark enamel slabs in oral 
appliances. Why shark enamel? The shark enamel is composed of pure fluorapatite (30,000 
ppm) whereas the maximum amount of fluoride in human enamel is much lower (4,800 
ppm). The oral removable appliances were used by volunteers that allowed bacterial plaque 
accumulation (oral biofilms) and the development of carious lesions. Microradiographic 
analyses showed that carious lesions were present in both types of enamel tissues (human 
and shark). One first conclusion of this study was that incorporation of fluoride into enamel 
is not the main mechanism for controlling dental caries development. Moreover, the authors 
compared the mineral loss data obtained to previous data of enamel exposed to 0.2% of 
sodium fluoride. The results showed that the mineral loss in human enamel exposed to 
sodium fluoride was lower than that of shark enamel without any additional treatment. In 
summary, this work provided evidence that the primary mode of action of fluoride is 
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topical. The fluoride present in the fluid phases of the oral environment is the most 
important strategy for controlling dental caries (Buzalaf, 2011).   
Since fluoride may inhibit the demineralization or enhance remineralization mainly by 
topical processes, the most effective fluoride regimens are those when frequent low fluoride 
concentrations are achieved in the oral environment. As a result, topical methods for 
delivering fluoride gained a status of most effective ones (Limeback, 1999). However, one 
must bear in mind that traditional systemic methods such as water fluoridation cannot be 
excluded because its effectiveness can be also topical though in general it is classified as 
systemic fluoride method. Another point of remark is that regardless the method (topical or 
systemic) fluoride treatments do not introduce a new substance but rather increase the 
concentration of an existing one in the oral environment. It must be pointed out that fluoride 
may also have some antibacterial effect when high concentrations are maintained in the oral 
cavity. This effect is mainly achieved in topical applications of very high amount of fluoride 
incorporated in the formula such as varnishes and gels. Hence, it can be suggested that 
fluoride has more than one mechanism of action for caries arrestment and these mechanisms 
can be simultaneously in action when exposure to fluoride takes place. Since dental caries is 
a multifactorial disease caused by the interplay of different factors of the oral environment 
the duration and cessation of a fluoride exposure must be considered when searching for its 
mechanism of action.   
The beneficial interference of fluoride in the caries development is directly dependent on a 
constant and permanent level of fluoride in the oral environment (Fejerskov, 2004). There is 
no need for a high concentration of fluoride because low concentrations can be sufficient for 
the control of mineral tooth loss. This is a key point when considering the use of fluoride for 
caries preventive purposes which is different from caries arrestment (Sampaio & Levy, 
2011). According to Buzalaf (2011), a good understanding of the mechanism of action of 
fluoride can be achieved if you consider five “pools” of fluoride categories in the oral 
environment: 1) outer fluoride (present outside enamel, in the biofilm or saliva), 2) fluoride 
in the solid phase (incorporated in the mineral structure, also known as fluorhydroyapatite), 
3) fluoride in the enamel fluid, 4) fluoride adsorbed in the crystal surface, also known as 
loosely-bound and finally  5) calcium fluoride material (Ca2F, globules that are formed just 
after the application of high concentrated fluoride products such as varnishes and gels) 
(Figure 1). Our current understanding about the mechanisms of action of fluoride can be 
summarized when these categories are evaluated in two aspects: fluoride effect on the 
inhibition of demineralization and its effect on promoting remineralization. Both are 
processes of the same chemical reaction and both are equally important for caries control. 

2.1 Inhibition of demineralization 
The fluoride category known as loosely-bound fluoride is the “pool” that effectively protects 
the dental enamel from mineral dissolution. Note that the fluoride incorporated in the solid 
phase has little or no effect. However, the fluoride present in the enamel fluid is also 
important since this is the fluoride category that can increase the loosely-bound fluoride 
which protects the enamel crystal by inhibition of demineralization (Arends & 
Christoffersen, 1990). The calcium fluoride category is also an important source of fluoride 
and it is formed when there is more than 100 ppm of fluoride in the oral environment. This 
means that this type of fluoride is available when dental products are used. The mechanism 
of action of this fluoride category can be explained by the formation of calcium fluoride 
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(Ca2F) and its dissolution when there is a pH fall (acidic challenge). During this acid attack, 
the calcium fluoride material (globules) are dissolved releasing an ionic fluoride, in other 
words, a fluoride that will be present at the enamel fluid which can be adsorbed by the 
enamel crystal avoiding the demineralization process. In summary, the loosely bound and 
calcium fluoride material are sources of fluoride that will protect the enamel from the 
mineral loss. 
 

 
Fig. 1. Schematic representation of fluoride effect on tooth enamel. Note that the numbers 
represent different categories of fluoride: (1) outer fluoride, (2) fluoride incorporated in the 
mineral structure, (3) fluoride in the enamel fluid, (4) fluoride adsorbed in the crystal 
surface, also known as loosely-bound, (5) calcium fluoride material (Ca2F, globules that are 
formed just after the application of high concentrated fluoride products) 

2.2 Promoting remineralization 
When a carious lesion is already present, an acidic challenge is frequently occurring. Under 
this circumstance, when pH is below 5.5 – a critical pH for dental enamel, the 
remineralization can naturally take place since saliva is generally supersaturated with 
respect to dental enamel. If fluoride is present in this acidic medium during dissolution of 
hydroxyapatite, the solution will be highly supersaturated with respect to hydroxyapatite 
and all potential mineral loss will actually be preserved in the partially demineralized dental 
crystals. In other words, traces of fluoride in the fluid phase can control mineral loss. After 
several cycles of dissolution and reprecipitation, the enamel crystals will be somehow more 
resistant to future acidic challenges. At this point one may argue that the incorporation of 
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fluoride will provide a more resistant tissue to dental caries which is not in tune with the 
actual understanding of fluoride’s mode of action (Fejerskov, 2004). However, it must be 
emphasized that the incorporation of fluoride in this situation is only possible due to the fact 
that there is a partial dissolved crystal which presents free calcium for fluoride 
incorporation. Thus, the frequent presence of fluoride in the oral environment during the 
acidic challenge is as relevant as it is its effect of incorporation. Hence the presence of 
fluoride at high concentrations is a key strategy for caries control or arrestment of carious 
lesions (Featherstone, 1999).  

2.3 How much fluoride is necessary? 
In addition to the understanding of fluoride modes of action, it is also important to observe 
the concentrations of fluoride used in different methods. The ideal or ‘optimal’ 
concentration of fluoride will be the one that will have maximum preventive effect with a 
minimal risk for dental fluorosis. This is rather difficult to consider since individual 
variations in fluoride bioavailability and cultural habits may influence the intake of fluoride 
from systemic methods such as water, salt or milk (Newbrun, 2010). 
It must be pointed out that the classification of ‘systemic’ and ‘topic’ is related to its way of 
delivery and not to its mode of action. In other words, the mode of action of water 
fluoridation for caries control is explained by the topical contact of water fluoride on the 
teeth when someone is drinking water and eating food prepared with fluoridated water. 
One additional effect is the redistribution of fluoride in the oral cavity by means of saliva 
(Whitford, 1996). Hence, as stated before, fluoride acts mainly by its topical effect but this is 
not an argument to invalidate the systemic methods of fluoride. On the other hand, topical 
and ‘systemic’ methods of fluoride delivery may be involved with a high rate of fluoride 
ingestion. Taking fluoride toothpaste as an example, it is classified as a topical method but 
there is no guarantee that some ingestion of fluoride may occur when a child is under 
toothbrushing procedure. 
So, if low sustained levels of fluoride is maintained in the oral fluids, some level of loosely 
bound fluoride will be available and a significantly control of caries progression and also 
reversal of carious lesions may occur. The low levels of fluoride are those found after many 
hours on resting dental plaque and saliva, and resulting from the regular use of fluoride 
toothpastes. Another source of low levels of fluoride are the constant exposure to this 
substance from water, milk, salt or whatsoever source is available on the oral environment 
(Lynch et al., 2004). 

3. Dental fluorosis 
The only recognized side effects of high ingestion of fluoride are dental and skeletal 
fluorosis (Whitford, 1996). Since skeletal fluorosis occurs only in naturally fluoridated 
regions where extreme high concentrations of fluoride are found in the water, the focus of 
this chapter will be on dental fluorosis. In addition to the dose differences for the risk of 
dental and skeletal fluorosis, one must bear in mind that individuals with dental fluorosis 
are those who were exposed to fluoride from birth up to 6-7 years of age, exactly the period 
of tooth formation. For skeletal fluorosis the context is much more complicated. The dose-
response outcome is not clear since the different ages reflect different “turn-over” of fluoride 
in bones. In addition to age and fluoride dose, variables such as gender, calcium intake from 
the diet, duration of fluoride intake and renal efficiency in fluoride handling are relevant 
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factors which influence the outcome. The bone lesions are a combination of osteosclerosis, 
osteomalacia and osteoporosis of varying degrees which can also make diagnosis a difficult 
task (Krishnamachari, 1996).  
Dental fluorosis is an enamel opacity due to a long-term ingestion of fluoride during tooth 
formation period. The tooth appearance can vary from narrow white lines to “cloudy” white 
spots or brown areas with pits. Loss of enamel is also frequent in more severe cases (Figure 
2).  
 

 
Fig. 2. This is a case of severe dental fluorosis in a 13-year-old child who consumed naturally 
water fluoride with 4.8 ppm. Note that the dark brown stains are limited to upper incisors. 
The lower incisors were the less affected teeth 

The severity of the disease will depend on several factors such as dosage, duration of 
exposition, the activity stage of the protein, age and individual susceptibility. Fluorotic 
enamel is characterized by the retention of amelogenins in the early maturation stage of 
development and the formation of enamel which have a hypomineralized subsurface and 
more porous tissue. This is a conflicting point. Since dental fluorosis is related to high 
consumption of fluoride during tooth development, many dental professionals make the 
assumption that this tooth condition is related to a high concentration of fluoride in the 
dental tissues (enamel and dentin). Actually, it is the opposite situation. The white chalk 
appearance of the enamel is related to the light refraction of this tissue that presents a high 
porous appearance due the hypomineralized subsurface (Levy, 2003).  
There are many individual and environmental variables that may interfere with the severity 
of dental fluorosis. Malnutrition has been one of these variables (Murray et al., 1991). 
However, in a study performed in the semi-arid region of Brazil where there was a 20% 
prevalence of malnutrition the prevalence of dental fluorosis was virtually the same 
regardless the fluoride level in the drinking water (Sampaio et al., 1999). However, the 
observation that malnutrition prevalence was not related to dental fluorosis cannot be 
disregarded since this is an epidemiologic observation for a specific group.  
Genetic background appears to have a role in the pathogenesis of dental fluorosis. 
Moreover, altitude, renal problems and individual cultural habits may also be considered 
(Buzalaf, 2011). 
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Fig. 3. Distribution of children with and without dental fluorosis in an epidemiologic study 
assessing the influence of malnutrition on the risk for dental fluorosis. (Source: Sampaio et 
al., 1999) 

There is some consensus that the mechanism by which fluoride interferes with the enamel 
maturation process that can result in fluorosis is a multi-factorial model (den Besten & Li, 
2011). The major theory behind this mechanism is the retention of amelogenin proteins that 
delay the maturation of the enamel. As a result, the enamel becomes hypomineralized and 
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porous. The understanding of these events is important because the dental fluorosis 
diagnosis is sometimes complicated by other enamel defects (Levy, 2003).  
Discoloration of the enamel, as seen in figure 2, is due to a secondary uptake of colored 
substances into the porous enamel. Thus, this is actually a posteruptive condition due to 
dietary habits and not an indication of fluorosis severity (Sampaio & Levy, 2011).  
During the examination for dental fluorosis, the enamel surface must be clean and dry. 
When the enamel surface is dried, the water in the enamel pores will be replaced by air. 
Hence, even slight enamel opacities can be observed. This procedure, which is used for 
scoring fluorosis with a fluorosis index (Dean index or Thysltrup and Fejerskov index), can 
classify dental fluorosis on different degrees, and differentiate fluorosis from other enamel 
opacities (Murray et al., 1991).  
 

 
Fig. 4. The clinical appearance of carious lesions known as white spots. Note the opaque 
aspect of the lesions, the curved shapes close to the gingival margin. These are some of the 
points to consider that these white lesions are not related to dental fluorosis. In addition, the 
lesions are limited to gingival margin. The patient has also gingivitis in a clear indication 
that these are active carious lesions. The final diagnosis is confirmed by the fact that the 
patient did not live in areas with water fluoridation systems and avoided the use of fluoride 
toothpaste since childhood 

Enamel hypoplasias are the most common opacity to be confounded with fluorosis. 
However, hypoplasias are generally enamel lesions of round or oval shapes with marked 
borders. In addition, hypoplasia may affect a single tooth in contrast to fluorosis that can be 
observed in contralateral teeth or in the whole dentition. These basic features can help the 
clinician to differentiate these opacities from fluorosis. 
In recent years it has been noticed that the prevalence of enamel fluorosis is increasing in 
several countries. However less than 40% of dental fluorosis is caused by ingestion of water 
while the majority is caused by the halo effect that is the addition of the other sources of 
fluoride such as industrialized food and beverages (Buzalaf, 2011). In Brazil, soft drinks are 
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beverages consumed less than tap water, but these products can be a source of fluoride. 
Considering that the highest industrialized part of the country is receiving fluoridated 
water, a ‘halo effect’ is likely to be significant. In fluoridated areas, powder milk and infant 
formulas can be extra sources of fluoride due to the additive effect of the fluoridated water 
(Sampaio et al., 2010). 
Estimates of infant fluoride intake from Brazilian food are considered to be low and seldom 
more than 0.25 mg daily. However, in a fluoridated city (0.7 ppm), the estimated fluoride 
intake including the fluoride products (toothpaste and rinse) may increase and possibly 
reach the threshold for dental fluorosis according to the fluorosis index for the community 
(Omena et al., 2006).  
How much fluoride can result in dental fluorosis? This is a general question that is always 
present among dentists, patients and health authorities. First it must be pointed out that 
even individuals with a very low fluoride intake from the water might show some degree of 
dental fluorosis. Considering the intake solely by water, the amount of fluoride can be 
directly related to some effect. However, this is not that simple anymore since other sources 
of fluoride are available nowadays (Levy, 2003). Therefore the ‘optimal’ fluoride level that 
would prevent caries without resulting in fluorosis is somehow a theoretical value since 
bioavailability of fluoride varies among individuals (Sampaio et al., 1999). Nevertheless, the 
dose that may cause dental fluorosis is within the range of 0.05-0.07 mg F/Kg body weight 
per day. This means that children who present a fluoride intake above the threshold of 0.07 
mg F/Kg per day will probably present some degree of dental fluorosis (Buzalaf, 2011). The 
upper central incisors are the teeth of more aesthetic concern. The risk period of fluorosis for 
maxillary central incisor teeth is between 15 and 24 months for males and between 21 and 30 
months for females (Bårdsen, 1999).  

4. Systemic fluoridation methods and the risk for dental fluorosis 
In spite of the safety of most methods of fluoride delivery, an overlap of systemic methods 
may take place. There is also the risk of a high intake of fluoride due to a combination of 
water fluoridation and the ingestion of fluoride from toothpastes (Sampaio & Levy, 2011). 
These are important aspects that a dental professional must consider before establishing a 
fluoridation program on an individual basis or as an authority in public health office. This is 
a specific relevant issue regarding systemic fluoride methods. In most circumstances, the 
dental professionals just follow political decisions about these methods. In many cases the 
information is scarce and most part of the population is not aware of fluoridation programs. 
In spite of the general decisions taken by groups or general assemblies, the professional 
must be aware if a systemic fluoride method is being applied in their own community. For 
instance, most Brazilian dentists are not aware if there is a water fluoridation program in 
their hometown in spite of the fact that there is a national program for water fluoridation 
(Sampaio et al., 2010). This is also valid for countries where salt fluoridation is available and 
the dentist do not ask if the patient is a fluoride salt consumer. Some authorities consider 
that systemic fluoride methods are advantageous in comparison to topical methods because 
the beneficial effect occurs without the evident knowledge of the patient and also the 
dentist. This is rather disturbing since the lack of knowledge on whether a systemic method 
is available can create at least two negative interpretations. First, not knowing if someone is 
drinking fluoridated water or consuming fluoridated salt can jeopardize any community 
program since most people will not be aware of the beneficial aspect of the measure. Second, 
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the ignorance can be an opportunity for a problem of overlapping methods. This was the 
case of Brazil in the 90´s when a national water fluoridation program would overlap with a 
proposal of salt fluoridation for the majority of the population (Kalamatianos & Narvai, 
2006).  
Another issue regarding the risk of dental fluorosis is: how much of fluorosis is acceptable? 
This is a real dilemma that can be solved by accepting that the use of fluoride products may 
result in mild dental fluorosis in the population. On the other hand, if fluoride is not used at 
all there is the inconvenience of not preventing the appearance of a disease (caries) that 
could be prevented if such product was used. This dilemma can be solved by admitting that 
the use of such products would be reasonable and that its benefit would exceed its damages. 
Moreover, the mild fluorosis that is produced in most cases has no significance at all for the 
majority of the population.  
In addition to the fact that dentists must be aware of the systemic methods in their places of 
work, it is also important to know the types of fluoride that are used and the respective 
concentrations. Table 1 provides some of the fluoride salts that are commonly used for 
‘systemic method’.  
 

F-methods F-compounds F-concentrations 

Water fluoridation hydrofluorosilicate (FSA), sodium 
fluorosilicate, sodium fluoride 

0.7 - 1.2 mg/L 

Salt fluoridation potassium fluoride , sodium fluoride 250-300 mg/kg 

Milk fluoridation Sodium fluoride or disodium 
monofluorophosphate 

5 mg/L 

Dietary F-supplements sodium fluoride, acidulated 
phosphate fluoride, potassium 
fluoride, calcium fluoride 

0.25 – 1.0 mg/day 

Table 1. Fluoride compounds and concentrations that are usually used in different ‘systemic’ 
fluoride methods. (Source: Sampaio & Levy, 2011) 

Here we have a review of most important aspects about some community systemic 
methods. 

4.1 Water fluoridation 
The water fluoridation is one of the most common delivery methods of fluoride. It presents 
a lower cost and long range. However for water fluoridation to be effective it has to be a 
continuous process and the concentration of fluoride has to be well controlled. The 
recommended concentration varies between 0.7 and 1.2 ppm, depending on the average 
regional temperature. The lower levels of fluoride are recommended for warmer regions. In 
these locations the intake of water tends to be higher (Sampaio et al., 2010). 
Fluoridation of public water is considered to be one of the ten most important public health 
measures in the last century being recommended by international health organizations. In 
addition, there is scientific evidence proving beneficial and safe effects of fluoridation on 
human health. The inverse relationship between higher fluoride contents of drinking water 
and lower levels of dental caries experience demonstrated by Dean half century ago is still 
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true today. A general estimate indicates that over 300 million people in almost 40 countries 
are exposed to fluoride from adjusted fluoridated water supplies. Most of the individuals of 
this estimation are located in the United States (195 million people). In spite of being a safe 
method, recently, the Department of Health and Human Services of the United States 
proposed a new standardized level of 0.7 ppm fluoride throughout the country as an 
appropriate level for maximizing benefits while minimizing any risks associated with 
excessive ingestion (Department of Health and Human Services, 2011). This a precaution 
measure and must not be interpreted as a limitation of water fluoridation. Actually, the 
precaution is based on the fact that temperature is no longer a good indicator of fluoride 
intake. First, most American children in summer live in air conditioning environment most 
part of their lives. Second, there is an evident raise in the use of dental fluoride products 
which can result in an increase in the fluoride intake.  
In the early seventies several industrialized countries went through a bitter emotional fight 
about water fluoridation. In some countries, the anti-fluoride people were the winners of the 
public debate and fluoride was discredited. The fluoride fight did not subside until the 
people were able to see by themselves the dramatic improvements in their children’s dental 
health and also the decline in their own dental bills due to topical fluoride and fluoride 
toothpastes.  Even though water fluoridation is much more popular in the Americas than in 
European countries, this method can be regarded as a low cost method to deliver fluoride, 
particularly for those communities where oral health care and particularly fluoride 
dentifrices are not available and/or not affordable. Variables that influence the costs per 
capita of a fluoridation project include: a) the size of the community (the smaller the 
community, the higher the per capita cost); b) the prevalence of dental caries in the 
population; c) the number of water sources; d) the type of equipment; e) the fluoride 
compound and f) the availability of technical support (Sampaio & Levy, 2011). In general, 
there is a consensus that water fluoridation can be most advantageous for more deprived 
communities where other health policies are less available, however, at least for the 
Brazilian situation, water fluoridation is present in most affordable areas of the country 
whereas the regions where it is most needed it is not available yet (Gabardo et al., 2008).  
Water is by large the main source of fluoride intake for human beings (Whitfrod, 1996). In 
general, the natural fluoride present in the fresh-water do not exceed 0.3 ppm (mg/L). This 
is a matter of confusion. Most people do not differentiate the natural fluoride from the 
controlled water fluoridation programs. This is important since most severe cases of dental 
fluorosis are related to rural areas where the patients have been consuming high amount of 
fluoride in the water for a long time ( Sampaio et al., 1999). On the other hand there is the 
urban patient who is not exposed to high amounts of fluoride, in general the mother was 
careful enough to avoid ingestion of fluoride toothpaste and possibly only a mild fluorosis 
may occur. These are different situations and must be taken under different interpretations 
because dental fluorosis perception is also different (Murray et al., 1991).  
For rural areas or more desert types of climate, one interesting strategy for public health is 
to monitor water fluoride levels in order to estimate the fluoride intake. Mapping fluoride in 
areas is very important because in many tropical areas the chances of finding severe cases of 
dental fluorosis is higher (Levy, 2003). 
Finally, it is already evident that the percentage level of effectiveness of water fluoridation 
in many areas is lower than in others due to the more widespread use of other fluoride 
modalities. Nevertheless, water fluoridation is still a valuable health measure and must not 
be underestimated (Sampaio & Levy, 2011). 
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4.2 Salt fluoridation 
This method was introduced in the 1950s following the successful program of iodine against 
goiter. It was idealized as an option for water fluoridation but reproducing the idea of 
incorporating fluoride in the tooth (Marthaler, 2005). Today, the aim is to reach communities 
and regions in the world where oral care prevention measures, and particularly fluoride 
toothpastes, are not available. This method is successfully implemented in almost all Latin 
American countries and in some European countries (France, Germany and Switzerland). 
The levels of 250-300 mg/kg of fluoride in salt are regarded as the ideal range of 
concentration while the concentration of 200 mg/kg of fluoride is regarded as the minimal 
acceptable level of fluoride. One positive aspect of salt fluoridation is the very low cost for 
implementation. However, there is one major point of concern: somehow promoting salt 
fluoridation could be contraindicated from the perspective of general public health because 
the greater the salt consumption the greater could be the link to hypertension. On the other 
hand, most estimates indicate that usually the patients are consuming low salt diets (less 
than 5 g of NaCl per person per day) and taking this amount of salt, essential hypertension 
will be uncommon. Moreover, there is no doubt that some salt is required by man, and 
estimates of normal daily requirements for adults have ranged up to 15 g per day (Dahl, 
2005). 
Regarding the overlapping of fluoride delivery methods, similar to water fluoridation, some 
concern has come to a debate. Thus, the simultaneous combination of fluoride ingested from 
both dentifrice and salt can be a problem? Available data suggest that this combination has 
not resulted in objectionable enamel fluorosis levels (Menghini, 2005).  
In summary, there is no doubt that salt fluoridation is a systemic method of very low cost. 
Salt fluoridation can be considered as a systemic method of choice when water fluoridation 
is technically difficult or due to economic or socio-cultural reasons it cannot be implemented 
(Sampaio & Levy, 2011). Finally, the drawbacks for implementing a salt fluoridation 
program (such as variation in ingestion, difficulties in maintaining the ideal concentration 
and concerns with hypertension) are minimal when compared to the advantages of this 
method. 

4.3 Milk fluoridation 
The first milk fluoridation experience was developed in Bulgaria, in the cities of Plovdiv and 
Asenovgrad, in 1988. Then the experience was expanded to other European countries and 
also to Chile, Peru and China (Báno ́czy et al., 2005). Since the amounts of water and milk 
consumed daily are different, in terms of caries prevention the fluoride concentration should 
be 1 mg/L and 5 mg/L for water and milk, respectively. These values were considered 
before the last American resolution of reducing the levels of fluoride in the drinking water 
(Department of Health and Human Services, 2011). Thus, taking water fluoride as reference 
new publications are needed for the update of levels of fluoride in milk as well as for other 
methods. A possible change in fluoride levels in milk is very important since this is the most 
popular systemic method in some countries. An interesting aspect about milk fluoridation is 
its use among children. This is the target age group and well conducted school-based 
programs have been developed (Horowitz, 1982; Rodrigues et al., 2010). As a result, most 
data available for this method are from studies with children.  Milk consumption varies 
considerably when comparing different regions of the world. The consumption is higher in 
developed countries (212 kg per person/year) whereas it is lower in developing countries 
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(45 kg per person/year) (Sampaio & Levy, 2011).  Latin America has one of the highest 
estimates among developing countries with 110 kg per person/year, but this is regarded as 
low when compared to developed countries. Conversely to salt fluoridation, which can be 
linked to hypertension, milk fluoridation programs have the appeal of nutrition for children. 
This is a positive aspect when promoting health. However, the favorable features of milk 
can be strongly compromised when sucrose is added. In spite of the fact that cow´s milk is 
essentially non-cariogenic, the addition of sucrose in the milk can promote early caries in 
young children. Thus, the milk consumption must not increase the sucrose consumption 
as well. Concerning the effectiveness of fluoridated milk for caries, few randomized 
clinical studies were conducted. This is also the same for dental fluorosis. However, a 
recent observation in a Peruvian town with milk fluoridation program showed high 
consumption of fluoride due to high concentration of fluoride in the drinking water. This 
is a clear evidence of an overlap of systemic methods that must be avoided (Rodrigues at 
al., 2010).  

5. Risk of fluorosis: What do we know and how to minimize it? 
Today, there is clear evidence that fluorosis is increasing worldwide. This concern raises 
doubts about the beneficial aspects of systemic fluoride methods. But there are clear 
evidences that these methods have more beneficial effects than risks. For instance, in spite of 
the potential risk for dental fluorosis, dietary fluoride supplements are regarded as effective 
in preventing caries and are still available in several countries. This method was not 
discussed in this paper but this issue is also relevant (Buzalaf, 2011). The recent reduction in 
fluoride levels in the water communities cannot be interpreted as a limitation of the method. 
Conversely, this adjustment proves that water fluoridation is still necessary. So, what we 
know about the risk of dental fluorosis? First, the issue is not as simple as it was before 
(when water fluoridation started), since today it can involve several sources of fluoride. 
Second, an ‘optimal’ dose is a theoretical value, maybe we should work with range of risk 
and range of concentrations in systemic methods. Third, the classification of systemic x 
topical methods is no longer valid and might be changed. These major categories might be 
better classified as: professional methods (varnishes, gels) community methods (salt, water, 
milk) and individual methods (toothpastes, mouthrinses and supplements). Considering 
these categories, operational strategies can be more straightforward on the basis of those 
who are in charge of the method: the dentist, the health authority or the patient. 
Other point of concern is that some degree of enamel fluorosis is inevitable with water 
fluoridation. However, most cases of dental fluorosis are of mild severity. Future studies 
about fluorosis perception will be valuable for evaluating the level of concern of the 
population about dental fluorosis. Dean regarded an increased prevalence of fluorosis as an 
acceptable risk when compared to the preventive benefits.  
There are good strategies to minimize the risk of dental fluorosis. The first step is to get the 
information about the methods of delivering fluoride in a region or town (including 
toothpastes). Thus, investigating the possible sources of fluoride on an individual basis as 
well as in a communal basis is important.  
The risk of developing fluorosis shows a different trend on urban and rural communities. It 
is a more common cause of fluorosis on rural communities the high content of fluoride on 
the drinking water, such as groundwater. On the contrary it is more common on urban 



 
Oral Health Care – Prosthodontics, Periodontology, Biology, Research and Systemic Conditions 

 

370 

communities the development of fluorosis due to the irrational use of toothpaste by children 
under 6 years old (Sampaio et al., 2010) 
The emerging concern about dental fluorosis must be evaluated in the perspective that 
systemic methods were already operating when other sources of fluoride were introduced. 
Thus, the effectiveness of fluoride is not the same for all methods since caries burden is 
lowering off. It is true that a reclassification to substitute the traditional systemic versus 
topical methods is necessary. What is not necessary is to simply oppose systemic fluoride 
methods as long as caries is still the most prevalent disease in many parts of the world. 

6. Concluding remarks  
• Most studies support the view that the caries-preventive effect of fluoride is mainly 

post-eruptive.  This evidence must not be interpreted as a true limitation of systemic 
fluoride methods since a topical effect will take place when someone is ingesting 
fluoride in water, milk or salt or taking a fluoride lozenge. 

• Dietary F intake must be considered before any systemic method of fluoridation is 
implemented. Hence, it is very important to monitor the total fluoride intake of children 
in the first 3 years of life in order to avoid undesirable aesthetically fluorosis, 
particularly in central incisors.  

• Most systemic methods available are of low cost showing a good cost-benefit relation. 
• The overlapping of systemic methods of delivering fluoride must be avoided in order to 

control caries without the risk of developing dental fluorosis. 
• Dental fluorosis related to systemic fluoride methods are of minor concern since mild 

dental fluorosis is the majority of the cases observed from clinical and epidemiological 
observations. 

• Reclassification to substitute the traditional ‘systemic’ versus ‘topical’ methods is 
necessary. The major categories might be classified as : professional methods 
(varnishes, gels) community methods (salt, water, milk) and individual methods 
(toothpastes, mouthrinse and supplements) 
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Abstract   

The aim of this study was to estimate the risk for caries and fluorosis in a 

desertification area applying the calcium/fluoride concentration ratio of underground 

water and the quality of water in a selected geographical region. This study was 

performed in the municipality of São João do Rio do Peixe, located in the tropical semi-

arid lands of Brazil. A total of 111 groundwater samples were collected. Fluoride 

concentration varied from 0.11 to 9.33 mg/L. Thirty per cent of all samples analyzed 

showed values above 1.5 mg/L while 64% were above the ideal limit of 0.7 mg/L. Mean 

calcium concentration was 47.6 mg/L and 14.4% of all samples presented values above 

the WHO acceptable limits. The proportional value of calcium/fluoride in water showed 

that only 12% of the samples were suitable for dental caries prevention with minimal 

risk for dental fluorosis. Mapping the fluoride distribution indicated that approximately 

2.465 people could be affected by dental fluorosis and 1.057 people might be affected 

by skeletal fluorosis. It can be concluded that in addition to fluoride, many water 

parameters were not suitable for the drinking water. Mapping out calcium/fluoride ratio 

may indicate areas of water suitability for caries control whereas the fluoride 

concentration solely can indicate the areas with the risk for fluorosis. This approach can 

be relevant for health authorities for identifying communities where dental caries or 

dental fluorosis are prevalent. 
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1. INTRODUCTION 

Fluoride occurs naturally in soils and natural water due to chemical weathering of 

minerals that contains this element. Drinking water containing optimal concentration of 

fluoride (0.7 mg/L) can lead to the prevention of dental caries. However in 

concentrations above 1.5 mg/L prolonged intake of fluoride can cause dental fluorosis 

and at values above 3 mg/L may lead to skeletal fluorosis (WHO, 2000). For the sake of 

caries prevention, the calcium ion is relevant because it may diffuse into plaque and 

provide extra binding sites for fluoride acting as deposits (Bruvo et al. 2008; Vogel et 

al. 2006). Thus the concentration of free calcium has to be higher in the drinking water 

than in saliva in order to have the preventive effect (Bruvo et al. 2008).  
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It has been estimated that only 0.6% of the total water resources on Earth come from 

groundwater (Karthikeyan et al. 2010). However, an increase of human exposure to 

fluoride may have occurred, since 300 million wells were probably perforated in the last 

decades (Bruvo et al. 2008; UNESCO 2001). Nowadays the problem of high 

concentration of fluoride in groundwater has become an important toxicological and 

environmental issue in many parts of the world. More than 200 million people from 

around the world suffer from dental fluorosis caused especially by an excess of fluoride 

in the drinking water (Brindha et al. 2010; Heikens et al. 2005; Pauwels and Ahmed 

2007; Yadav et al. 2009).  

In the Northeast region of Brazil, a semi-arid region, characterized by scanty 

superficial hydrological resources due to very low annual rainfall precipitation, 

groundwater is considered a strategic water source. In São João do Rio do Peixe 

drinking water sources are scarce and high fluoride concentration in the wells has led to 

endemic fluorosis observations. Consequently, fluorosis has become an increasingly 

serious public health issue for the inhabitants of this area as well as for neighboring 

areas. For instance, in the state of Paraíba dental fluorosis reaches 31, 61 and 71% of 

children residing in regions where the fluoride concentration in the drinking water is 

below 0.7; between 0.71 and 1.0 and above 1.0 mg/L, respectively (Sampaio 1999). At 

least three regions of this Brazilian state have been identified as endemic for fluorosis 

(Sampaio et al. 1999). In addition to dental fluorosis, Paraíba state has also a high 

prevalence of dental caries among children (Brasil 2004). 

Several studies have shown the efficacy of water fluoridation regarding dental caries 

prevalence. In general there is scientific evidence showing that water fluoridation can be 

most advantageous for more deprived communities where other health policies are 

unavailable however most of these communities have limitations even in the access to 
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potable water (CDC 1999). However there are few researches showing the importance 

of other chemical compositions of drinking water to caries prevention. Bruvo et al 

(2008) studied the chemical composition of drinking water and its relation to the 

prevention of dental caries and concluded that the ions calcium and fluoride play an 

important role in the prevention of this disease (Bruvo et al. 2008). 

The aim of this study was to estimate the risk for caries and fluorosis in a 

desertification area applying the calcium/fluoride concentration ratio of underground 

water to assess the quality of water in a selected geographical region.  

 

MATERIALS AND METHODS 

2.1 Study area 

The municipality of São João do Rio do Peixe is situated about 490 km away from 

João Pessoa, capital of Paraíba. It lies on latitude -06
0
43´45”, longitude 38

0
26´56” and 

altitude 245 m. The study region covers an area of approximately 473.43 Km
2
, and the 

estimated total population is 18.323 (Brasil 2009). 

It is a semi-arid region, presenting scanty rainfalls. The annual mean precipitation is 

about 431.8 mm (Brasil 2009). This area presents elevated content of fluoride in its 

groundwater beds as it concentrates a major number of cases of fluorosis in its severe 

state (Sampaio et al. 1999). 

The municipality presents 400 underground water points, from which 272 are 

operating, 14 have been abandoned for being dried out or obstructed and 114 are 

paralyzed for various reasons. Most of them are located in private property (85%). The 

water is extracted mainly through the use of electrical pump (Beltrão et al. 2005).  
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2.2 Water sample collection and general analysis   

A total of 111 groundwater samples from 68 rural communities were collected from 

São João do Rio do Peixe in pre-cleaned vials. Samples were stored in an icebox and 

sent to the oral biology laboratory at the Federal University of Paraíba, where they were 

stored at 10
o
C until the moment of analysis of fluoride and calcium. Hydro-chemical 

parameters including water temperature, pH, electrical conductivity, turbidity, total 

alkalinity, total hardness, were measured on site using colorimetric methods at the 

facilities of a local laboratory. The later measurements were carried out only for 20 

water sources following the criteria of the most populated villages (> 500 inhabitants). 

Estimates on the number of local inhabitants living in the village were obtained by the 

Official Health System records.  

 

2.3 Fluoride analysis  

A fluoride-ion-specific electrode (Model 9409 BN, Orion, Cambridge, MA, USA) 

and a potentiometer (Model 720A, Orion) were used for fluoride measurements. 

Calibration curves were made using known standard samples containing between 0.2 

and 6.4 mg/L of fluoride. Both standard solutions and water samples were prepared with 

Total Ionic Strength Adjusting Buffer II (TISAB II). Millivolts readings were converted 

to fluoride ion concentration using the standard correlation curve. The readings were 

compared to the fluoride standard curve (r
2
>0.99). 

The data were entered into an Excel spreadsheet (Microsoft Excel®) where mean 

and standard deviations were calculated. The correlation curve was used, as well as the 

correlation coefficient (r
2
 ≥ 0.999).  
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2.4 Calcium analysis 

For sample preparation 10 uL aliquots of water samples were taken and mixed with 

90 uL aliquots of arsenazo III solution in a microplate (Attin et al. 2005). The standards 

solutions used were prepared mixing 10 uL of standard 25, 50 and 100 mg/L of calcium 

solutions to 90 uL of arsenazo III, and using pure arsenazo as blank solution. Calcium 

concentrations were colorimetrically assessed through absorbance using a flat 

microplate reader at wavelength of 650 nm (FLUOstar OPTIMA - BMG Labtech, 

Offenburg, Germany). 

2.5 Statistical analysis 

All data handling was performed using SPSS 13.0 and the significance was set at 

p<0.05. Confrontation of population distribution maps and water parameters were 

carried out using simple tables in Excel software (Microsoft Excel®). A proportion 

value for calcium and fluoride of 2.0 was attributed as threshold for optimal drinking 

water regarding the prevention of caries and acceptable frequencies for dental fluorosis 

(Bruvo et al., 2008). These values were obtained by applying the values of fluoride and 

calcium found to Bruvo´s equation, shown below: 

DMF-S = exp [1.05 - 0.18 (fluoride – 0.33) / 0.25 – 0.11 (calcium – 83.5 / 25.63)] 

 In addition to using Bruvo´s model to see the effect of calcium and fluoride on 

the DMF-S index (Decayed, missing and filled teeth index) we also use the values to 

access the risk of fluorosis (Bruvo et al. 2008). 

 

2. RESULTS  

Fluoride concentration varied from 0.11 to 9.33 mg/L. Thirty percent of all samples 

analyzed showed values above 1.5 mg/L, while 63.9% were above the ideal limit of 0.7 
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mg/L (table 01). Mean calcium value was 47.6 mg/L and 14.4% of all samples 

presented values above the WHO acceptable limits (table 01). 

Water parameters of 20 samples are presented in table 02. The pH of 20 water 

samples were slightly alkaline. The electrical conductivity of the samples varied from 

0.124 to 1.96 μS/cm. Turbidity values showed large variation (table 02). Except for 

fluoride, the averages concentrations of all other ions measured were within WHO 

acceptable limits (table 01, table 02).  

The mean (±SD) total groundwater hardness calculated for the area was 246.1 mg/L, 

with a minimum of 32 and maximum of 620 mg/L. Except from five, all other samples 

showed alkalinity values higher than total hardness. Therefore, the total hardness of the 

groundwater of the study area was related to temporary hardness. Most of the samples 

(85%) showed total hardness values within acceptable WHO standard limits. While 

only 23.8% of the total samples showed alkalinity values within the acceptable WHO 

standard limits for (table 01). 

Taking into account the fluoride exposure, an estimative of 2.465 people may be 

affected by dental fluorosis and 1.057 people could be affected by skeletal fluorosis 

(table 03). The distribution of fluoride concentrations is expressed in a map showing 

varying degrees of risk as well as marking the spatial variation and the potential 

perimeters of impact on the local population represented in figure 01.  

Applying the calcium/fluoride ratio model only 11.6% of the total sample were 

suitable for caries prevention following Bruvo´s suggestion for calcium/fluoride ratio of 

an optimal drinking water, while 37.8% of the samples stands below caries prevention 

and 47.7% may incur in the risk of developing fluorosis (table 04) (Bruvo et al. 2008; 

Vikas et al, 2009). 
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3. DISCUSSION 

 

The literature is common on reports dealing with the effects of fluoride 

concentration in the drinking water on fluorosis or dental caries however this is not the 

case regarding other standard chemical composition of the drinking water. Bruvo et al. 

(2008) tested the effects of all standard chemical characteristics of the drinking water on 

DMF-S index in schoolchildren and they found out that calcium and fluoride were of 

major importance regarding dental caries prevention (Bruvo et al. 2008). They 

developed a mathematical model showing how various concentrations of calcium and 

fluoride in the drinking water affects DMF-S index. In the present study we mapped out 

calcium/fluoride ratio applying the values to Bruvo´s model. Unlike Bruvo´s study our 

suggestion for optimal drinking water is presented as a range (table 4). The reason for 

that modification is that unlike Denmark our research found a large range of fluoride 

concentration values. 

Brazil has been regarded as a country of low fluoride levels in the drinking water 

with few reports of endemic fluorosis regions particularly for urban areas (Sampaio et 

al. 1999). Recently, the natural fluoride levels in drinking water supplies of 223 cities of 

the State of Paraíba in the Northeast of Brazil were evaluated. Three urban areas 

presented optimal fluoride levels while samples from one city presented fluoride 

concentrations above the recommended level of 0.7 mg/L but not exceeding 1.5 mg/L 

(Sampaio et al. 2010). Contrary to these data the present study does not support the 

view of general low fluoride levels in most Brazilian groundwater sources. Actually, 

this is probably the first report to present data indicating an area of risk of skeletal 

fluorosis in Brazil (table 3).  
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The fluoride ion is more effective inhibiting the hidroxyapatite dissolution when 

calcium and phosphate ions are present in the medium (Hirata 2006). Fluoride and 

calcium have been shown by several studies to have a negative correlation. Once 

fluorite (CaF2) reaches a limit of solubility, an inverse relationship will exist between 

fluoride and calcium concentrations (Ozsvath 2009). By maintaining an optimal level of 

calcium and phosphate, enamel demineralization can be diminished and re-

mineralization increased enhancing natural defenses of saliva (Hirata 2006). Moreover 

researches show that fluoride retention on the biofilm depends on calcium concentration 

once fluoride is attracted to calcium ion (Rølla 1977; Schamschula et al. 1978; Vogel et 

al. 2006; Whitford et al. 2002).  According to Bruvo´s study the effects of both ions 

become less at higher concentrations, where the effects tend to flatten out (Bruvo et al. 

2008). So an important factor that can influence fluoride bioavailability is calcium 

concentration since it can modulate the adsorption of fluoride by bones and its 

elimination through urine (Whitford 1994). Few studies have attempted to consider the 

calcium/fluoride ratio effects on dental caries prevention regarding the drinking water 

(Bruvo et al. 2008).  

 Dental fluorosis is an enamel alteration related to a chronic ingestion of fluoride 

during teeth´s formation. It is a common misconception that fluorotic enamel is rich in 

fluoride however it actually shows a hipomineralization on its surface resulting in a 

porous tissue (Thylstrup and Fejerskov 1978). Studies have shown a trade-off between 

caries and fluorosis when the concentration of fluoride is around 0.7 mg/L (Heller et al. 

1997). However it has not yet been demonstrated an inverse relationship between 

fluoride content of the enamel´s surface and dental caries (Fejerskov 2004). Moreover it 

has been shown that there is no relative resistance of enamel to dental caries attack  

(Brudevold et al. 1965; Weatherell et al. 1984). 
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It must be pointed out that dental caries and fluorosis are both modulated by 

calcium/fluoride ions. Nevertheless, these dental conditions have different mechanisms. 

Dental caries is a topical localized process of low pH with a microbial influence, 

whereas dental fluorosis is a systemic condition that occurs when fluoride is ingested 

excessively during the period of dental formation (Kidd and Fejerskov 2004). Hence, 

dental caries and fluorosis have different ethiological factor. But taking into account the 

fluoride exposure this effect have an inverse influence since optimal fluoride in the 

drinking water may result in low prevalence of caries, and a high fluoride exposure may 

result in a high prevalence of dental fluorosis. Moreover, in areas with a high prevalence 

of dental fluorosis, the pits of dental enamel can aggravate caries development. Thus 

dental caries data may be taken with caution due to the influence of dental fluorosis 

effect on dental enamel. Therefore the evaluation of the adapted calcium/fluoride ratio 

for the effects on dental caries may not be valid for the extreme values of the table 

(>2.0) when dental fluorosis prevalence may interfere on dental caries process (Ellwood 

and Fejerskov 2005; Fejerskov 2004; Thylstrup and Fejerskov 1978).  

The distribution of fluoride concentrations is expressed in a map showing varying 

degrees of risk as well as marking the spatial variation and the potential perimeters of 

impact on the local population represented in figure 01. Our map data suggest that high 

water fluoride content coincides with the most populated rural areas of the municipality. 

This situation creates the challenge of implementing defluoridation systems or finding 

new sources of water where fluoride levels are lower than in the original wells. Contrary 

to dental fluorosis, skeletal fluorosis does not show specific periods of susceptibility and 

3.0 mg/L of fluoride in the water source is needed for a skeletal fluorosis situation, 

making it less prevalent than dental fluorosis (Aoba and Fejerskov 2002). Our estimates 

indicated 2.465 with dental fluorosis, and 1.057 people affected by skeletal fluorosis. 
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Even though these are numbers lower than those from India and African countries 

(Kloos and Haimanot 1999; Vikas et al. 2009), almost 8% of the total population of this 

Brazilian municipality may be affected by fluorosis. 

Although our data on other physical-chemical characteristics are limited to a 

subsample of the mapping study, the values give the trend of some parameters such as 

alkalinity, turbidity, electrical conductivity and other ions (table 02). In groundwater, 

dissolution activity of fluoride may become faster under some physic-chemical 

conditions. In acidic conditions fluoride is absorbed in clays, whereas in alkaline 

conditions it is desorbed. So alkaline medium is more favorable for fluoride dissolution 

activity (Rafique et al. 2009; Saxena and Ahmed 2003), which is the case of the present 

study as well as other works (Jain et al. 2009; Karthikeyan et al. 2010; Rao 2009; 

Ravindra and Garg 2007; Vikas et al. 2009). Except for fluoride, the averages 

concentrations of all other ions measured were within WHO acceptable limits (table 01, 

table 02).  

 

4. Conclusions 

Apart from the simplicity in obtaining the calcium/fluoride ratio in the drinking 

water the true value of this parameter needs further investigation taking into account 

trends in dental caries prevalence. Mapping out fluoride in the drinking water provided 

enough data on fluorosis risk areas guiding health workers in spotting critical areas for 

defluoridation systems. The data generated from the present survey will be involved in 

formulating water policies, planning and implementing social and health services to 

individuals affected by fluorosis.  
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Parameters Mean (±SD) Range of values 

from samples 

WHO standards 

pH 7.77 (± 0.5) 7.11 – 8.84 6.5-8.5 

Color (TCU)* 9.62 (± 18.3) 1.6 – 73.5 - 

Conductivity (EC) 0.65 (± 0.47) 0.12 – 1.96 - 

Total Hardness (TH) 246.1 (± 168.7) 32 – 620  500 

Total Alkalinity (TA) 251.1 (± 99.9) 86.6 – 442.5  - 

Turbidity 3.08 (± 7.15) 0.02 – 29.5  - 

Fluoride (F
-
) 1.64 (1.80) 0.11 – 9.33 1.5 

Calcium (Ca
2+

) 47.6 (11.1) 27.4 – 82.3 - 

Chloride (Cl
-
) 134.5 (± 94.4) 58.3 – 421.6 - 

Magnesium (Mg
2+

) 36.1 (± 23.4) 4.8 – 92.4 - 

Iron (Fe
3+

) 0.10 (± 0.25) 0 – 1.1 - 

Sulfate (SO4
2-

) 27.8 (± 45.6) 1 – 210 - 

* No health-based guideline value is proposed for color in drinking-water.However, 

levels of color below 15 TCU are usually acceptable to consumers. 

 

 

Table 01: Comparison of groundwater samples at the study area with drinking water 

standards (WHO). All concentrations are expressed in mg/L except pH, temperature 

(
0
C), color (TCU), turbidity (UT) and conductivity (µS). 
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Sample pH Temperature 
o
C 

Color Turbidity Conductivity Alkalinity TH F
- 

Ca
2+

 Fe
3+ 

SO4
2- 

Mg
2+ 

Cl
- 

01 7.95 31.2 3.4 0.02 0.872 354.0 300 5.2 56.1 0.01 17 38.91 156.9 

02 7.35 31.2 2.0 0.02 1.634 348.2 540 2.6 104.2 0.00 62 68.09 340.9 

03 7.44 31.2 2.2 0.18 0.407 134.7 130 1.4 28.1 0.00 15 14.59 103.1 

04 7.75 31.2 42.4 12.9 0.144 96.2 70 0.2 20.0 0.11 5 4.86 58.3 

05 7.53 31.5 3.6 0.25 0.220 192.4 170 0.7 24.1 0.04 6 26.75 71.8 

06 7.11 31.6 2.3 0.02 0.406 230.9 220 0.8 28.1 0.01 7 36.48 80.8 

07 7.59 31.4 2.5 0.02 0.402 355.9 210 0.9 36.1 0.00 1 29.18 76.2 

08 7.32 31.4 1.6 0.17 0.684 432.9 360 1.6 48.0 0.01 16 58.75 103.1 

09 8.01 31.2 1.7 0.17 0.684 442.5 270 1.9 32.1 0.01 32 51.07 80.8 

10 7.97 25.7 3.0 0.02 0.630 288.6 260 1.1 48.1 0.01 22 34.05 112.1 

11 7.28 25.8 2.3 0.67 0.258 153.9 130 0.7 24.0 0.06 3 17.02 62.8 

12 7.66 28.2 3.5 0.36 0.124 86.6 120 0.5 16.0 0.03 25 19.46 80.8 

13 8.58 32.1 3.1 0.27 0.728 240.5 200 2.6 0.0 0.02 34 4.86 170.4 

14 8.84 32.1 1.8 0.14 0.723 202.0 100 2.4 0.0 0.01 34 24.32 165.9 

15 8.75 30.3 1.9 0.02 0.636 211.6 100 2.9 32.1 0.01 1 4.86 134.5 

16 7.99 31.3 30.0 9.89 0.359 221.3 260 1.5 28.1 0.12 2 46.21 80.8 

17 7.73 30.7 73.5 29.5 0.365 230.9 230 1.4 28.1 1.10 35 38.91 76.2 

18 7.28 31.4 4.3 0.07 1.104 221.3 600 1.7 88.2 0.01 15 92.42 206.3 

19 7.97 31.5 3.7 2.20 0.620 269.4 32 2.0 56.1 0.08 14 43.77 107.6 

20 7.35 31.7 3.5 4.64 1.964 307.8 620 0.6 136.3 0.34 210 68.09 421.6 

Mean 7.77 30.6 9.6 3.08 0.65 251.1 246.1 1.64 41.7 0.01 27.8 36.1 134.5 

±SD 0.50 1.8 18.3 7.15 0.47 99.9 168.7 1.14 33.8 0.25 45.6 23.4 94.4 

 

Table 02: Physico-chemical composition of  20 groundwater samples at São João do Rio do Peixe - PB (all concentrations are expressed in mg/L except 

pH, temperature (
0
C), color (TCU), turbidity (UT) and conductivity (µS/cm)). In bold, values above accepted limits. 
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Fluoride 

level 

(mg/L) 

Number of 

Wells 

Estimated 

population 

(N of regular 

consumers) 

Estimated population  

affected by fluorosis* 

(n) 

Estimated population at risk for 

developing fluorosis * 

(%) 

Dental  

fluorosis 

Skeletal 

 fluorosis 

Dental  

fluorosis 

Skeletal 

 fluorosis 

< 0.7 39 5,080 0 0 0 0 

0.71– 1.5 38 3,120 312 0 10 0 

1.51 – 3.0 17 1,500 465 0 31 0 

3.1 – 5.0 11 1,120 683 56-112 61 5-10 

>5.1 06 1,050 1,050 735-945 100 70-90 

Total 111 11,870 2,465 

 

1,057 

 

- - 

*Risk of fluorosis based on expected prevalence according to fluoride levels in the drinking water as reported by World Health Organization 

(2000), Sampaio et al. (1999), Oszvath (2009). 

Table 03: Estimative of population affected by dental fluorosis and at risk of developing skeletal fluorosis. 
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 <0.25 0.25-0.5 0.51-0.75 0.76-1.0 1.1-1.25 1.26-1.75 1-76-2.0 >2.0 

C
al

ci
u

m
 (

m
g/

L)
 

10-20 4-4.6 3.3-4.1       

21-40 3.7-4.4 (1) 3.0-4.0 (5) 2.5-3.3 (6) 2.1-2.7 (3) 1.8-2.1 (1) 1.2-1.9 (3) 1.0-1.3 (1) <1.1 (6) 

41-60 3.4-4.0 (5) 2.8-3.6 (8) 2.3-2.8 (5) 2.0-2.5 (18) 1.6-2.0 (2) 1.1-1.8 (5) 0.9-1.2 (1) <1.0 (15) 

61-80  2.6-3.3 (2) 2.1-2.8 (4) 1.8-2.3 (2) 1.5-1.8 (1)   <0.9 (3) 

81-100  2.4-3.1 (1) 2.0-2.5 (1) 1.6-2.1 (1)     

101-120   1.8-2.1 (1)     <0.8 (1) 

121-140  2.0-2.6 (1)       

141-160  1.8-2.4 (2)    0.7-1.1 (2)   

161-180   1.5-2.0 (2)   0.7-1.0 (1)   

>181      0.7-1.0 (1)   

 Fluoride (mg/L) 

Table 04: Estimated DMF-S Values* at Various Calcium and Fluoride Concentrations. 
A matrix of DMF-S values obtained at various calcium and fluoride concentrations according to the model shown in Eq. 2. The grey 
field shows our suggestion for optimal drinking water, with ranges of concentrations of both ions. 
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< 0.7

0.71 - 1.5

1.51 – 3.0

3.1 – 5.0

> 5.1

F mgL-1

Figure 01: Fluoride distribution in the municipality of São João do Rio do Peixe – PB, Brazil.
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RESUMO 

A fluorose caracteriza-se por uma formação alterada do esmalte dentário 
devido à ingestão excessiva de flúor durante o período de formação do dente, 
com variados graus de severidade. O objetivo deste artigo foi avaliar a 
percepção de fluorose dentária em residentes permanentes das zonas urbana 
e rural em dois municípios do semi-árido paraibano. Após aprovação do comitê 
de ética em pesquisa da UFPB, foram entrevistados 261 indivíduos das zonas 
urbana e rural dos municípios de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, 
ambos na Paraíba. Um roteiro estruturado de entrevista com perguntas 
relativas à satisfação do sorriso foi aplicado individualmente sob supervisão 
durante visita domiciliar. Em seguida, por meio de uma cartela de ilustrações 
numeradas de 1 a 6 (TF: 0, 2,3,5a,5b e 7) com diferentes graus de severidade 
de fluorose e sem alterações de oclusão ou forma dentária foram utilizadas 
para os entrevistados pontuarem a aparência clínica dos dentes em uma 
escala visual analógica (VAS, 0 a dez). A análise estatística foi realizada pelo 
teste T de Student e pelo teste qui-quadrado. Para todos os testes, optou-se 
por considerar como estatisticamente significativos o nível de probabilidade de 
5% (p<0,05). A maioria dos entrevistados foi do sexo feminino (63%), a média 
(DP) de idade foi 27,42 (16,16) anos. De modo geral, os resultados indicam 
que os respondentes consideraram os dentes fluoróticos esteticamente 
comprometidos e gostariam de fazer algum tratamento odontológico para 
correção. A auto-percepção da condição de saúde bucal depende da zona de 
moradia (rural ou urbana) do indivíduo (p=0,00). Concluiu-se que a fluorose é 
um problema de saúde pública e a estética da fluorose é uma preocupação. Há 
variações na diferença de percepção entre as zonas rural e urbana quanto à 
fluorose dentária; existindo uma diferença nos níveis intermediários da fluorose, 
sendo o rigor na questão estética maior na zona urbana.     

 

INTRODUÇÃO 

A fluorose caracteriza-se por uma formação alterada do esmalte 
dentário devido à ingestão excessiva de flúor durante o período de formação do 
dente, com variados graus de severidade. A fluorose leve aparece como 
nódoas esbranquiçadas ou opacas no esmalte, ao passo que a fluorose mais 
severa apresenta-se como manchas ou áreas de corrosão com coloração 
marrom (CHANKANKA et al.; 2009). 

Pesquisas bibliográficas mostraram que a despeito de existirem 
muitos estudos disponíveis sobre a concentração de flúor em algumas áreas, 
poucos deles se detêm nos efeitos de altas concentrações de flúor sobre 
consumidores locais, ou seja, fluorose (HUSSAIN, HUSSAIN, SHARMA, 2009). 



Tais alterações do esmalte dentário conduzem a problemas de 
retração social e distúrbios psicológicos, sobretudo em adolescentes. De 
acordo com McKnigth et al. (1999) o conhecimento acerca da percepção de 
fluorose dentária pelas pessoas ainda é pequeno e poucos são os estudos que 
abordam esta temática.  

Durante os últimos 20 anos, ocorreram mudanças de uma visão 
restrita de aspectos clínicos das condições orais para seus impactos 
funcionais, sociais e psicológicos. O interesse na medida do impacto da doença 
bucal é refletida numa variedade de indicadores sócio-dentais desenvolvidos 
para avaliar a percepção da saúde bucal, como a habilidade de mastigar, a 
experiência de dor e desconforto e a aparência dos dentes (WONDWOSSEN et 

al.; 2003). 

Frente ao exposto, objetivou-se nesse artigo avaliar a percepção de 
fluorose dentária em residentes permanentes das zonas urbana e rural em dois 
municípios do semi-árido paraibano. 

 

MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado no ano 2010, após aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley, da 
Universidade Federal da Paraíba (protocolo número 038/2009). A amostra 
compreendeu um total de 261 indivíduos, 130 da zona urbana e 131 da rural, 
sendo 165 do sexo feminino e 96 do masculino. 

Os municípios selecionados foram São João do Rio do Peixe-PB e 
Cajazeiras-PB. Este foi selecionado para a pesquisa na zona urbana, devido 
ser uma cidade com maior desenvolvimento sócio-econômico, melhor acesso 
aos meios de comunicação, maior acesso ao tratamento odontológico, além de 
ser a cidade que polariza a maioria dos municípios do alto sertão paraibano e 
da região fronteiriça com o Estado do Ceará. Estas características acabam por 
desenvolver um padrão estético que diferencia sobremaneira os residentes na 
zona urbana de Cajazeiras em comparação com os moradores da zona rural 
de São João do Rio do Peixe. 

 

 

 



Quadro 01. Parâmetros que diferenciam o desenvolvimento sócio-econômico 
dos municípios de São João do Rio do Peixe e Cajazeiras, no Estado da 
Paraíba.  

 

Parâmetro 

Município 

São João do Rio do 

Peixe - PB 

Cajazeiras – PB 

Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) 

0,595 0,685 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita  R$ 3.448,42 R$ 6.937,03 

Número de estabelecimentos de 
saúde com atendimento ambulatorial 
odontológico 

08 22 

Taxa de analfabetismo da população 
de 15 anos ou mais – 2010 - total 

13,7% 4,3% 

Fonte: IBGE Cidades@  

Frente ao exposto, observa-se que o perfil sócio-econômico dos 
residentes na zona urbana de Cajazeiras e na zona rural de São João do Rio 
do Peixe é bastante diferenciado, o que justifica a inclusão dos municípios 
neste estudo. 

Optou-se por selecionar a zona rural de São João do Rio do Peixe-
PB (comunidade Vila do Brejo), por se tratar de área endêmica para fluorose 
dentária, com alta relevância deste agravo por apresentar elevados teores de 
flúor na água de consumo (2,6 e 5,2 mg/L) (SAMPAIO et al, 1999). 

Um roteiro estruturado de entrevista com perguntas relativas à 
satisfação do sorriso foi aplicado individualmente sob supervisão durante visita 
domiciliar. Foi obtido o perfil dos participantes, a condição de sua saúde bucal, 
a satisfação com o sorriso e com a cor dos dentes. Em seguida, por meio de 
uma cartela de ilustrações numeradas de 1 a 6 (TF: 0, 2,3,5a,5b e 7) com 
diferentes graus de severidade de fluorose e sem alterações de oclusão ou 
forma dentária foram utilizadas para os entrevistados pontuarem a aparência 
clínica dos dentes em uma escala visual analógica (VAS, 0 a dez). Registre-se 
que a nota atribuída poderia utilizar valores com diferença de 0,5 décimo. Por 
fim, os exames de fluorose usando índice Thylstrup e Fejerskov (TF) foram 
realizados por um único examinador calibrado (kappa = 0,75). A análise 
estatística foi realizada pelo teste T de Student e pelo teste qui-quadrado. Para 
todos os testes, optou-se por considerar como estatisticamente significativos o 
nível de probabilidade de 5% (p<0,05). 

 

 

 

 



Ilustrações apresentadas na cartela de fotografias para os 
respondentes classificarem em ordem de satisfação da aparência. 

 

Fotografia 01 

 

Fotografia 02 

 

Fotografia 03 

 

Fotografia 04 

 

Fotografia 05 

 

Fotografia 06 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maioria dos entrevistados foi do sexo feminino (63%), a média 
(DP) de idade foi 27,42 (16,16) anos. De modo geral, os resultados indicaram 
que os respondentes consideraram os dentes fluoróticos esteticamente 
comprometidos e gostariam de realizar algum tratamento odontológico. 

A análise das variáveis qualitativas pelo teste do qui-quadrado 
revelou que a autopercepção da condição de saúde bucal dependia da zona de 
moradia (rural ou urbana) do indivíduo (p=0,00). Dos respondentes da zona 



urbana, 90,7% (n=118) consideraram regular ou ótima a condição de saúde 
bucal contra 68%(n=90) na zona rural. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Peres et al. (2003), em estudo de prevalência de fluorose, 
realizado com 695 crianças de 12 anos, de escolas públicas e privadas da 
região urbana de Chapecó, Santa Catarina. O grau de satisfação com a 
aparência (muito satisfeito, satisfeito e indiferente/insatisfeito e muito 
insatisfeito) foi relatado pelo escolar. Apesar de 27,8% dos pesquisados 
apresentar a doença, houve alto grau de satisfação com a aparência, tanto nas 
escolas públicas quanto nas privadas. 

 Os resultados de percepção de fluorose na Paraíba apontaram que 
existiam diferenças estatisticamente significativas entre a classificação da 
aparência dos dentes e a zona de moradia (rural x urbana) (p<0,05). A maioria 
que considerou a aparência regular ou ótima 96,4% (n=106) residiana zona 
urbana, ao passo que a maioria que percebeu a aparência como péssima ou 
ruim residia na zona rural 42% (n=55). Escassos foram os estudos encontrados 
na literatura acerca das diferenças de percepção de fluorose entre residentes 
das zonas urbana e rural. Moysés et al. (2002) comentam que a percepção em 
saúde bucal está associada aos aspectos físicos e subjetivos relacionados à 
boca, e influenciada por fatores sociais e econômicos, por idade, sexo e classe 
social do indivíduo. Assim, ante a possibilidade do aumento da fluorose 
dentária no Brasil, estudos adicionais são necessários para determinar quando 
e em que nível a fluorose dentária apresenta efeito negativo, autopercebido 
pela população. 

Astrom e Mashoto (2002) avaliaram a percepção das condições de 
saúde bucal e sua relação com a fluorose em escolares da cidade de Arusha, 
na Tanzânia. A prevalência de fluorose dentária – TF maior ou igual a 2 - foi de 
74%. A maioria das crianças do sexo feminino (70%) e masculino (60%) relatou 
apresentar dentes anteriores superiores com coloração amarelada a marrom. A 
insatisfação com aparência foi relatada por 68% das crianças do sexo feminino 
e 58% dos meninos. A proporção de crianças insatisfeitas em relação à 
aparência aumentou de acordo com o aumento do grau de fluorose. O estudo 
indicou que a fluorose dentária tinha impacto no bem-estar das crianças. 

Na Paraíba, quando questionados sobre os fatores importantes para 
ter bons dentes, 80% responderam ser a higiene e todas as demais respostas 
(aparência, mastigação e outros) totalizaram os 20% restantes (p<0,05). A 
exemplo dos resultados encontrados por Meneghim et al. (2007), o impacto da 
fluorose dentária na satisfação com a aparência não é grande, e os sujeitos 
que relatam tal insatisfação apresentam a doença em níveis mais severos. 
Shulman et al. (2004)  avaliaram a relação entre fluorose e satisfação com 
aparência entre adolescentes nos Estados Unidos. Os autores mostraram que 
as garotas eram mais críticas em relação à coloração de seus dentes do que 
os garotos. Por outro lado, os pais dos participantes, bem como os cirurgiões-



dentistas do estudo, mostraram-se mais insatisfeitos com a aparência dos 
dentes dos meninos do que com os das meninas. 

Outra diferença estatisticamente significativa observada foi a 
presença de manchas nos dentes e a zona de moradia (p=0,00). Assim, 51,1% 
(n=67) dos pesquisados que confirmaram ter manchas dentárias eram 
moradores da zona rural, ao passo 71,5% (n=93) que responderam não ter 
manchamentos residiam na cidade. Na zona urbana do município de 
Cajazeiras – PB, a água destinada ao consumo humano era tratada pela 
Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba. As concentrações médias de flúor 
nas águas de Cajazeiras não ultrapassavam o valor médio de 0,3 mg/L 
(ALVES; SAMPAIO, 2004; SAMPAIO et al., 2010). Portanto, o risco de 
desenvolvimento de fluorose dentária era mínimo devido aos teores de 
fluoretos na água. Estudo acerca dos fatores associados à fluorose dentária 
entre crianças da zona rural de Uraí – Paraná concluiu que todas as crianças 
com machas fluoróticas no esmalte consumiram água de poço artesiano com 
teores residuais de fluoretos acima dos padrões de potabilidade estabelecidos 
pela Portaria 518/2004(XVII ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 
2008).   
Gráfico 01 – Percentual de indivíduos que evitavam mostrar espontaneamente 
os dentes ao sorrir (n= 49), de acordo com a zona de residência. São João do 
Rio do Peixe, PB, 2011.  
 

 

 

Houve diferenças significativamente estatísticas (p=0,00) entre a 
satisfação com a cor dos dentes e a zona de moradia. Ao serem questionados 
quanto à satisfação com a cor de seus dentes, 51,5% (n=67) dos indivíduos da 
zona urbana revelaram estar satisfeitos com a cor dos dentes, ao passo que 
52,6% (n=69) da zona rural não estavam satisfeitos. Possivelmente, esses 
resultados ocorreram em função da alta prevalência de fluorose dentária na 
zona rural pesquisada, quando comparada com a zona urbana, bem como pela 
maior severidade dos casos observados na comunidade rural estudada. 
Ademais, a maior escolaridade, o maior acesso à informação e aos serviços de 
saúde e o maior desenvolvimento socioeconômico de Cajazeiras-PB motivou 



os moradores da zona urbana a desenvolverem um padrão estético 
diferenciado quando comparados aos da zona rural. 

 
Gráfico 02 - Tipo de tratamento preferido de acordo com a zona de moradia, 
urbana ou rural. S. J. do Rio do Peixe/PB, 2011. A linha pontilhada diferencia 
tratamentos relacionados a: A) manchamentos (fluorose dentária); B) outras condições 
dentárias (cárie, oclusopatias). 

 

 
 

Do total de indivíduos da zona urbana, 90% (n=117) não possuíam 
fluorose dentária (TF 0), ao passo que entre os pesquisados da zona rural 
apenas 48,8% (n=64) não eram portadores deste agravo. Dos 51,2% da zona 
rural que possuíam fluorose, 14,9% (n=10) dos casos eramleves - TF 1 e 2; 
31,3% (n=21) eram moderados – TF 3 e 4; e 53,7% (n=36) severos – TF 5,6,7 
e 8. Estes resultados encontraram suporte ao confrontar o tipo de tratamento 
preferido pelos moradores da zona rural de São João do Rio do Peixe à 
limpeza dos dentes. Como a maioria dos portadores de fluorose dentária deste 
estudo residia na zona rural, preferiram a limpeza como forma de resolver o 
problema estético dos dentes. Observa-se pelo Gráfico 02 que os tratamentos 
do grupo A (clareamento e limpeza) foram os mais preferidos pelos 
pesquisados, justamente os que buscavam por reduzir o impacto estético 
negativo provocado pela fluorose dentária. Todos os demais tratamentos do 
grupo B referiram-se ao problema devido à cárie dentária (restauração e 
extração) ou à oclusopatias (aparelho).  

O distúrbio psicológico causado pelas lesões não é considerado 
unânime entre os indivíduos afetados como sintoma de doença. O problema é 
minimizado por ainda não ter sido experimentado por todos. Entretanto, mesmo 
que tais consequências não sejam consideradas sinais de doença, 
intervenções cosméticas para reabilitação nos elementos dentários trarão 
expectativas de melhorias nas relações sociais dos portadores de fluorose 
dentária (CASTILHO; FERREIRA; PERINI, 2009; CHANKANKA et al., 2009). 



comem consonância com Baldini et al. (2008), diversos estudos têm 
demonstrado que os atrativos físicos são psicologicamente importantes, em 
especial para crianças e adultos jovens. Papel primordial na determinação 
destes é atribuído à face, sendo a região bucal a principal determinante de um 
rosto atraente. Dessa forma, mostram-se necessárias pesquisas que 
identifiquem a autopercepção dos indivíduos quanto à aparência dos dentes, 
bem como a percepção de outras pessoas.  

De modo geral, não foram encontrados estudos na literatura para 
confrontar os resultados desta pesquisa, uma vez que a maioria dos artigos 
versava sobre a percepção de fluorose em crianças, pais ou profissionais, e 
não comparavam a percepção de fluorose de residentes das zonas rural e 
urbana. Encontram-se a seguir os resultados de cada uma das seis ilustrações 
apresentadas previamente na metodologia. 
Tabela 01 - Médias e desvios-padrão da Fotografia 01, de acordo com as 
zonas urbana e rural, e os grupos G1 e G2. São João do Rio do Peixe, PB, 
2011. 
 

 G1 (Crianças/ 
Adolescentes) 

G2  
(Adultos) 

Média DP  Média DP  
Z. U. 2,18A,a 2,33  2,72 A,a 2,42  
Z. R. 2,13A,a 1,93  3,24 B,b 2,05  
 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (mesma coluna) entre as zonas 
urbana e rural no mesmo grupo etário pelo Test T de Studentpara 
amostras independentes. 

 

A imagem apresentou um quadro avançado de fluorose dentária (TF 
5), com área de depressão do esmalte. Apenas o grupo de adultos revelou 
diferenças estatísticas (p<0,05) entre as zonas urbana e rural para a Fotografia 
01. A maior média atribuída pelos adultos da zona rural pode ser compreendida 
devido a estes já estarem acostumados com dentes fluoróticos, já que se 
tratava de área endêmica.  

O grupo de crianças/adolescentes, independente de residir na zona 
urbana ou rural, percebeu a imagem negativamente, atribuindo um valor menor 
na escala visual analógica se comparado aos adultos. Houve diferença 
estatística significativa entre crianças e adultos apenas para a zona rural, fato 
explicado possivelmente pelos adultos já estarem acostumados àquele tipo de 
condição clínica; enquanto que para as crianças as manchas da fluorose TF5 
representavam imagens negativas. Diversos estudos encontram resultados 
semelhantes, indicando que a proporção de indivíduos insatisfeitos em relação 
à aparência aumenta de acordo com o aumento do grau de fluorose (ASTROM; 



MASHOTO, 2002; MARTINS; PINHEIRO; PAIVA, 2003; CASTILHO; 
FERREIRA; PERINI, 2009; HUSSAIN; HUSSAIN; SHARMA, 2009).    

Tabela 02 - Médias e desvios-padrão da Fotografia 02, de acordo com as 
zonas urbana e rural, e os grupos G1 e G2. São João do Rio do Peixe, PB, 
2011. 

 Crianças/ 
adolescentes 

Adultos 

Média DP  Média DP  
Z. U. 6,62 A,a 2,38  7,56 2,32A,a  
Z. R. 7,40 B,a 2,19  6,90 2,24B,a   
 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (coluna) entre as zonas urbana e rural 
pelo Test T de Student para amostras independentes. 
 

A segunda fotografia apresentou dentição sem alterações fluoróticas 
(TF 0). A imagem normal foi sempre percebida mais favoravelmente por 
crianças/adolescentes e adultos, independente da zona de moradia, resultando 
nas maiores médias da VAS entre todas as ilustrações apresentadas. Tanto o 
grupo de adultos como o de crianças/adolescentes revelaram diferenças 
estatísticas (p<0,05) entre as zonas urbana e rural para a Fotografia 02, 
indicando diferenças na percepção da fluorose dentária entre moradores de 
áreas rural endêmica e urbana.   

Tabela 03 - Médias e desvios-padrão da Fotografia 03, de acordo com as 
zonas urbana e rural, e os grupos G1 e G2. São João do Rio do Peixe, PB, 
2011.  

 Crianças/ 
adolescentes 

Adultos 

Média DP  Média DP  
Z. U. 1,74A,a 2,11  2,10 A,a 2,04  
Z. R. 2,04 A,a 1,96  2,49B, ,a 1,73  

 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (coluna) entre as zonas urbana e rural 
pelo Test T de Student para amostras independentes. 

 
A fotografia apresenta um caso de fluorose TF 5, com áreas de 

depressão do esmalte dental e presença de manchas de tonalidades variadas, 
à semelhança da Tabela 01, cuja fotografia também foi de um caso com TF5. 
Apesar de ambos os grupos terem atribuído notas baixas para essa fotografia, 
apenas o grupo de adultos apresentou diferença estatística significativa 
(p<0,05) entre as zonas urbana e rural neste caso. 



Tabela 04 - Médias e desvios-padrão da fotografia 04, de acordo com as zonas 
urbana e rural, e os grupos G1 e G2. São João do Rio do Peixe, PB, 2011. 

 Crianças/ 
adolescentes 

Adultos 

Média DP  Média DP  
Z. U. 4,12 A,a 2,50  3,97 A,a 2,63  
Z. R. 5,47 B,a 2,11  5,34 B,a 2,45  

 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (coluna) entre as zonas urbana e rural 
pelo Test T de Student para amostras independentes. 
 

A Imagem 04 aduzum grau leve de fluorose dentária (TF 2). Ambos 
os grupos crianças/adolescentes e adultos apresentaram diferenças 
estatísticas significativas (p<0,05) entre as zonas urbana e rural para a 
Fotografia 04, sendo que o grupo da zona rural atribui valores mais elevados 
que os da área urbana. Estes resultados encontraram respaldo em outras 
pesquisas, nas quais se concluiu que a fluorose dentária nos graus muito leve 
e leve não era percebida pelas pessoas, uma vez que não possuía 
consequências funcionais (ASTROM; MASHOTO, 2002; MENEGHIM et al., 
2007; CHANKANKA et al., 2009).  

Tabela 05 - Médias e desvios-padrão da Fotografia 05, de acordo com as 
zonas urbana e rural, e os grupos G1 e G2. São João do Rio do Peixe, PB, 
2011. 

 Crianças/ 
adolescentes 

Adultos 

Média DP  Média DP  
Z. U. 0,70 A,a 1,50  0,96 A,a 1,70  
Z. R. 0,82 A,a 1,15  1,07 A,a 1,50  

 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (coluna) entre as zonas urbana e rural 
pelo Test T de Student para amostras independentes. 

 
A Fotografia 05 foi a que apresentou condição clínica menos 

favorável entre todas (TF 7). Não houve diferenças estatísticas significativas 
(p>0,05) nem para adultos nem para crianças/adolescentes entre as zonas 
urbana e rural para esta ilustração. Foram percebidas as menores médias entre 
todas as imagens. A literatura é vasta ao afirmar que as piores condições 
clínicas (maior severidade da fluorose dentária) resultam em maior insatisfação 
com a aparência (ASTROM; MASHOTO, 2002; MARTINS; PINHEIRO; PAIVA, 
2003; CASTILHO; FERREIRA; PERINI, 2009; HUSSAIN; HUSSAIN; SHARMA, 
2009). 



Tabela 06 - Médias e desvios-padrão da Fotografia 06, de acordo com as 
zonas urbana e rural, e os grupos G1 e G2. São João do Rio do Peixe, PB, 
2011. 

 Crianças/ 
adolescentes 

Adultos 

Média DP  Média DP  
Z. U. 2,86 A,a 2,61  2,67 A,a 2,13  
Z. R. 3,76 B,a 2,45  3,88 B,a 2,09  

 
* Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas do mesmo grupo 
(linhas) pelo Teste T de Student para amostras pareadas. Letras 
maiúsculas indicam diferenças (coluna) entre as zonas urbana e rural 
pelo Test T de Student para amostras independentes.  

 
A fotografia 6 apresenta um quadro intermediário de fluorose 

dentária (TF 3). Ambos os grupos crianças/adolescentes e adultos 
apresentaram diferenças estatísticas significativas (p<0,05) entre as zonas 
urbana e rural. À semelhança do ocorrido na fotografia 4, as médias de ambos 
os grupos foram maiores na zona rural que na urbana. 

Figura 01 – Escala visual analógica (VAS), indicando por meio de setas as 
médias das fotografias, de acordo com a zona de moradia. Setas azuis (zona 
urbana) e setas vermelhas (zona urbana).  

 

  

  

  

  

  

  



Os resultados aqui apresentados são consistentes com os de outros 
estudos que revelaram que a fluorose é um problema de saúde pública e a 
estética da fluorose é uma preocupação (MARTINS; PINHEIRO; PAIVA, 2003; 
HUSSAIN; HUSSAIN; SHARMA, 2009; CASTILHO; FERREIRA; PERINI, 
2009). 

 

CONCLUSÃO 

Concluiu-se que há variações na diferença de percepção entre as 
zonas rural e urbana quanto à fluorose dentária. Existe uma diferença nos 
níveis intermediários da fluorose, sendo o rigor na questão estética maior na 
zona urbana.   
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INTRODUCTION 

When ingested at an ideal dose fluoride is known to be beneficial 

both to bone and dental development in humans. The correct amount of fluoride 

that has to be ingested in order to be beneficial rather than toxic varies 

according to the local temperature (Galagan et al. 1957). However nature does 

not display groundwater fluoride concentrations at the beneficial range, the 

levels can be either too low to provide a preventive effect or too high as to incur 

in the risk of fluorosis (Brindha et al., 2010; Pauwels and Ahmed, 2007).     

Fluorosis is a disease resulting from the excess chronic intake of 

fluoride most through the drinking water. At concentrations higher than 1.5 

mg/L, dental fluorosis has been reported and progressively higher 

concentrations may lead to increasing risks of skeletal fluorosis (Aoba and 

Fejerskov 2002, Nirgude et al., 2010). While dental fluorosis can be easily 

diagnosed, the skeletal fluorosis is not clinically obvious until a more serious 

stage is already reached (Bharati et al., 2005; Cao et al., 2005). 

Studies have showed that a continuous daily intake of 2.5 mg of 

fluoride for a period over 6 months may lead to deposits of 4000 – 6000 mg/kg 

of fluoride causing radiological changes (Teotia et al., 1971; Teotia and Teotia 

1984). Regarding the clinical features, any person with features of stiffness, 

rigidity, restricted movements at spine and joints, bone and joints pains and has 

been residing continuously for more than 6 months in a fluorotic area can be 

considered a case of skeletal fluorosis unless proven otherwise (Teotia and 

Teotia, 1991). 



The documentation of clinical symptoms may represent the severity 

of the disorder and more importantly  help to plan the correct measures to be 

taken. Hence the aim of this research was to evaluate the risk of skeletal 

fluorosis in a region where dental fluorosis is endemic by means os recording 

the clinical features of fluorotic patients. 

METHODS 

The municipality of Brejo das Freiras is situated about 490 km away 

from João Pessoa, capital of Paraíba. It lies on latitude 06°43’45’’, longitude 

38°26’56’’ and altitude 245m. The study region cover an area of approximately 

473.43 km², and the estimated total population is 18.201 (Brasil, 2009). It is a 

semi-arid region, presenting scanty rainfalls. The annual mean precipitation is 

about 431.8 mm (Brasil, 2009). This area presents elevated content of fluoride 

in its ground water beds as it concentrates a major number of cases of dental 

fluorosis in its severe states (Sampaio et al., 1999).    

The municipality presents 400 underground water points, from which 

272 are operating, 14 have been abandoned for being dried out or obstructed 

and 114 are paralyzed for various reasons. Most of them are located in private 

property (85%). The water is extracted mainly through the use of electrical 

pump (Beltrão et al., 2005).  

The data on fluorosis were based on clinical findings collected from 

63 individuals, ageing between 14 and 77 years. At least one person residing in 

the household who has lived for more than 15 years in the village served as 

study sample. To record the clinical symptoms a semi structured questionnaire 

was developed based on the available literature on symptoms suggestive of 

skeletal fluorosis (joints pains on lower limbs, lombar region, upper limbs, 

including fingers, hands and pulse). The symptoms were recorded by personally 

interviewing each selected individual.  Next they were tabulated and 

percentages calculated using the statistical package SPSS. 

RESULTS 

Sixty three individuals aging between 14 of 77 years, most of them 

females (73%), were part of this survey. More than half of the subjects (53.7%) 



were permanent residents of the region or drink the water of the village (5.2 

mg/L) for more than 15 years, mean exposure in the village was 27± 13 years. 

From the 63 interviewed, 30.2% showed movements restrictions 

associated with more than three clinical symptoms suggestive of the occurrence 

of skeletal fluorosis (77.7%) (table 1). Upon physical examination a subsample 

of ten individuals showed signs of Genu valgum (“knock-knee”) which is 

patognomonic of skeletal fluorosis (figure 1). 

DISCUSSION 

In the region of São João do Rio do Peixe (PB) an initial mapping 

study regarding the fluoride concentration on the driking water was performed. 

One hundred and one samples were analyzed showing fluoride concentration 

varying from 0.11 to 9.33 mg/L of fluoride from those 29.7% presented fluoride 

concentration above 1.5 mg/L, while 63.9% were above the ideal limit of 0.7 

mg/L of fluoride. In addition to that a prevalence of dental fluorosis of 99% on 

school children leaded the suspicion on the occurrence of skeletal fluorosis. 

This research was a preliminary study attempting to verify the 

occurrence of skeletal fluorosis, based on a questionnaire inquiring about the 

consumption of water (5.2 mg/L of fluoride) and the possible symptoms related 

to the occurrence of this disease. 

Out of this 63 subjects, 46 (73%) were females and the rest were 

males. The mean age of volunteers was 36.5(±15.5) years. Yhey have been 

living in the same region for a mean of 27.5 (±13) years and most of them have 

never last this region. Most of them (90%) declare to drink from the same well 

that shows a concentration of 5.2 mg/L of fluoride. 

According to Teotia et al. (1984) any person of features of stiffness, 

rigidity, restricted movements and joint pains and that has been residing 

continuously for more than 6 months in a fluorotic area may be considered a 

case of skeletal fluorosis unless proved otherwise (Teotia and Teotia, 1984). All 

of the subjects of the present study has lived in a fluorotic area for more than 6 

months and most of them relates at least three clinical symptoms suggestive of 

the occurrence of skeletal fluorosis. 



Our sample was composed mostly of females which may be fact that 

these subjects are more easily found at home. Consequently all of the clinical 

symptoms examined on this research were more commonly reported by 

women. Leg pains, along with some difficulty to walk, were most commonly 

related, reported by 57% of women and 19% of men. Back pains come second, 

reported by 55% oh women and 14% of men. Arm pain was related by 47% of 

women, with one subject being utterly unable to comb her own hair. All of the 

symptoms found on our research corroborates with some other previous studies 

(Bharati et al., 2005; Boyle and Chagnon, 1995; Buchancova et al., 2008; Cao 

et al., 2005; Pareek, 1994; Teotia et al., 1979). 

According to Teotia et al.(1984) radiological findings may appear 

within six months of continuous exposure to high intakes of fluoride. They also 

affirms that estimation of high contents of fluoride in the drinking water, what 

was already done in the present study, and skeletal radiographs alone should 

be enough to confirm the diagnosis of skeletal fluorosis. Consequently the next 

step of this study group will undertake the radiographs in order to confirm of our 

preliminary findings os skeletal fluorosis occurrence on the Village of brejo das 

Freiras (PB), Brazil. 

CONCLUSION 

This work concludes that Brejo das Freiras (PB) constitutes an area 

of risk for skeletal fluorosis, which needs further and extensive radiological and 

biochemical markers confirmation in order to understand the exact magnitude of 

this disease. 

Table 01. Symptoms of skeletal fluorosis among volunteers from Vila do Brejo. 

São João do Rio do Peixe – PB, 2011. 

Symptoms Male (%) Female (%) Total 

Back pain 9 (14.3%) 35 (55.6%) 44 (69.9%) 

Neck pain 5 (7.9%) 19 (30.2%) 24 (38.1%) 

Arms pain 8 (12.7%) 30 (47.6%) 38 (60.3%) 



Hands pain 5 (7.9%) 17 (27%) 22 (34.9%) 

Thorax 8 (12.7%) 24 (38.1%) 32 (50.8%) 

Shoulders 8 (12.7%) 26 (41.3%) 34 (54%) 

Legs 12 (19%) 36 (57.1%) 48 (76.1%) 

Feet 6 (9.5%) 22 (34.9%) 28 (44.4%) 

Hands movement 

impairment 

4 (6.3%) 15 (23.8%) 19 (30.1%) 

Kidneys pain 5 (7.9%) 19 (30.2%) 24 (38.1%) 

Kidneys stone 2 (3.2%) 2 (3.2%) 4 (6.4%) 
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INTRODUÇÃO: 

A fluorose dentária é uma opacidade do esmalte que ocorre pela ingestão prolongada de fluoretos durante a formação dentária. 
Tal exposição pode provocar alterações tanto macroscópicas quanto microscópicas nos dentes. Microscopicamente, o esmalte 
fluorótico mostra superfície interna porosa que clinicamente apresenta aspectos variados, desde linhas esbranquiçadas pouco 
perceptíveis até áreas 'enevoadas' ou totalmente esbranquiçadas ou enegrecidas. A fluorose dentária se constitui como um 
problema de veiculação hídrica porque se estima que a água contribua com 80% do flúor (F) ingerido pelo homem. A dose-
resposta que epidemiologicamente observa-se redução de cárie com o mínimo de fluorose é determinada pela temperatura local. 
Para a região Nordeste, estabeleceu-se como ideal a [F] de 0,7 mg/L. Além do comprometimento estético do esmalte, a fluorose 
pode causar distúrbios psicológicos irreversíveis em crianças e adolescentes. Enquanto agravo importante de saúde pública, 
vários têm sido os esforços no sentido de identificar áreas de fluorose endêmica na região nordeste. Frente ao exposto, o objetivo 
desta pesquisa foi verificar os padrões de potabilidade das águas para consumo humano na localidade de Brejo das Freiras, no 
município de São João do Rio do Peixe, alto sertão paraibano. 

 
METODOLOGIA: 

As amostras foram em 7 poços artesianos e 2 reservatórios de superfície da zona rural de São João do Rio do Peixe/PB em agosto 
de 2009. As fontes de coleta foram selecionadas pela comprovação de uso da água para consumo humano. Nas coletas foram 
usados tubos de poliestireno pré-lavados com água deionizada; a análise se deu no Laboratório de Biologia Oral/UFPB. As 
amostras foram analisadas para o flúor (F) pelo método direto, usando o eletrodo íon-específico combinado (Orion 9609), 
acoplado a um potenciômetro (Orion 720A) calibrado com soluções-padrão de flúor. Uma alíquota de 1 mL de cada amostra foi 
misturada com volume igual de TISAB II (tampão de ajuste da força iônica total). Daí se colocou a solução sob agitação em 
contato com o eletrodo. Construiu-se a curva de calibração a partir de soluções-padrão de F preparadas por diluição seriada de um 
estoque-padrão contendo 100 ppm F (Orion) contendo 0,05 a 6,4 mg/L. As leituras obtidas em milivoltagem foram convertidas 
para mg de F, através do Excel. A média das leituras obtidas a partir dos padrões foi inserida na planilha e calculada o percentual 
de variação entre a quantidade de F medida e a esperada pelos padrões. Somente curvas de calibração com percentual de variação 
de até 5% para todos os padrões e r³ =0,99 foram aceitas. 

 
RESULTADOS: 
As amostras de água de superfície apresentaram valores de [F] em 0,5 mg/L e, portanto sem risco de provocar fluorose. 
Entretanto, das amostras dos poços artesianos, apenas dois apresentaram valores inferiores a 1,5 mg/L. Portanto, do total de nove 
amostras cinco dessas (todas de poços) apresentaram-se inadequados para consumo humano quanto às concentrações de flúor 
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acorde à portaria n° 518/2004. Observou-se que 67% das fontes locais de abastecimento público de água apresentam risco 
estimado para fluorose dentária para uma população estimada em quase 200 famílias. Duas dessas fontes possuem concentrações 
muito elevadas de flúor, quais sejam 5,35 e 6,34 mg/L, o que configura risco estimado de fluorose óssea, que é acima de 3,5 
mg/L para metade da população consumidora das águas de poços na região. Frente aos resultados, é premente a necessidade de se 
adotar medidas para minorar o risco dos agravos em tela. Ademais de ofertar tratamento para os casos existentes de fluorose 
dentária, é necessário que pesquisas no sentido de investigar os riscos de fluorose óssea sejam desenvolvidas. Em adição, é mister 
que se promova políticas de desfluoretação da água utilizada pela população local, para reduzir os teores de F nas águas de 
consumo humano na Vila de Brejo das Freiras. 

 
CONCLUSÃO: 

Considerando o disposto no capítulo I da Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, toda a água destinada ao consumo humano 
deve obedecer ao padrão de potabilidade e está sujeita às normas da vigilância da qualidade da água. Desse modo, verificou-se 
que na localidade de Brejo das Freiras a água da maioria das fontes individuais de abastecimento não está dentro dos critérios de 
potabilidade quanto à concentração de flúor. Mais da metade das amostras apresentaram-se impróprias para o consumo humano, 
sendo que em duas delas há o risco de fluorose óssea quando do consumo contínuo das fontes de água com teores acima de 3,5 
mg/L. Diante do exposto, sugere-se a necessidade de implantação de um sistema que contemple um processo de desfluoretação 
das águas distribuídas, para que possam os requisitos estabelecidos pela legislação vigente. 

 
Instituição de Fomento: CNPq (Processo: 576703/2008-7 - Edital CT-Hidro/CT-Saúde nº 45/2008 - Água e Saúde Pública e 
Edital CT-Hidro nº 22/2009)  

 
Palavras-chave: Fluorose, Água para consumo humano, Comunidades rurais.  

 

Fonte: http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/253.htm 
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INTRODUÇÃO: 

As alterações no ambiente interferem na saúde humana e contribuem para elevar os custos empregados no tratamento 

de doenças . Nesse sentido, a vigilância da qualidade da água para consumo humano compreende um conjunto de ações 

adotadas continuamente pela saúde pública, para verificar se a água consumida pela população atende aos padrões ministeriais 

e para avaliar os riscos que os sistemas e as soluções alternativas de abastecimento de água representam para a saúde humana. 

A água para consumo humano deve atender aos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos para que seja 

potável e não ofereça riscos à saúde. A vigilância e controle da qualidade da água impõem a constante análise dos laudos para 

verificação dos seus resultados em conformidade com os padrões de potabilidade e critérios estabelecidos pela portaria 

518/2004 do Ministério da Saúde. Frente ao exposto, coloca-se como desafio a vigilância das fontes de águas em zonas rurais 

onde há dificuldade decola e operacionalização nas análises. O objetivo desta pesquisa foi verificar os padrões de potabilidade 

das águas para consumo humano na região de Brejo das Freiras, zona rural do município de São João do Rio do Peixe, área do 

semi-árido paraibano. 
  

 
METODOLOGIA: 

As amostras de água foram coletadas em 7 poços artesianos e 2 reservatórios de superfície da zona rural de São João do Rio do 

Peixe/PB em agosto de 2009.  As fontes de coleta foram selecionadas pela comprovação de uso da água para consumo humano. 

Nas coletas foram usados sacos plásticos de coleta assépticos (Colilert). Foram analisadas in loco em veículo-laboratório da 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (Paraíba). O substrato cromogênio 

(Colilert) definido ONGP-MUC quantitativo para detecção via enzimática de Coliformes e Escherichia coli foi adicionado ao 

recipiente de coleta. Uma alíquota de 100 ml foi retirada em um frasco, que foi agitado até a completa diluição e transferida 

para uma cartela que através de uma seladora possibilitou a distribuição da amostras nas caselas. Em seguida, a cartela foi 

incubada a 35ºC em estufa por 24 horas. A leitura foi feita com auxílio de uma lâmpada ultravioleta (115 volts, 6hz, 20 AMPS), 

quando da presença de coloração amarela na solução da cartela. O teste era positivo para coliforme total se a cúpula 

mantivesse a coloração amarela e, para coliforme fecal se apresentasse coloração azul. O teste era negativo com ausência de 

coloração. Os resultados foram expressos de acordo com a tabela NMP . 
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RESULTADOS: 

Todos os poços avaliados apresentaram Coliforme total. A maioria com valores acima de 200,5 NMP.  Das 9 fontes de água 

avaliadas, a presença de Escherichia coli foi observada em 8 amostras . Observou-se que na maioria dos poços houve 

contaminação após a saída da fonte, um resultado indicativo de contaminação de rede. Portanto, a avaliação microbiológica 

realizada nas águas que abastecem as comunidades em tela revela que não estão de acordo com as normas de potabilidade 

para o consumo humano. Considerando que os coliformes estão presentes em grandes quantidades nas fezes do ser humano e 

dos animais de sangue quente, é possível que a contaminação seja minimizada pelo adequado uso do solo, manejo 

agropecuário e principalmente normas de higiene e reposicionamento de fossas e áreas de dejetos. A presença de coliformes 

na água não representa, per si, um perigo à saúde, mas indica possível presença de outros organismos causadores de 

problemas sanitários. A presença de Escherichia coli evidencia a contaminação fecal da água, pois tal bactéria é exclusiva da 

microbiota intestinal de mamíferos. Vale ponderar que a idéia de que as águas subterrâneas estão livres de contaminação 

externa não é verdadeira e estas podem ser contaminadas por fezes humanas ou de animais.   

 
CONCLUSÃO: 

As águas de consumo humano na Vila do Brejo, zona rural do município de São João de Rio do Peixe - PB, necessitam de 

implantação de sistema de tratamento da água que contemple um processo de cloração coletiva da caixa de abastecimento 

público; bem como distribuição de hipoclorito de sódio a 2% para as famílias que utilizam fontes alternativas de abastecimento 

de água in natura, tais como poços, cacimbas e cacimbões. Frente aos resultados apresentados, é premente a necessidade de 

se adotarem medidas para minorar o risco dos agravos a saúde. Dessa forma, vislumbra-se que o processo de cloração 

contribua para prevenção das doenças de veiculação hídrica na comunidade, para que as águas distribuídas possam contemplar 

os requisitos estabelecidos pela legislação vigente, reduzindo os altos indicadores de doenças diarréicas historicamente 

presentes. Portanto, cabe aos responsáveis pelos sistemas de abastecimento manter e controlar a qualidade da água produzida 

e distribuída, observar o preceito da promoção de boas práticas em todo o sistema de produção/abastecimento e prestar 

contas ao setor de saúde e ao poder público consumidor. 

 
Instituição de Fomento: CNPq (Processo: 576703/2008-7 - Edital CT-Hidro/CT-Saúde nº 45/2008 - Água e Saúde Pública e 
Edital 

 
Palavras-chave: Consumo Doméstico de Água , Coliformes, Vigilância, CT-Hidro nº 22/2009) .  

 

Fonte: http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/4529.htm 
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PO001 Programa de Promoção de Saúde Bucal em área de fluorose 
endêmica

Souza CFM*, Fernandes JMFA, Almeida DB, Oliveira RF, Lima-Júnior JF, Silva AP, Carvalho FG, 
Sampaio FC
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. 
E-mail: consuelofernanda79@hotmail.com

A região do semi-árido paraibano apresenta áreas com elevada prevalência de fluorose onde a promoção de 
saúde bucal deve ser implementada de forma interdisciplinar. O objetivo deste trabalho será de desenvolver 
um programa de promoção de saúde bucal em uma área rural com elevados teores de flúor na água (5,2 mg/L, 
São João do Rio do Peixe, PB) e alta prevalência de fluorose severa. Três eixos temáticos serão explorados: 
1-Eixo epidemiológico-geográfico: busca-se um diagnóstico da dimensão do problema através de estudos epi-
demiológicos de fluorose dentária e óssea, percepção dos agravos, avaliação clínica dos agravos em diferentes 
faixas etárias. Será realizado o mapeamento das áreas afetadas. Amostras de água serão coletadas e analisadas 
quanto ao nível de flúor e padrão de consumo de água e outras fontes de flúor (dieta, dentifrícios); 2-Eixo 
Político-Social: visa o controle social do programa com a participação da comunidade nas decisões do projeto. 
Parceiros institucionais serão incorporados e participarão de oficinas e debates para planejamento estratégico 
das ações, divulgação e esclarecimento sobre o projeto, formas de redução ao agravo pela assistência odonto-
lógica específica; 3-Eixo tecnológico: pesquisa interdisciplinar para implantação de sistemas comunitários e 
individuais de desfluoretação aplicando tecnologia nacional de baixo custo como forma de reduzir o flúor na 
água de beber e resgatar o direito das comunidades a uma fonte de água potável e sem risco de desenvolver 
fluorose dentária ou óssea.

(Apoio: CNPq - 576703/2008-7)

PO003 O acolhimento no processo de humanização

Oliveira PHC*
Odontologia - UNIVERSIDADE GUARULHOS. 
E-mail: cabral-oliveira@uol.com.br

A humanização da assistência à saúde requer atenção a inúmeras dimensões. Essas devem ser norteadas e 
alinhadas a uma filosofia organizacional, claramente estabelecida e viável de ser concretizada na prática. Vários 
são os aspectos envolvidos no planejamento e implantação da assistência humanizada à saúde sendo uma delas 
o “acolhimento” ao paciente. O acolhimento não consiste em um espaço ou um local, mas em uma postura 
ética e humanizada: não necessita de hora e nem de pessoas específicas para ser feito, implica em compartilhar 
saberes, angústias e invenções, tornando para si a responsabilidade de abrigar e agasalhar o próximo. Este 
trabalho tem como objetivo desenvolver o processo de humanização no atendimento do paciente, através de 
um relacionamento cooperativo com os diferentes grupos profissionais das instituições visitadas. A oficina de 
humanização do curso de odontologia, através do grupo Doutores do Sorriso considera o esforço do homem de 
se entregar à única condição possível de existência: a da relação humana.A Humanização do processo de aco-
lhimento, depende da atuação adequada e da receptividade demonstrada por todos os profissionais em contato 
direto ou indireto com o paciente.

PO004 Importância do primeiro molar permanente: percepção dos 
responsáveis e prevalência de cárie em crianças do município de 
Nova Friburgo (RJ)

Rodrigues JCF*, Antunes LAA, Abreu FV, Gomes CC, Ammari MM, Farsoun CF, Antunes LS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE- PÓLO NOVA 
FRIBURGO. 
E-mail: julio.odonto@hotmail.com

O primeiro molar permanente (1MP) inicia o processo de erupção por volta dos seis anos de idade e é consi-
derado o dente mais importante da dentição permanente por ser elemento-chave no equilíbrio do sistema estoma-
tognático, estabelecer a primeira chave de oclusão, ser responsável pelo surgimento das curvas de Spee e Wilson, 
modificações na ATM e ganho em dimensão vertical. Através de levantamentos epidemiológicos, torna-se possível 
tanto o conhecimento da prevalência de determinada doença, quanto a estimativa da necessidade de tratamento, 
podendo-se a partir dos dados coletados, planejar, executar e avaliar ações de saúde. Sendo assim, o presente estudo 
tem como objetivo avaliar a percepção dos responsáveis quanto à importância do 1MP e relacioná-la com a preva-
lência de cárie nos 1MP das crianças de 05 a 12 anos do município de Nova Friburgo (RJ). Para coleta dos dados 
será utilizado dois formulários: um contendo perguntas aos responsáveis a respeito de conhecimentos e atitudes 
sobre o 1MP, saúde bucal, dieta e higiene e outro para o preenchimento da condição dos 1MP das crianças atendidas 
na Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense (Pólo Universitário de Nova 
Friburgo). A análise dos dados será obtida pela frequência e utilização dos testes estatísticos pertinentes. Espera-se, 
a partir dos resultados obtidos, contribuir com a construção de estratégias de educação permanente para os respon-
sáveis dessas crianças além de obter casuística que subsidie o planejamento de estratégias para essa população alvo.

PO005 Projeto educativo-preventivo de atenção odontológica a bebês

Machado LG*, Ammari MM, Abreu FV, Parise BC, Antunes LAA, Gonçalves MA, Vieira TP, Santos 
RS
Ffe - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE- PÓLO NOVA FRIBURGO. 
E-mail: livaneamachado@hotmail.com

Quanto mais precoce é a inserção de gestantes, bebês e responsáveis em programas odontológicos preven-
tivos, menores são as chances do aparecimento de alterações bucais, como a cárie dentária na infância. Partin-
do dessa premissa, por que não desenvolver programas preventivos para gestantes e bebês em universidades 
públicas, onde o acesso é amplo e fácil à comunidade. Este projeto de extensão tem como meta principal a 
educação em saúde bucal de gestantes, bebês e seus responsáveis que procuram atendimento na Faculdade 
de Odontologia da Universidade Federal Fluminense - Nova Friburgo - RJ. E metas secundárias, a inserção 
de hábitos alimentares saudáveis e de higiene bucal; a motivação periódica do núcleo familiar; transformação 
dos responsáveis em agentes multiplicadores de saúde para a comunidade e oferecer oportunidade, ao aluno de 
graduação, a um maior aprendizado teórico e prático. Priorizando a integração docência, ensino e pesquisa com 
a assistência e prestação de serviços à comunidade. O projeto se baseará em palestras educativas às gestantes 
e aos responsáveis, discussão em grupos e no atendimento clínico aos bebês, realizado pelos alunos, aprofun-
dando os conhecimentos deste tipo de promoção de saúde, que a torna particular devido à precocidade que lhe 
é peculiar. Estas metas sendo alcançadas possibilitarão a promoção de saúde bucal desde a vida intra-uterina, 
repercutindo em um futuro de saúde bucal por toda a vida dessa criança e seu núcleo familiar. É um projeto 
simples, que pode impactar positivamente para toda a comunidade assistida, uma vez que possui a educação em 
saúde como sua ferramenta mais valiosa.

PO002 Conhecimento de adolescentes sobre o beijo na boca e suas 
representações sociais

Cruz NMS*, Otoni J, Gaspar CC, Fonseca BM, Ferreira DC, Rabello TB, Dias KRHC
Clínica Odontológica - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. 
E-mail: nataliadacruz@yahoo.com.br

A adolescência compreende um período de muitas transformações biopsicossocias que incluem o primeiro 
beijo, a iniciação sexual e a abertura para relações afetivas que podem deixar estes indivíduos vulneráveis para 
aquisição de doenças infecto-contagiosas, DST, gravidez e outras situações inesperadas. O objetivo deste estudo 
será verificar o conhecimento de adolescentes sobre o beijo na boca e suas representações sociais (incluindo 
vulnerabilidade, aspectos psicossociais, sexualidade e possibilidade de transmissão de doenças infecciosas). 
Nesse contexto, o estudo será descritivo, seccional, observacional, quantitativo e qualitativo, onde será aplicado 
um auto-questionário em 3.850 adolescentes entre 18-19 anos das escolas municipais do Rio de Janeiro, no 
período de julho de 2010 a junho de 2011. Por fim, pretende-se divulgar os resultados em revista científica e em 
veículos de informação ao acesso da população do município do Rio de Janeiro, verificando assim característi-
cas próprias do grupo que será estudado. Além de formular, com os resultados, estratégias de educação na saúde 
e cuidado com atenção precoce com ênfase nos aspectos orais que sensibilizem o grupo em questão, assim como 
produzir material educativo ao alcance dessa população-alvo.

PO006 A inclusão social através da recuperação do sorriso: solução de 
um problema causado pela água de abastecimento

Souza VR*, Magalhães CS, Haikal DS, Vargas AMD, Castilho LS, Santa-Rosa TTA, Ferreira EF
Odontologia Social e Preventiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 
E-mail: val.odonto@hotmail.com

Fluorose é uma alteração no esmalte dentário causada pelo consumo excessivo de flúor durante o desenvol-
vimento do dente. A região norte do Estado de Minas Gerais apresenta fluorose dentária endêmica, por excesso 
de flúor em águas que abastecem as comunidades rurais (poços artesianos) acarretando significativo impacto na 
qualidade de vida de seus portadores. A região de Jaíba-MG é um dos locais onde se observa este problema, com 
uma alta prevalência e significativa gravidade (cerca de 50% das crianças apresentam TF≥5). Este projeto pre-
tende promover a inclusão social de comunidades atingidas pelo problema, através da realização de tratamento 
restaurador estético direto em dentes anteriores em crianças e adolescentes acometidos por fluorose grave. Para 
realizar os tratamentos, dois dentistas do município foram treinados, com base em protocolo pré estabelecido 
(microabrasão e facetas de resina composta direta). Até o momento, aproximadamente 20 crianças e adolescen-
tes foram tratados. Os tratamentos realizados serão avaliados (6, 12 e 18 meses), bem como o impacto destas 
ações para as crianças e adolescentes acometidos. Os resultados poderão contribuir para o incremento de ações 
em nível de atenção básica nos serviços públicos, além do importante impacto positivo na qualidade de vida dos 
indivíduos atendidos. Trabalhos comunitários estão também sendo desenvolvidos utilizando-se metodologias 
participativas. A capacitação de dentistas permitirá que portadores de fluorose sejam atendidos a longo prazo, 
independente da vigência do projeto.

PO007 Avaliação dos conhecimentos sobre cárie dentária dos 
responsáveis por crianças atendidas em ambulatório hospitalar

Ferreira MEAL*, Ramos MEB, Mello GS, Oliveira IF, Israel MS
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
E-mail: mar_edw@hotmail.com

O conhecimento dos fatores etiológicos e desencadeantes da doença cárie é fundamental para a prevenção 
da mesma. No trabalho, foi avaliado o conhecimento odontológico dos responsáveis de crianças atendidas em 
ambulatório hospitalar para elaborar um programa de Promoção de Saúde. A amostra constou de 51 adultos e 
a coleta de dados foi obtida através de entrevista individual. Observou-se que a maioria dos pais 66,7% sabia 
a definição de cárie e 76,5% consideravam-na como uma doença, sendo que somente 39,2% conheciam as 
características do biofilme dental e 60,8% não a consideravam como uma doença transmissível. Somente 27,5% 
sabiam fazer o diagnóstico precoce de cárie, caracterizado pelo aspecto de mancha branca ativa, mas, quase 
a totalidade dos pais 98%, se considerava responsável pela saúde bucal dos filhos e estes concordavam que a 
doença cárie poderia ser evitada. A avaliação sobre quem conhecia a definição de cárie e o aspecto inicial da 
mesma não revelou significado estatístico através do teste qui-quadrado (p > 0,05). Portanto, apesar da maioria 
da amostra se considerar responsável pela saúde bucal das crianças nem todos estão aptos a fazer o diagnóstico 
precoce, nem prevenir o estabelecimento da cárie. Sugerindo com isto, a necessidade de implantação de um 
programa de educação em saúde eficaz na prevenção da cárie nestas crianças.

PO008 Programa Dentista Cidadão: Relato de experiência

Galvão NS*, Gazola EA, Dias AGA
FACULDADE SÃO LUCAS. 
E-mail: neiandrogalvao@gmail.com

Este artigo tem o intuito de apresentar o Programa Dentista Cidadão, sua filosofia particular de prevenção e 
promoção de saúde bucal, o perfil das atividades executadas e os dados relativos ao levantamento da doença 
cárie. O programa acumula três edições em municípios diferentes que vivenciam realidades distintas no Estado 
de Rondônia. O público-alvo são escolares entre 6 e 12 anos e as ações do projeto estão divididas em ações 
diretas e indiretas. As ações direcionadas aos escolares envolvem palestras e teatros infantis, mensuração do 
índice de placa bacteriana corada, escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor, levantamento epidemio-
lógico da doença cárie, além de procedimentos curativos, principalmente o tratamento restaurador atraumático. 
As ações consideradas indiretas são as que enfocam o ambiente familiar e o escolar. São realizadas, portanto, 
palestra aos pais e responsáveis, palestra aos professores e reunião com a direção da escola. Inúmeras pessoas 
foram beneficiadas através das ações deste programa. Os dados coletados pelo levantamento epidemiológico 
apresentaram os seguintes resultados: Grupo 1 (ceod: 2,5; CPOD: 1,2), Grupo 2 (ceod: 2,4; CPOD: 1,2) e Grupo 
3 (ceod:1,5; CPOD: 1,5). O Programa possibilitou a difusão do conhecimento sobre saúde bucal tendo como 
principal ferramenta o diálogo durante palestras educativas, possibilitando a incorporação de hábitos saudáveis, 
além de desenvolver ações que objetivam a apropriação do conhecimento sobre o processo de saúde-doença.
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PNe073 Cárie dentária entre adolescentes e sua relação com o excesso 
de peso e fatores sociodemográficos

Ulinski KGB*, Tambelini CA, Braga MP, Schavarski TD, Barata TJE, Poli-Frederico RC, Ferreira FBA, 
Maciel SM
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ. 
E-mail: karlaulinski@gmail.com

Os objetivos desta pesquisa foram avaliar a prevalência da cárie dentária e investigar sua associação com 
fatores sociodemográficos e o excesso de peso em adolescentes. Delineou-se um estudo transversal com amostra 
composta por 424 adolescentes, entre 15 e 19 anos, do município de Londrina/PR, Brasil. A prevalência de cárie 
foi avaliada segundo critérios definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As características socio-
demográficas foram obtidas pela aplicação de um questionário estruturado junto aos adolescentes. O estado 
nutricional foi determinado pelo Índice de Massa Corpórea (IMC). Os resultados foram analisados pelos testes 
Qui-quadrado, Mann Whitney e Kruskall Wallis, sendo fixado o nível de significância em 5%. A prevalência de 
cárie foi de 72,9%, com o índice CPO-D médio de 2,93±2,85. O excesso de peso foi diagnosticado em 22,4% da 
amostra. Os fatores associados à maior severidade de cárie foram: o adolescente residir/estudar na região oeste 
da cidade (P<0,0001); ter 17 anos de idade (P=0,026); ter cor de pele negra (P=0,005); a menor escolaridade 
(P<0,0001); idade mais avançada de sua mãe (P=0,050) e a menor renda familiar (P=0,033). Apesar da ausência 
de associação estatística, a maior severidade de cárie foi registrada entre adolescentes com sobrepeso (CPO-D= 
3,46±3,01) e a menor, entre os obesos (CPO-D= 2,39±3,14).

Os indicadores sociodemográficos exerceram importante influência na prevalência de cárie na população estu-
dada, a qual não se associou à alta taxa de excesso de peso observada.

PNe074 Impacto da idade dentária pós-eruptiva na dureza longitudinal 
do esmalte humano hígido e desmineralizado in vitro

Sousa JM*, Magalhães AC, Rios D, Lima JEO, Cardoso CAB
Odontologia - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU. 
E-mail: jana_maniezo@hotmail.com

Clinicamente, sabe-se que dentes recém-irrompidos são mais susceptíveis a lesões cariosas comparados aos 
dentes mais velhos. O risco elevado à desmineralização tem sido também comprovado por experimentos in 
vitro. No entanto, a maioria dos trabalhos é realizada com amostras polidas provenientes de diferentes tipos 
de dentes. Adicionalmente, não há dados comparativos entre a mesma amostra hígida e desmineralizada. Este 
estudo teve como objetivo avaliar o impacto da idade pós-eruptiva na dureza longitudinal do esmalte humano 
hígido e desmineralizado in vitro. Doze amostras de esmalte não polidas provenientes de 3ºos molares huma-
nos inclusos, recém-irrompidos (1-6 meses) e com 2-3 anos de idade foram protegidas em 2/3 da superfície e 
submetidas à formação de lesão cariosa artificial (gel de metilcelulose com ácido lático, pH 4,6, 37ºC, 14dias). 
A dureza longitudinal foi realizada na superfície hígida e desmineralizada (10-220µm). Os dados foram anali-
sados por ANOVA/Tukey ou Kruskall-Wallis/Dunn (p<0,05). A média de dureza da superfície hígida (KHN), 
o ΔKHN (superfície cariada) e a profundidade da lesão (μm) para os grupos foram, respectivamente: incluso 
(333,2*/13.567/81,67), 1-6m (355,9/13.332/78,33) e 2-3a (382,9*/14.019/73,33).

Dentes com diferentes idades pós-eruptivas apresentam diferenças em relação à dureza longitudinal do esmalte 
que podem não refletir em maior susceptibilidade à desmineralização quando um gel acidificado é utilizado 
para provocar lesão de cárie artificial.

PNe075 Prevalência de fluorose dentária em escolares da zona rural do 
município de São João Rio do Peixe - PB

Portela GS*, Sampaio FC, Forte FDS, Almeida DB, Fernandes JMFA, Paiva RG, Lima-Júnior JF, 
Carvalho FG
Odontologia Social e Coletiva - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. 
E-mail: gi.portelinha@hotmail.com

A fluorose pode ser um relevante problema para a saúde pública em cidades brasileiras devido ao aumento 
no consumo e ingestão de produtos fluoretados que expõem crianças a excesso de flúor no período de suscep-
tibilidade. Com este propósito, o trabalho constitui-se no estudo de prevalência de fluorose dentária realizado 
em duas áreas rurais (município de São João do Rio do Peixe, PB) com elevadas concentrações de flúor na 
água de consumo (2,6 e 5,2 mg/L). Todo universo amostral de escolares de 7 a 13 anos (n=58) foi examinado. 
Utilizou-se o índice TF para a fluorose e dois examinadores calibrados para o índice TF (Kappa intra e inter-
examinador ≥ 0,8) realizaram os exames sob luz natural. Obteve-se elevada prevalência de fluorose entre os 
escolares, 91,3% (n=53), os indivíduos (n=58) tinham acesso a creme dental com flúor (1500 ppm) e escovavam 
os dentes diariamente. Pela análise descritiva, dos 1006 elementos dentais, os mais acometidos pela fluorose 
foram: pré-molares (93%), incisivos (89%) e molares (77%). Com relação à severidade da fluorose, 77% (n=44) 
dos indivíduos apresentavam TF grau 5 ou superior. Não houve diferença entre a severidade da fluorose e sexo 
(x2=2,55, g.l.=2, p>0,05), e fonte de água (2,6 ou 5,2 mg/L) (Mann Whitney–U, p>0,05). Observou-se aumento 
na severidade da fluorose (TF4 superior) em relação à idade em função da erupção dos pré-molares.

Observou-se elevada prevalência de fluorose moderada e severa. O consumo de creme dental fluoretado pode 
estar contribuindo para o aumento na ingestão de flúor havendo a necessidade de controle da ingestão de flúor 
na água e no creme dental dos escolares. (Apoio: CNPq - 576703/2008-7)

PNe076 Um novo método para quantificação de fluorose dental em ratos

Catani DB*, Tenuta LMA, Andaló FA, Cury JA
Odontologia Social - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. 
E-mail: danilocatani@yahoo.com.br

A quantificação de fluorose em ratos, principalmente em alterações discretas, ainda é um desafio. Assim, 
o objetivo deste estudo foi desenvolver um índice sensível para quantificar a fluorose em incisivos de ratos 
baseado na alteração da pigmentação de ferro causada por fluoreto (F) na superfície do esmalte dental de ratos. 
Trinta e cinco ratas de 35 dias de idade, receberam água com concentrações crescentes de F: 0; 12,5; 25; 50; 
62,5; 75 ou 100 µg F/mL. Após 70 dias, tempo suficiente para o pleno crescimento do incisivo, os animais foram 
sacrificados e as concentrações de F no plasma e no fêmur foram determinadas. A fluorose foi determinada 
através do método de análise da superfície do esmalte, Dental Fluorosis by Image Analysis (DFIA), baseado na 
diferença da intensidade média dos pixels das estrias claras (maior intensidade) e escuras (menor intensidade). 
As estrias são identificadas por segmentação de recortes em escala de cinza (690x170 pixels) das imagens 
digitais obtidas dos incisivos inferiores. Foi observado um aumento linear significativo na concentração de 
F no plasma e osso de acordo com o aumento da concentração de F na água (r=0,89 e 0,98, respectivamente, 
p<0,0001). O índice de fluorose (média±DP, n=5) para os grupos 0; 12,5; 25; 50; 62,5; 75 e 100 µg F/mL foram, 
respectivamente: 1,3±0,1; 2,1±0,3; 2,9±0,2; 4,7±1,1; 5,4±3,1; 4,7±1,2; 9,5±3,8; com uma correlação linear 
significante (r=0,77, p<0,0001).

Os resultados sugerem que o índice DFIA desenvolvido é um método simples e preciso, que pode ser usado com 
sucesso para quantificar alterações induzida por F em incisivos de ratos. (Apoio: CAPES)

PNe077 Validação de estudos de microinfiltração utilizando dentes 
bovinos

Dutra-Corrêa M*, Rodrigues JR, Bagnato VS, Arana-Chavez VE
Pós-graduação (mestrado Em Odontologia) - UNIVERSIDADE PAULISTA - SÃO PAULO. 
E-mail: maristeladcb@uol.com.br

Para que os dentes bovinos possam ser utilizados com segurança em substituição aos dentes humanos em 
pesquisas científicas, torna-se imprescindível o conhecimento de sua morfologia e a comparação entre eles. 
O objetivo deste estudo foi analisar aspectos morfológicos da região cervical da coroa de incisivos bovinos. 
Vinte e quatro incisivos bovinos e seis pré-molares humanos foram utilizados. Os dentes foram processados 
para microscopia de luz (descalcificação ou desgaste) e MEV. Para comparação, dois dentes humanos foram 
processados para cada um dos três métodos. Quatro incisivos bovinos foram processados para MEV, sendo dois 
examinados pela vestibular, enquanto dois foram fraturados no sentido axial (vestíbulo-lingual). Os resultados 
mostraram que os incisivos bovinos têm sua coroa recoberta por cemento celular desde a junção ameloce-
mentária até o terço médio da coroa. Esta camada é uma extensão do cemento do terço cervical radicular; 
porém, diferentemente do cemento humano cervical, esse cemento é celular, contendo numerosas lacunas de 
cementócitos e finos canalículos.

Diante destes resultados, concluiu-se que os incisivos bovinos não são indicados como substitutos de dentes hu-
manos em estudos avaliando adesão ou microinfiltração na região cervical, uma vez que a margem do preparo 
cavitário pode estar em cemento e não em esmalte como se espera o que invalidaria os resultados. Entretanto, 
os incisivos bovinos poderão ser utilizados, desde que a superfície seja desgastada para a remoção do cemento 
celular que recobre esta região da coroa. (Apoio: CNPq)

PNe078 Desenvolvimento de metodologias proteômicas para a busca de 
biomarcadores na reabsorção óssea periapical

Rezende TMB*, Freire MS, Franco OL
Odontologia - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA. 
E-mail: taiambr@gmail.com

As lesões apicais contribuem para o insucesso da endodontia e seu melhor entendimento é importante para o 
desenvolvimento de novas tecnologias odontológicas. Estudos de análises genômicas, produção de citocinas e 
atividade enzimática já foram abordadas na literatura porém, as ferramentas proteômicas foram pouco explora-
das no âmbito das reabsorções ósseas. Assim, o objetivo foi determinar protocolos para técnicas proteômicas em 
culturas de pré-osteoclastos RAW 264.7 (RAW). Culturas de células RAW foram incubadas por 6 dias em estufa 
de CO2, seguidas de diferentes técnicas de extração de proteína e da confecção de géis uni e bidimensionais. Três 
métodos de extração protéica foram testados: para membrana - utilizando tampão Tris-HCl (pH 7.5) contendo 
0.25M sucrose, associado a ultracentrifugações; para citosol – tampão Tris-HCl (pH 7.5) contendo 1% SDS e 
150mM NaCl; e para lisado celular – Tampão Tris-HCl contendo 1mM EDTA e 0.1% triton X-100; e Tampão 
Tris-HCl (pH 8.5), contendo 7M urea, 2M tiureia, 4% Chaps. As técnicas de extração protéica do lisado celular 
foram efetivas e a realização dos géis permitiram a visibilização de bandas íntegras de massa molecular entre 
18-60 kDa através de SDS-PAGE. Análises por géis 2D mostraram um amplo espectro de proteínas com massa 
molecular entre 14 e 116kDa e ponto isoelétrico 3-10, que podem ser sequenciadas por espectrometria de massa.

Conclui-se que técnicas proteômicas podem ser aplicadas no maior entendimento da reabsorção óssea periapi-
cal, possibilitando a identificação de biomarcadores para inovações na endodontia. (Apoio: CAPES)

PNe079 Avaliação da contaminação da água de equipamentos 
odontológicos da Faculdade de Odontologia - UFG

Guimarães RM*, Arrates VM, André MCDPB, Rodrigues PCF, Castro FM, Lopes LG, Souza JB
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. 
E-mail: raphaella.guimaraes@hotmail.com

O objetivo deste estudo foi verificar a presença de contaminação bacteriana por coliformes totais e colifor-
mes fecais na água utilizada em equipos odontológicos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 
de Goiás (FO-UFG). As amostras foram coletadas de seringas tríplices, alta-rotações, reservatórios de água dos 
equipos, caixa d’água e reservatório fonte, que distribui água para os equipamentos odontológicos, de acordo 
com as normas da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB). Após a desinfecção das 
pontas das seringas tríplice com limpeza utilizando detergente enzimático com gaze estéril, descontaminação 
com álcool 70 º GL e flambagem, realizou-se em sete meses a coleta de 28 amostras de 100 mL de água. As 
canetas foram previamente autoclavadas e os reservatórios de água dos equipos passaram por desinfecção em 
sua superfície externa, pela fricção de gaze embebida em álcool 70 º GL por um minuto. O material foi coletado 
em sacos plásticos neutros contendo uma pastilha de tiossulfato de sódio a fim de neutralizar a ação do cloro 
residual. Para a análise bacteriológica foi utilizado o método da Membrana Filtrante junto ao Laboratório de 
Controle de Qualidade de Alimentos e Água do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP). Do 
total das 28 amostras analisadas nenhuma apresentou contaminação por coliformes totais e fecais.

Pôde-se concluir que a água utilizada nos equipamentos odontológicos da FO-UFG estavam todas de acor-
do com os padrões de qualidade bacteriológica estabelecidos pela legislação em vigência no Brasil. (Apoio: 
CNPq)

PNe080 Avaliação da atividade do óleo essencial de Tagetes minuta L . 
sobre Candida spp ., Staphylococcus spp . e Streptococcus mutans

Almeida RBA*, Junqueira JC, Akisue G, Cardoso LML, Jorge AOC
Biociência e Diagnóstico Bucal - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS. 
E-mail: rosileneaguiar@gmail.com

O objetivo desse estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana do óleo essencial de Tagetes minuta L. sobre 
cepas de Candida spp, Staphylococcus spp e Streptococcus mutans em crescimento planctônico e em biofilme 
. Para estudo dos microrganismos em crescimento planctônico, foram determinadas a Concentração Inibitória 
Mínima e a Concentração Fungicida Mínima de 9 cepas clínicas e 1 ATCC para cada espécie: C. albicans, C. 
tropicalis, C. glabrata, S. aureus, S. epidermidis e S. mutans. Para avaliação dos efeitos dos óleos essenciais 
em biofilme, foram utilizadas cepas padrão de C. albicans (ATCC 18804), S. aureus (ATCC 6538) e S. mutans 
(ATCC 35688). O biofilme foi formado em corpos-de-prova de resina acrílica com os microrganismos isolados. 
O número de unidades formadoras de colônias obtidas em cada biofilme (UFC/mL), foi submetido ao teste t de 
Student. Os resultados demonstraram que o óleo essencial de Tagetes minuta apresentou atividade microbicida 
para todas as cepas analisadas. As médias de UFC/ mL para o biofilme de C. albicans, S. aureus e S. mutans, 
foram menores no grupo tratado com óleo essencial em relação ao grupo controle, com diferença estatistica-
mente significante.

Concluímos que o óleo essencial de Tagetes minuta L. apresentou atividade antimicrobiana sobre C. albicans, 
S. aureus e S. mutans tanto em crescimento planctônico como em biofilme.

Supl 2010.indb   330 26/8/2010   17:39:05

01
Selecionar

01
Selecionar



Braz Oral Res 2010;24(Suppl. 1):321-57 (Proceedings of the 27th SBPqO Annual Meeting) 337

PNe129 Análise do teor de fluoretos na água de abastecimento do 
município de Vassouras/RJ

Brum SC*, Cardoso CE, Silva MAM, Lavinas-Queiroz JP, Bello RF, Lima FRGS
Ccs - UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA. 
E-mail: brumsc@uol.com.br

O município de Vassouras/RJ, apresentou baixa prevalência da doença cárie na faixa de idade de 5 a 12 anos 
(levantamento USS/2008), comparado à média nacional para mesma idade. Examinadas 177 crianças, cuja con-
cordância interexaminadores de 96,25%, e análise de variância não paramétrica de Kruskal-Wallis (ANOVA) 
para um H = 17,8028 e um p = 0,0032 (5 graus de liberdade). Os resultados encontrados mostraram um cpod = 
2,2 aos 12 e um ceod = 3,52 aos 5 anos de idade. Coube investigar a contribuição do teor de fluoretos das fontes 
naturais da água de abastecimento no controle da doença, visto que o heterocontrole do flúor não é feito pela 
estação de tratamento hídrico local. Em parceria com o curso de Química Industrial, o curso de Odontologia 
mapeou 28 pontos de captação de água no município e em seus distritos (100% das Escolas Municipais), para 
verificação do enquadramento da água utilizada às exigências da Norma de Qualidade da Água para Consumo 
Humano e à minimização dos riscos de exposição populacional a teores prejudiciais à saúde. Segundo o padrão 
de potabilidade da água para consumo humano, o valor máximo permitido de fluoretos é de 1,5 mg L-1 e as 
medições efetuadas na USS (amostras em triplicatas e intervalo de confiança de 95%), forneceram teores mé-
dios de fluoreto de 0,10 mg L-1 ± 0,20 mg L-1. Estes resultados demonstram que, apesar de situar-se dentro dos 
padrões aceitáveis para o consumo, está abaixo do recomendado para a estabilização da cárie dentária (0,7 a 1,2 
mg L-1 ). Concluiu-se que, outros fatores influenciaram os resultados e que há necessidade de complementação 
controlada de flúor e formulação de política local de saúde bucal.

PNe130 Qualidade de vida de uma amostra de idosos do municipio de 
vila velha – es

Sousa H, Miclos PV, Viana AAF*, Hebling E, Gomes MJ, Carvalho RB
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. 
E-mail: hedilbertosousa@gmail.com

A sociedade brasileira experimenta um avanço crescente da terceira idade. Assim, a preocupação com o 
bem estar biopsicossocial desse estrato populacional se torna cada vez mais relevante. A pesquisa teve como 
objetivo analisar e comparar a percepção de qualidade de vida (QV) entre idosos funcionalmente independentes. 
Um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa foi conduzido na cidade de Vila Velha – ES, 
entre idosos institucionalizados (I) e não institucionalizados (NI), originados respectivamente de cinco casas de 
repouso e de grupos de convivência deste município. Para composição da amostra final, os idosos abordados 
foram pareados numa proporção de 1:3, sendo 13 idosos (I) e 39 NI, totalizando 52 participantes. A amostra 
reduzida deveu-se ao pequeno número de idosos (I) funcionalmente independentes encontrados em cada insti-
tuição pesquisada. A coleta de dados foi realizada por meio de uma ficha de dados sociodemográficos, roteiro 
de exame físico e do questionário WHOQOL-bref. Esse instrumento é composto por domínios de impacto: 
físico, psicológico, relações sociais e ambientais, sendo um indicador subjetivo de QV preconizado pela OMS.

O aspecto psíquico ser calmo teve influência positiva na QV para todos os domínios. Os idosos NI possuíam 
melhor QV no domínio social e os (I) no domínio ambiental. Embora os domínios fossem distintos, não interfe-
riram na concepção da QV entre os dois grupos.

PNe131 Perfil Epidemiológico das pessoas com deficiências atendidas em 
um Centro Odontológico de referência Estadual de Mato Grosso

França DCC*, Pinheiro ES, Lago DBR, Aguiar SMHCA
Clínica Infantil e Socia - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - ARAÇATUBA. 
E-mail: diurianne@terra.com.br

O desenvolvimento e a organização dos serviços voltados a pessoas com deficiência exigem cada vez mais 
informações específicas e regionais. Desta forma, propôs-se este estudo que trata do perfil epidemiológico dos 
pacientes atendidos no Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais – CEOPE/Mato Grosso no 
período de julho de 2005 a maio de 2009. Foi realizada análise documental, descritiva e retrospectiva da base 
de dados do CEOPE numa amostra de 5954 cadastros, distribuídos por idade, sexo, procedência e diagnóstico 
com utilização da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Os resultados mostraram 52,9% de indi-
víduos do sexo masculino, com faixa etária predominante entre 10 a 19 anos (22,1%). Os transtornos mentais 
e comportamentais foram observados em 15% dos pacientes, seguido das doenças do sistema nervoso com 
10,1%. O CEOPE atendeu 85,5% dos municípios do Estado de Mato Grosso e a capital Cuiabá liderou com 
um percentual de 63,5%.

O estudo revelou à necessidade de maior qualificação profissional e descentralização do atendimento odonto-
lógico às pessoas com deficiência.

PNe132 Potabilidade da água em área de fluorose endêmica no estado 
da Paraíba

Sampaio FC*, Souza CFM, Oliveira RF, Silva AP, Lima-Júnior JF, Carvalho FG, Forte FDS
Clinica e Odontologia Social - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. 
E-mail: fabio.sampa@uol.com.br

As águas subterrâneas são amplamente utilizadas como fonte primária de água para o consumo humano em 
várias regiões do mundo, constituindo uma alternativa técnico-econômica bastante promissora. No entanto, a 
presença de altas concentrações de flúor em águas subterrâneas tem sido comumente relatada incorrendo no 
risco de fluorose dentária ou óssea. O objetivo desse estudo foi avaliar a potabilidade da água de uma região de 
fluorose endêmica dando ênfase aos níveis de flúor. Foram analisadas 41 amostras de água subterrânea coletadas 
na região de São João do Rio do Peixe (PB). As amostras analisadas mostraram uma dureza total média 235,3 
mg/L e alcalinidade média de 249,7 mg/L, ultrapassando o limite máximo de 200 mg/L recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). O pH médio encontrado (7,74) apresenta-se dentro dos parâmetros da 
OMS (6,5-9,2) bem como os níveis de cálcio (42 mg/L) e magnésio (34 mg/L). A concentração de flúor variou 
de 0,11 a 6,34 m/L. O limite máximo aceito pela OMS para níveis de flúor é de 1,5 mg/L, no entanto 21,9% das 
amostras analisadas ultrapassaram esse limite, enquanto que 53,6% ultrapassaram o limite ideal de 0,7 mg/L de 
flúor. A maioria das amostras coletadas na região de São João do Rio do Peixe (PB) não satisfaz o nível ideal de 
flúor de acordo com a temperatura local.

Conclui-se que a maioria das amostras de águas subterrâneas dessa região está fora do padrão de potabili-
dade, havendo a necessidade de instalação de sistemas de desfluoretação e tratamento para controle de outros 
parâmetros de potabilidade. (Apoio: CNPq - 576703/2008-7)

PNe133 Injurias orofaciais no esporte e uso de protetores bucais: um 
estudo em atletas do Estado de São Paulo, 2009

Silva PR*, Souza ER, Goya S, Biazevic MGH, Crosato E, Michel-Crosato E
Odontologia do Trabalho - FUNDECTO. 
E-mail: paulorobertosilva@bol.com.br

Aspectos como a prevalência e incidência de injurias orofaciais ocorridos no esporte e a prevalência do uso de 
protetores bucais são temas que vem ganhando destaque dentro da Odontologia Desportiva. O Objetivo estudo 
foi avaliar a prevalência de lesões orofaciais em esportistas. Foi realizado um levantamento epidemiológico em 
315 esportistas que participaram dos jogos abertos de 2010. Foram coletadas informações sobre prevalência de 
injúrias orofaciais e uso de protetores bucais nas práticas desportivas, fatores associados e perguntas sobre a 
qualidade de vida. Os dados foram analisados no pacote estatístico STATA. Para verificar fatores associados foi 
realizada a regressão Multivariada de Poisson, com nível de significância de 0,05%. O projeto foi submetido 
ao comitê da FOUSP tendo siso aprovado. Participaram do estudo 315 atletas, sendo 59,37% eram do gênero 
feminino, 50,72% praticam esportes como amadores. Em relação à prevalência das lesões orofaciais 42,57% 
apontam ter experiência de lesão orofacial durante a prática esportiva. Dentre 122 atletas que sofreram lesão 
orofacial durante a prática esportiva, 82,79% não utilizavam nenhum tipo de protetor bucal no momento da 
lesão enquanto 17,21% utilizavam. Os atletas que relataram utilizar o protetor bucal, 81,13% não apresentaram 
qualquer dificuldade, enquanto 18,87% disseram apresentar alguma dificuldade na sua utilização. Em relação à 
qualidade de vida a média do OHIP foi 4,84. A idade, o gênero e condição sócio-econômica, não se mostraram 
associada a prevalência da lesão.

Podemos concluir que a experiência de lesão orofacial foi alta e não está associada a idade gênero e condição 
sócio econômica. A utilização de protetores bucais por esportista foi baixa.

PNe134 Percepções de Usuários e Equipe de Saúde sobre a Participação 
do Cirurgião-Dentista na Atenção à Criança sob Internação 
Hospitalar

Mattevi GS*, Figueiredo DR, Patrício ZM, Rath IBS
Estomatologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. 
E-mail: ninamattevi@yahoo.com.br

A partir do conhecimento de um projeto com alunos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Odon-
tologia, prestando atenção odontológica a crianças no período de internação e, considerando as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais e as Políticas Públicas de Saúde do Brasil, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória de 
abordagem qualitativa, realizada no período de maio de 2008 a dezembro de 2009, com o objetivo de verificar 
as percepções da equipe de saúde e de usuários da Unidade de Internação Pediátrica do Hospital Escola da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina quanto à participação do cirurgião-dentista na atenção à saúde da criança 
hospitalizada. Participaram do estudo cinco crianças, sete acompanhantes e oito profissionais da equipe de 
saúde que atuam na unidade, num total de vinte participantes. O instrumento de coleta de dados foi um questio-
nário semi-estruturado e duas perguntas norteadoras. A análise dos dados evidenciou discursos originados pela 
experiência com os profissionais naquele contexto e também por crenças e conhecimentos acerca do papel desse 
profissional na atenção à criança.

A síntese das categorias mostrou que a participação do cirurgião-dentista é fundamental para a atenção in-
tegral e humanizada da criança no contexto hospitalar e, também, foi percebida como apoio à equipe para 
dinamizar e otimizar o trabalho interdisciplinar, desenvolvendo atividades assistenciais específicas da área, 
além de atuar como educador na prevenção de doenças e promoção de saúde, concretizando a atenção integral 
da criança.

PNe135 Identificação dos principais problemas bucais em pré-escolares 
de um centro público de educação infantil no município de 
Maringá – PR

Nihi VSC*, Cawahisa PT, Medeiros ACR, Lima FF, Nihi FM, Terada RSS, Hayacibara MF
Dod - de Odontologia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. 
E-mail: ane_nihi@hotmail.com

O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de cárie e o acúmulo de placa bacteriana em pré-escolares, 
o conhecimento e a prática dos pais, professores e membros da Estratégia da Saúde da Família (ESF) em relação 
à saúde bucal em um Centro de Educação Infantil de Maringá. Participaram 85 pré-escolares (2-5 anos), 85 
pais, 15 professores e 7 membros da ESF. Realizou-se exame clínico nas crianças e um questionário para os 
adultos. A prevalência de cárie nas crianças foi de 25,9% e acúmulo de placa foi de 96,1%. O conhecimento 
e as práticas dos adultos apresentaram fatores positivos, como freqüência de escovação e visitas ao dentista. 
Entretanto, fatores negativos como guloseimas entre as refeições , dieta regrada e visitas ao dentista somente 
quando sentiram dor, foram relatadas. A experiência e severidade de cárie (ceod) foram associados às visitas ao 
dentista (p=0,011, p=0,004); e a idade das crianças com a primeira consulta ao dentista, (p=0.009 e p=0,038), 
respectivamente. Sobretudo, a associação estatística foi realizada entre a severidade de cárie e primeira consulta 
(p= 0,025). Em relação a características sociodemográficas, à idade da criança (P=0,015) e o nível educacional 
dos pais (p=0,039) foi associado com experiência de cárie das crianças. Os resultados mostraram um alto índice 
de placa bacteriana, entretanto baixa prevalência de cárie foi encontrada.

Há ainda uma lacuna no conhecimento sobre saúde bucal entre os adultos, o que sugere a necessidade de 
qualificação e integração para alcançar uma melhora na saúde bucal das crianças.

PNe136 Avaliação do acesso ao dentista em áreas cobertas e não 
cobertas pela ESB/PSF em quatro capitais do Nordeste

Patrício AAR*, Dourado CRL, Pereira CRS, Lucena EES, Oliveira AGRC, Lima KC, Araújo FAC
Saúde Pública - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. 
E-mail: allanpatricio1@yahoo.com.br

Este estudo avaliou o impacto da implantação das ações de Saúde Bucal no Programa Saúde da Família (SB-
PSF), sobre o acesso ao dentista do serviço público, nas cidades do Natal – RN, Recife – PE, Salvador – BA e 
São Luís – MA, comparando áreas cobertas pela Equipe de Saúde Bucal (ESB) no PSF, com áreas não cobertas. 
Estudo do tipo ensaio comunitário em paralelo quase-randomizado. Foram sorteados 09 setores censitários 
cobertos pelo PSF com ESB e emparelhados a 09 não cobertos, nas quatro cidades. Um questionário-entrevista 
foi aplicado ao informante mais qualificado do domicílio, totalizando 4.937 pessoas em Natal, 4.563 em São 
Luís, 6.149 em Recife e 6.050 em Salvador. Os indicadores foram avaliados e ajustados para as variáveis de 
confusão e feita a comparação entre as áreas. Os resultados indicam que, quando comparamos áreas cobertas 
com áreas não cobertas, não observamos diferença estatística significativa quanto ao acesso ao dentista do 
setor público, na cidade do Natal, com (p=0,414 e RR=1,04), ao analisarmos a mesma variável nas outras três 
cidades, identificamos melhores condições ao acesso em áreas cobertas pelas ESB, com (p<0,001 e RR=0,73) 
em São Luís, (p<0,001 e RR=0,77) em Recife e (p<0,001 e RR=0,86) em Salvador. Conclui-se que, quando 
comparamos áreas cobertas por ESB/PSF com áreas não cobertas, observamos impacto positivo da presença da 
ESB sobre o acesso a serviços odontológicos nas cidades de São Luís, Recife e Salvador e ausência de impacto 
em Natal – RN.
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Efeito remineralizador de um dentifrício fluoretado infantil e verniz em 
esmalte decíduo submetido a ciclagem de pH 

Fabiana Suelen Figueredo de SIQUEIRA; Sâmia Kelly Santana BARROS; Dayse 
Andrade ROMÃO; Idiane Bianca Lima SOARES;José Ivo Limeira dos REIS; 
Lucineide de Melo SANTOS
fabisfsiqueira@hotmail.com

Avaliou-se o efeito remineralizador de um dentrifício fluoretado infantil e um verniz 
fluoretado em esmalte de dente decíduo. Selecionou-se, 36 molares decíduos do 
Banco de Dentes da FOUFAL. Em seguida, aplicou-se esmalte ácido resistente ao 
dente deixando apenas uma área de 4mmX2mm de esmalte dentário exposto. 
Depois, distribuiu-se os dentes em 3 grupos: 1) controle–ciclagem de pH; 2) 
dentifrício infantil (500ppm F); 3) verniz fluoretado. O verniz fluoretado foi aplicado 
no grupo 3 e, os dentes armazenados em ambiente úmido por 24 horas. Em 
seguida, foi realizada uma profilaxia com pasta sem flúor e cada grupo, submetido 
por 14 dias a um modelo de ciclagem de pH. Após 7 dias de ciclagem, foi feita nova 
aplicação do verniz. Cada amostra do grupo 2 foi submetida diariamente a 3 
imersões de um minuto em uma solução de dentifrício de 500ppm de flúor (9.6ml 
de água/3.2g de dentifrício).Posteriormente, foram seccionadas no centro, e 
analisadas em microscópio de luz polarizada para verificação da profundidade da 
lesão de cárie. Comparações foram feitas entre os tratamentos e o grupo controle, 
utilizando-se a análise de variância (ANOVA) e teste de comparações múltiplas de 
Tukey, ao nível de 5% de significância. O verniz fluoretado apresentou uma menor 
profundidade da lesão de cárie quando comparado com o grupo controle e com o 
grupo do dentifrício, sendo essa diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 
O verniz fluoretado apresentou o maior efeito remineralizador.

P 0370

Atenção Básica em Saúde Bucal: perfil das Regiões Brasileiras

Marina TAVARES Costa Nóbrega;Carla Ramos de OLIVEIRA; Julliana CARIRY 
Palhano; Amanda de Oliveira CÂMARA; Andréa Lucena RABELO Dias ; Bianca 
Marques SANTIAGO
marinatcn@hotmail.com

Este trabalho objetivou analisar a organização da atenção básica em Saúde Bucal 
por região geográfica brasileira, utilizando-se dados do DATASUS. Empregou-se 
abordagem indutiva com procedimento comparativo-estatístico por meio de 
técnica de documentação indireta. Os dados foram obtidos pela consulta ao sítio 
do DATASUS por meio do link de indicadores do pacto de atenção básica, 
considerando os anos de 2006-2007 para Primeira Consulta Odontológica (PCO) 
e Escovação Supervisionada (ES) e 2000-2007 para a Média de Procedimentos 
Odontológicos Básicos Individuais (MPOBI). Procedeu-se análise estatística 
descritiva e inferencial (teste não-paramétrico; α=5%). A variação do indicador de 
ES foi de 1,17 (Norte) a 3,99 (Sudeste), com média de 2,76 (±1,0). O PCO, 
indicador de acesso, variou de 10,12 (Sudeste) a 15,03 (Nordeste), com média de 
12,58 (±1,5), não havendo diferença estatisticamente significante (p-valor<0,05) 
entre as regiões para esses dois indicadores. Já o número de MPOBI variou de 
0,35 (Norte) a 0,71 (Sul) com média de 0,56 (±0,876), havendo diferença 
estatisticamente significante (p-valor>0,05), com destaque para região Sul que se 
mostrou superior em todos os cruzamentos. O Nordeste apresentou 
comportamento semelhante ao Norte e ao Centro-Oeste, porém inferior ao 
Sudeste e ao Sul. 
Conclui-se que as ações básicas de saúde bucal apresentam peculiaridades para 
cada região principalmente no que concerne a Média de Procedimentos 
Odontológicos Básicos Individuais.

P 0371 

Cimento de Ionômero de vidro de vidro - Avaliação da morfologia e 
composição

Júlia Peixoto CAMPOS; Isabel Cristina Celerino de Moraes PORTO; Waldênia P. 
FREIRE; Marcos Vinícius Lia FOOK; Aline Cachate de FARIAS
 julia.peixoto@uol.com.br

Os cimentos de ionômero de vidro (CIV), apesar de amplamente utilizados na 
clínica odontológica, carecem de pesquisas sobre sua composição e a interação 
das partículas constituintes, fatores importantes para um melhor desempenho 
clínico. O objetivo deste trabalho foi caracterizar os CIV Orthoglass (OG) e Vitro 
Molar (VM), para observar sua morfologia e composição química. Os cimentos 
foram analisados através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 
Espectrometria por Energia Dispersiva de raios X (EDX) para avaliação 
morfológica, quantitativa e qualitativa dos elementos químicos presentes. A 
análise em MEV revelou que VM apresentou partículas de tamanhos e formas 
variadas contribuindo para uma maior interação entre a fase sólida e líquida, com 
menos formação de aglomerados. O espectro de EDX identificou alguns 
elementos que não estavam contidos nas especificações do fornecedor. 
As características do VM proporcionam melhor adesão do material à estrutura 
dentária.

P 0374

Uso de luvas estéreis e não estéreis: incidência de complicações no 
processo de reparo alveolar após extrações dentárias

Brunna Verna Castro GONDINHO; Alanna Kassya Bandeira FONSECA; Maria 
Cândida de Almeida LOPES
 bvernagondim@hotmail.com

O presente trabalho tem por objetivo comparar a incidência de complicações no 
processo de reparo em alvéolos dentais após extrações com uso de luvas estéreis 
e não estéreis. Este vem sendo um estudo realizado na Clínica Cirúrgica de 
Odontologia da Universidade Federal do Piauí onde os pacientes encaminhados 
para a disciplina de Cirurgia I e que satisfazem aos critérios de inclusão no estudo 
vêm sendo divididos em dois grupos. O primeiro, com realização de extrações por 
cirurgiões vestindo luvas estéreis e o segundo com cirurgiões vestindo luvas não 
estéreis. Até o presente momento, no universo dos pacientes analisados, 
puderam-se verificar três tipos de complicações (Alveolite, Alvéolo com processo 
infeccioso agudo e Alvéolo com processo inflamatório agudo) obtendo-se como 
resultado parcial de 13,55% de pacientes com uma das complicações 
encontradas para o primeiro grupo e 12,85% para o segundo grupo. 
Assim, mesmo não se tendo chegado ao final da pesquisa, as análises vêm, para 
tal metodologia adotada, mostrando que o uso de luvas estéreis não oferece 
nenhuma vantagem quando comparado ao uso das não estéreis, porém tal 
conclusão somente poderá ser publicada após encerramento da pesquisa e 
divulgação do relatório final.

P  0375 

Excreção urinária de fluoretos em região de fluorose endêmica no estado da 
Paraíba 

Consuelo Fernanda Macedo de SOUZA; Danielle Bezerra ALMEIDA; Maria 
Soraya Pereira Franco ADRIANO; Morgana Maria Souza Gadelha de 
CARVALHO; José Ferreira de LIMA JÚNIOR; Fabio Correia SAMPAIO
consuelofernanda79@hotmail.com

O objetivo deste estudo foi avaliar a excreção urinária de fluoretos em uma 
comunidade de fluorose dentária endêmica no município de São João do Rio do 
Peixe-PB (PX), exposta a uma concentração de 5,35 mg F/L na água de consumo. 
Uma amostra de 22 pessoas de dois grupos etários foi avaliada. A urina foi 
coletada por um período de 24 horas seguindo o protocolo de coleta proposto pelo 
estudo de Marthaler TM (1999). O volume total foi medido e alíquotas de 15 mL 
foram devidamente congeladas e enviadas para análise no laboratório de biologia 
bucal da Universidade Federal da Paraíba. A análise de flúor foi realizada 
utilizando um eletrodo íon específico da Orion acoplado a um potenciômetro. O 
controle negativo foi obtido a partir de indivíduos residentes no município de João 
Pessoa-PB (JP) (0,02 mg F/L). Os resultados foram analisados estatisticamente 
utilizando o pacote estatístico SPSS. Os dados de excreção (de 24h) foram 
trabalhados através de média±DP, teste T de Student. Os resultados mostraram 
média±DP de 5,66±2,73 e 0,67±0,60 mgF/L na urina-24h de indivíduos de PX e JP, 
respectivamente (p<0,05). Os resultados indicaram que a urina-24h é um 
importante biomarcador de exposição ao flúor, seguindo uma tendência de 
relação de dose-efeito. 
Conclui-se que a excreção de fluoretos na comunidade afetada por fluorose 
endêmica foi acentuada correspondendo às expectativas de exposição à elevada 
concentração de flúor na água de consumo.

P 0372

Avaliação da presença de microrganismos aeróbios e anaeróbios em canais 
radiculares com necrose pulpar e lesão periapical.

Lisiane Cristine Lopes de OLIVEIRA;Isabel Cristina Sencades SANTOS; Natália 
Maria Luccas Tenório SOARES; Eulália Camelo Pessoa de Azevedo XIMENES; 
Ayla Macyelle de Oliveira CORREIA; Amaro de Mendonça CAVALCANTE
ziane1936@hotmail.com 

Nesta pesquisa avaliou-se a microbiota de canais radiculares com necrose pulpar 
e lesão periapical visando contribuir para a correta terapêutica das infecções 
endodônticas.Utilizou-se 24 canais radiculares de 19 dentes permanentes. Após o 
isolamento absoluto e realizada a cirurgia de acesso à câmara pulpar, foi feita a 
coleta do conteúdo necrótico por meio de um cone de papel absorvente estéril. 
Depois de inoculado em meio de cultura BHI e incubados por 48 horas a 37ºC 
realizou-se a avaliação microscópica, macroscópica e a classificação de 
microrganismos pela coloração de Gram. Todos os canais apresentaram bacilos 
Gram negativos, enquanto 23 desses canais evidenciaram a presença de cocos e 
bacilos Gram positivos e em 13, leveduras. Das amostras avaliadas 19 
apresentaram microrganismos anaeróbios estritos e facultativos e apenas 5 
evidenciaram microrganismos aeróbios.(p<0,05) Também foi relacionada à 
presença dos microrganismos com as lesões periapicais. Leveduras só não 
estavam presentes no abscesso fênix. Observou-se a existência de 
microrganismos Gram positivos e Gram negativos em todos os casos estudados. 
Enquanto os microrganismos aeróbios estavam presentes apenas nos casos de 
perioodontite apical crônica e granuloma, no entanto, os microrganismoas 
anaeróbios estavam presentes em todas as lesôes periapicais estudadas. (p < 
0,05).
A microbiota de canais radiculares com necrose pulpar e lesão periapical é de 
natureza polimicrobiana predominando microrganismos anaeróbios.
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Radiopacidade de diferentes materiais restauradores pelo método de 
radiografia digital. 

Katharina Morant Holanda de OLIVEIRA; Fernanda de Albuquerque ALMEIDA; 
Lucia Carneiro de Souza BEATRICE; Hilcia Mezzalira TEIXEIRA
 katharinamorant@hotmail.com

Este trabalho objetivou verificar a radiopacidade das resinas compostas e dos 
cimentos de ionômeros de vidro (Z350; Z250 - 3M ESPE; Brilliant – Coltene; 
Natural Look – DFL; Vitro Fill LC – DFL; Ketac N 100 – 3M ESPE), comparando-os 
com Amálgama (SDI), através da radiografia digital. Foram confeccionados cinco 
amostras padronizadas de cada material, e realizadas cinco radiografias sobre 
um sensor. Nele foram posicionadas uma amostra de cada material, um 
penetrômetro de alumínio e uma amostra de chumbo, utilizando aparelho de 
Raios X, com distância foco-filme de 40cm e tempo de exposição de 0,3s. Para a 
leitura da base do filme, bem como das densidades ópticas dos materiais foi 
utilizado o software Adobe Photoshop CS3. Através de 3 medidas aleatórias, 
obteve-se uma média da densidade óptica. Dispondo-se das medidas da LB e DO, 
foram calculados o valor da densidade óptica líquida (DOL), pela qual obtém-se a 
equivalência em milímetros de alumínio. Os resultados da radiopacidade, 
expressos em termos das espessuras de alumínio com DO equivalentes ao do 
material, foram os seguintes: (Média ± DP): NL (9,73 ± 4,49); Z250 (8,22 ± 3,03); 
Z350 (7,16 ± 2,58); BRI (6,01 ± 2,30); KN100 (5,92 ± 1,09); VFLC (2,72 ± 0,81); 
Amálgama (33,60 ± 24,0). 
Dentre as Resinas, apenas a Brilliant apresentou valores abaixo do recomendado 
pela Associação Dentária Americana, de 4mm de espessura de alumínio. Já no 
grupo dos ionômeros, o Vitro Fill LC apresentou os menores valores.

P 0421 

Aspectos histológicos e histoquímicos da dentinogênese coronária em 
molares de ratos tratados com fluoxetina

Luciana Silva REGUEIRA; Priscylla Gonçalves CORREIA; Isabela Maria de 
Albuquerque SANTIAGO; Liriane Baratella-Evêncio
 lu_regueira@hotmail.com

A serotonina é um neurotransmissor responsável pelo controle de diversas 
funções corporais, entre as quais a regulação do ritmo circardiano, do sono, da 
temperatura corporal e do crescimento e desenvolvimento de tecidos neurais e 
não neurais durante a embriogenese. Estudos prévios sugerem a participação da 
serotonina, e de drogas que a regulam, no desenvolvimento crânio-facial e de 
estruturas orais. No entanto, nada se tem na literatura sobre o envolvimento do 
sistema serotoninérgico no processo de formação da dentina. O objetivo deste 
trabalho foi analisar os aspectos histológicos e histoquímicos da dentina coronária 
de primeiros molares superiores de ratos tratados com a fluoxetina, droga que 
inibe a recaptação da serotonina. Foram utilizadas 12 ratas Wistar (Rattus 
norvegicus albinus, Rodentia, Mammalia), sendo 6 delas para o grupo controle e 6 
para o experimental subdivididos em 3 subgrupos apresentando respectivamente 
1, 5 e 20 dias de vida. As mães do grupo controle receberam soro fisiológico na 
dose de 10µl/g e do tratado, cloridrato de fluoxetina na dose de 10mg/Kg a partir do 
1º ao 20º dia de gestação. Obtivemos nossas amostras a partir de um corte frontal 
à mesial do 1º molar superior dos filhotes. As amostras foram coradas pela 
hematoxilina-eosina, tricrômico de Masson e Alcian Blue. 
Os estudos histológico e histoquímico não revelaram alterações na 
dentinogênese do grupo tratado com fluoxetina 10ml/MG em relação ao grupo 
controle.

P 0422

Percepção de fluorose dentária em indivíduos residentes em região de 
fluorose dental endêmica 

Consuelo Fernanda Macedo de SOUZA; Maria Soraya Franco ADRIANO; José 
Ferreira de LIMA JÚNIOR; Franklin Delano Soares Forte; Fábio Correia SAMPAIO
consuelofernanda79@hotmail.com

Este estudo teve por objetivo avaliar a percepção estética da fluorose dentária por 
indivíduos residentes em comunidades rurais e zona urbana de um município 
onde há fluorose endêmica. Os voluntários foram examinados sob luz natural 
(índice TF), e em seguida responderam a um questionário sobre saúde bucal e 
satisfação do sorriso. Avaliaram ainda 6 fotos de variados graus de fluorose óssea. 
A amostra contou com 192 voluntários, 110 da zona rural e 82 da zona urbana do 
município, destes 17 recusaram-se a participar da pesquisa. A maioria (75%) era 
do sexo masculino, faixa etária entre 5 e 63 anos de idade e residentes na zona 
rural (59,7%). 53,4% ( n=?) apresentaram TF 0 (sem fluorose) e 15,3% dos 
indivíduos examinados (n=? ) apresentaram TF 5. A maioria (59,7%) avaliou sua 
condição de saúde bucal como ruim, 13,1% afirmam que a importância dentária é 
maior no que se refere à estética, 51,7% avaliou a aparência de seus dentes como 
ruim e 54% se dizem incomodados com a aparência do seu sorriso, no entanto a 
maior parte (81,3%) acredita que as manchas nos dentes não afetam seu 
relacionamento social. Quanto à coloração dos dentes 43,2% acha regular e 55% 
dos entrevistados não estão satisfeitos nesse aspecto, 19,9% gostariam de fazer 
limpeza e 11% gostariam de fazer clareamento. 
Conclui-se que a maioria dos voluntários não está satisfeita com sua aparência de 
seu sorriso e gostariam de fazer algum tipo de tratamento estético.

P 0424

Estudo comparativo de reconstruções panorâmicas e de cortes 
transversais por tomografia computadorizada Cone Beam

Ana Carolina Guimarães SILVA; Brício Douglas de OMENA; Camila Pessoa 
ALVES; Renata Antonia Cerqueira MORAES; Luciana Cavalcanti de ARAÚJO; 
Vanio Santos COSTA
 acgs88@gmail.com

O objetivo deste trabalho foi comparar as medidas das reconstruções 
panorâmicas (RP) e dos cortes transversais (CT) de pacientes edêntulos bilaterais 
posteriores. Foram selecionados 210 exames de tomografia computadorizada 
cone bean, realizados com fov de 13 cm e voxel de 0,25 mm, em pacientes 
edêntulos bilaterais posteriores, sendo 90 indivíduos do gênero masculino e 120 
do gênero feminino, desconsiderando etnia. A idade dos pacientes variou de 22 a 
88 anos. Para comparar as medidas, realizadas entre a crista de rebordo alveolar 
e o canal mandibular, foi utilizado o software Xoran® que permitiu a correção de 
pequenos erros do corte da região em questão na RP e nos CT. As medidas foram 
divididas em 3 grupos: G1 (medidas em RP); entre a comparação bilateral de G1 e 
G2 (p=0,034) e de G1 com G3 (p=0,000). Não houve diferença entre G2 e G3 
(p=0,064). Observou-se que tanto para o lado direito (p=0,006), quanto para o 
esquerdo (p=0,004) houve diferença significante entre as medidas de G1 e G3. 
Todos os grupos apresentaram homogeneidade entre suas medidas. 
Pode-se concluir que houve menor variação das medidas em CT quando 
comparadas às RP de pacientes edêntulos bilaterais posteriores.

P 0425

Avaliação da Resistência ao Cisalhamento e Caracterização do Padrão de 
Descolagem de Compósitos Ortodônticos

Eroncy Souto BATISTA JUNIOR; Murilo Gaby NEVES; GUstavo Antonio 
BRANDÂO ; Haroldo Amorim de ALMEIDA
eroncyjr@hotmail.com

Este estudo objetivou avaliar, in vitro, a resistência ao cisalhamento de 
compósitos para colagem ortodôntica autopolimerizáveis (Concise® e Alpha 
Plast®) e fotopolimerizáveis (Transbond XT® e Natural Ortho®), associados a 
bráquetes metálicos, e analisar o índice de adesivo remanescente (IAR) e a 
integridade da superfície do esmalte em microscopia eletrônica de varredura 
(MEV). Foram confeccionados corpos de prova com dentes humanos, e estes 
divididos em quatro grupos, de acordo com o compósito utilizado para colagem 
dos bráquetes metálicos: G1 (compósito Concise®); G2 (compósito Alpha 
Plast®); G3 (compósito Transbond XT®); G4 (compósito Natural Ortho®). Os 
grupos foram submetidos a teste de cisalhamento, 24 horas após a colagem, em 
máquina de ensaio universal Kratos, para a avaliação da resistência em MPa. Os 
resultado do teste de ANOVA mostraram valores superiores de resistência ao 
cisalhamento para o G4, com diferença estatisticamente significante em relação à 
G3 (p < 0,05). Segundo o teste Tukey não se encontrou diferença na comparação 
entre os grupos avaliados (p>0,05). Na análise do IAR não encontramos diferença 
estatística entre os grupos, mas predominaram baixos escores entre os 
espécimes. Na análise em MEV, definiu-se o rompimento dos compósitos e a 
integridade do esmalte entre os grupos. 
Conclui-se que a resistência ao cisalhamento atingiu níveis adequados e 
semelhantes entre os compósitos utilizados, sendo que o Natural Ortho® 
apresentou-se superior à Transbond XT

P 0423

Ação da laserterapia de 780 nm em modelo experimental induzido por 
carcinógeno químico.

Andreza Lira CORREIA; Amanda Pinheiro SOARES; Roberta Natalie de Andrade 
SANTOS; Águida Cristina Gomes HENRIQUES; Jurema Freire Lisboa de 
CASTRO; Cláudia CAZAL
 andrezalira@gmail.com

O laser proporcionou à odontologia novas possibilidades, porém em algumas 
áreas, as informações são escassas tornando-se relevante novos estudos. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de indução proliferativa do laser em 
dose terapêutica de 0,4J/cm² e comprimento de onda de 780nm na mucosa oral de 
ratos Wistar submetidos à carcinogênese química pelo 4NQO. Foi utilizada uma 
amostra de 15 animais com peso médio corporal de 200 g. O grupo controle foi 
constituído de 10 animais, divididos nos subgrupos A1 e A2, que receberam 
apenas 4NQO por 3 e 4 meses, respectivamente. O grupo experimental possuía 5 
animais, os quais foram submetidos à aplicação do 4NQO e de laser 780nm, com 
dose de 0,4J/cm2 e potência de 40mW por 10 segundos, contínuo e pontual, 4 
vezes por semana, durante 4 meses. Displasia moderada ficou igualmente 
distribuída entre os grupos experimental e controle. No grupo controle foram 
observadas displasias severas e, através da indução carcinogênica instituída 
desenvolveram-se 2 carcinomas in situ, 1 no subgrupo A1 e outro no subgrupo A2. 
Além disso, 1 carcinoma superficialmente invasivo foi observado no subgrupo A2. 
No grupo experimental foi possível observar desde uma hiperplasia da camada 
basal até uma displasia moderada, além da presença de vasos hiperemiados e 
infiltrado inflamatório crônico na maioria dos cortes examinados.
 Os resultados sugerem que o laser de 780nm apresentou um efeito 
biomodulatório negativo na proliferação de células neoplásicas. 
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P245
POTABILIDADE DA ÁGUA EM ÁREA DE FLUOROSE ENDÊMICA NO ESTADO DA PARAÍBA, BRASIL

1 1 2 3 1Fábio Correia Sampaio , Consuelo Fernanda Macedo de Souza , Rosimere Farias de Oliveira , Alexandre Pessoa Silva , Franklin Delano Soares Forte , José 
4Ferreira de Lima Junior

1 2 3 4Universidade Federal da Paraíba; Fundação Nacional de Saúde; Ambios Engenharia e Processos; Universidade Federal de Campina Grande

As águas subterrâneas são amplamente utilizadas como fonte primária de água para o consumo humano em várias regiões do 

mundo, constituindo uma alternativa técnico-econômica bastante promissora. No entanto, a presença de altas concentrações 

de flúor em águas subterrâneas tem sido comumente relatada, incorrendo no risco de fluorose dentária ou fluorose óssea. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a potabilidade da água de uma região de fluorose endêmica dando ênfase aos níveis de flúor. 

Foram analisadas 41 amostras de água subterrânea coletadas na região de São João do Rio do Peixe. As amostras analisadas 

mostraram uma dureza total média 235,3 mg/L e alcalinidade média de 249,7 mg/L, a qual ultrapassou o limite máximo de 200 

mg/L, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O pH médio encontrado (7,74) apresenta-se dentro dos 

parâmetros da OMS (6,5-9,2), bem como os níveis de cálcio (42 mg/L) e Mg (34 mg/L). A concentração de flúor variou de 0,11 a 

6,34 mg/L. O limite máximo aceito pela OMS para níveis de flúor é de 1,5 mg/L. No entanto, 21,9% das amostras analisadas 

ultrapassaram esse limite, enquanto que 53,6% ultrapassaram o limite ideal de 0,7 mg/L de flúor. A maioria das amostras 

coletadas na região de São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba, não satisfizeram o nível ideal de flúor para qualidade da 

água, causando fluorose dentária. Conclui-se que a maioria das amostras de águas subterrâneas dessa região está fora do 

padrão de potabilidade, havendo a necessidade de instalação de sistemas de desfluoretação.

P246
ESTUDO DOS HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAS) POR CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (HPLC) EM AMOSTRAS AMBIENTAIS EM UMA ÁREA DO LIXÃO DO 
AURÁ NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ, BRASIL
Tânia Raquel da Silva Ferreira, Elisabeth Conceição de Oliveira Santos, Iracina Maura de Jesus, Kleber R. F. Faial, Rosivaldo Alcântara Mendes
Seção de Meio Ambiente, Instituto Evandro Chagas, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde

INTRODUÇÃO: Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) são compostos caracterizados por possuírem dois ou mais 

anéis aromáticos fundidos, constituídos de carbono e hidrogênio, que são liberados durante a queima incompleta de material 

orgânico. A EPA listou 16 HPAs que são considerados os mais importantes. Considerados uma ameaça para a saúde da 

população, devido à sua dispersão ambiental e suas propriedades físico-químicas. O perigo de contágio humano por eles é 

significativo, por apresentarem elevado efeito indutor cancerígeno e/ou mutagênico. OBJETIVO: Otimizar um método de 

análise para determinação de HPAs em amostras ambientais, verificar a ocorrência deles em amostras procedentes da área em 

estudo e avaliar se o grau de contaminação ambiental por essas substâncias pode trazer riscos para a saúde da população local. 

MÉTODOS: Foram coletadas sete amostras de água e de solo. O processo de extração nas amostras de água foi realizado com 

acetonitrila, metanol grau HPLC pelo sistema de extração em fase sólida (SPE). Já nas amostras de solo, o processo de extração 

foi realizado com metanol pelo sistema de ultrassom e, em seguida, analisado por HPLC. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

otimização da metodologia foi baseada na recuperação de HPAs em amostras de solo e água previamente contaminadas com 

concentrações conhecidas de HPAs. Os resultados mostraram-se satisfatórios com base nos resultados de recuperação da 

maioria dos analitos estudados. Não foram detectados resíduos de HPAs nas amostras de água analisadas. Nas amostras de 

solo foram encontrados os seguintes HPAs: acenofiteno, acenafitaleno, antraceno, benzo[a]antraceno, benzo[b]fluoranteno, 

benzo[k]fluoranteno, fluoranteno, fluoreno, fenantreno e pireno. CONCLUSÃO: Com os resultados obtidos nas análises 

cromatográficas na área em estudo, constatou-se que, para condições ambientais, as amostras de água não apresentam HPAs 

e apenas alguns HPAs foram encontrados nas amostras de solo, o que demonstra a necessidade de uma melhor avaliação da 

área de estudo sob o aspecto ambiental e de saúde pública.
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P335
AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA APA DO IGARAPÉ GELADO: DISTRIBUIÇÃO TECIDUAL DE METAIS 
EM COLOSSOMA MACROPOMUM MANTIDOS EM TANQUES CRIATÓRIOS

1 1 2 1Marilena da Silva Dória Sousa , Dulcidéia da Conceição Palheta , Milton de Oliveira Rodrigues Neto , Victor Emmanuel Silva Campos , Sheila Junqueira 
1 1 3Sales , Sinara Nepomuceno Guimarães , Júlio César Gomes da Costa

1 2Laboratório de Análises de Minerais, Universidade Federal do Rural da Amazônia; Hospital Veterinário, Instituto da Saúde e Produção Animal, Universidade 
3Federal Rural da Amazônia; Laboratório de Solos, Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal Rural da Amazônia

INTRODUÇÃO: No Estado do Pará, os possíveis malefícios oriundos das atividades de mineração têm mobilizado a comunidade 

científica da região, que tem buscado estudar os efeitos de diferentes metais pesados nas populações expostas. Dos diversos 

fatores mencionados, as condições ambientais, como o período chuvoso, característico da região, também aumentam o 

processo de mobilização de metais pesados, o que favoreceu a dispersão destes e a dinâmica de interação com os organismos 

biológicos. OBJETIVO: Avaliar as concentrações de Cu, Mn e Zn em diversos tecidos de Colossoma macropomum (Tambaqui) no 

Município de Parauapebas, destinado à comercialização e ao consumo humano. MATERIAL E MÉTODOS: Utilizaram-se 

amostras de músculo, guelras, pele, fígado, rim e conteúdo estomacal de seis espécimes de C. macopomum de tanques 

criatórios da APA do Igarapé Gelado. As amostras foram analisadas em duplicata no Laboratório de Análises de Minerais e 

Laboratório de Solos da UFRA, por meio da técnica de Espectrometria de Absorção Atômica por Chama. RESULTADOS: A média 

das concentrações de Cu em músculo, guelras, pele, fígado, rim e conteúdo estomacal, respectivamente, foram 26 ± 11,60 µ/g; 

26,08 ± 5,77 µ/g; 33,38 ± 33,38 µ/g; 28,8 ± 8,05 µ/g; 8,78 ± 124 µ/g; 135,79 ± 260,92 µ/g; para o Mn nos respectivos tecidos 

foram 16,8 ± 2,83 µ/g; 58,25 ± 15,44 µ/g; 33,3 ± 6,65 µ/g; 4,4 ± 1,06 µ/g; 27,5 ± 7,54 µ/g; e para o Zn 107,4 ± 33,23 µ/g; 129,83 ± 

44,31 µ/g; 141,4 ± 41,44µ/g; 508,98 ± 153,30 µ/g; 73,4 ± 13,61 µ/g; 143,75 ± 38,30 µ/g. O resultado analítico para os teores dos 

metais estudados em peixes para o consumo humano apresentou valores considerados elevados, segundo a legislação 

brasileira. CONCLUSÃO: Peixes da espécie C. macropomum estão concentrando metais pesados nos diferentes tecidos a partir 

da dieta observada no conteúdo estomacal, podendo haver danos à biota aquática e à saúde humana após consumo intenso 

do pescado e seus derivados.

P336
AVALIAÇÃO DO RISCO DE FLUOROSE ÓSSEA EM REGIÃO DO SEMIÁRIDO PARAIBANO

1 2 3 1Consuelo Fernanda Macedo de Souza , José Ferreira Lima Júnior , Maria Soraya Pereira Franco Adriano , Franklin Delano Soares Forte , Fábio Correia 
1Sampaio

1 2 3Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Estadual da Paraíba

A água para consumo humano contendo 0,7-1,0 mg/L de fluoretos é considerada ideal para a prevenção da cárie com o 

mínimo de fluorose dentária. Entretanto, quando as águas apresentam concentrações de fluoretos acima de 3 mg/L, casos de 

fluorose óssea podem ser observados. Esse trabalho teve por objetivo avaliar o risco de desenvolvimento de fluorose óssea em 

uma região endêmica em fluorose dentária. A região estudada foi a Vila do Brejo, localizada no Município de São João do Rio do 

Peixe, Estado da Paraíba, onde a água para consumo humano apresenta uma concentração de 5,2 mg/L de flúor. Foram 

avaliados 63 indivíduos com idades entre 14 e 77 anos, sendo a maioria do sexo feminino (73%). Mais da metade dos 

moradores entrevistados (53,7%) são residentes permanentes ou consomem a água do mesmo poço (5,2 mg/L de flúor) há 

mais de 15 anos. Os participantes da pesquisa responderam a questionário estruturado com questões abertas e fechadas 

sobre sinais clínicos sugestivos de fluorose óssea (dores articulares em membros inferiores, região lombar, membros 

superiores incluindo dedos, mãos e punho). Do total de entrevistados, 77,7% apresentaram restrições de movimento 

associadas a mais de três sinais clínicos sugestivos da presença de fluorose óssea. Ao exame físico de uma subamostra de dez 

indivíduos, cinco deles apresentam Genu valgum (knock-knee) que é indicativo de fluorose óssea. Concluímos que a Vila do 

Brejo, em São João do Rio do Peixe é uma área com risco de fluorose óssea e necessita da implantação de um sistema de 

desfluoretação para as águas destinadas ao consumo humano.
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PNe065 Aperfeiçoamento de um modelo de biofilme de S. mutans para 
avaliar a desmineralização do esmalte e dentina radicular

Botelho JN*, Cury JA
Ciências Fisiológicas - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. 
E-mail: jnunesb@yahoo.com.br

O objetivo desse trabalho foi padronizar as variáveis experimentais críticas para a formação de biofilme de 
S. mutans e para provocar a desmineralização do esmalte dentário, adequando-o para estudar a desmineralização 
da dentina radicular, considerando ser esta mais suscetível à cárie. Biofilmes de S. mutans UA159 cresceram 
sobre blocos de esmalte e dentina bovinos expostos 8x/dia à sacarose a 10%, variando a quantidade de inóculo 
(100 uL do inóculo com 18 h de crescimento, e com densidade ótica ajustada para 0,800 ou 1,600), tempo de 
tratamento com sacarose (1 a 5 min) e tempo de formação do biofilme (4 a 5 dias). Para cada variável foram 
utilizados 3 blocos de esmalte e 3 de dentina radicular, sendo determinado o pH do meio de cultura (indicador 
de acidogenicidade) e a % de perda de dureza de superfície (%PDS) do esmalte e dentina (indicador de desmi-
neralização). Valores críticos de pH para desmineralização da dentina e do esmalte foram atingidos após respec-
tivamente 56 e 96 h de formação do biofilme. Tanto a quantidade de inóculo como o tempo de tratamento com 
sacarose se mostraram críticos em termos do grau de desmineralização do esmalte e dentina. O tempo de forma-
ção de biofilme também foi crítico e após 4 dias a %PDS da dentina foi 40,5±2,8 mas a do esmalte foi 21,6±1,6.

Os resultados mostram que para avaliar o efeito de substâncias cariogênicas na desmineralização da dentina 
o tempo de formação de biofilme deve ser de 4 dias e as demais condições experimentais testadas devem ser 
rigorosamente seguidas. (Apoio: CNPq - 140372/2010-5)

PNe066 Análise da microbiota bucal cariogênica em crianças sob terapia 
anti-neoplásica

Volpato MCPF*, Kloster AP, Volpato LER, Carvalhosa AA, Borges AH, Machado MAAM
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ. 
E-mail: mc.volpato@uol.com.br

O tratamento do câncer infantil vem apresentando resultados promissores, principalmente quando realizado 
precoce e corretamente. Entretanto, as terapias antineoplásicas tendem a não serem seletivas, causando efeitos 
indesejáveis, sobretudo na cavidade bucal do paciente, causando alterações em sua microbiota além de pro-
porcionar desconforto, perda de função, susceptibilidade a infecções e outras complicações. O objetivo desta 
pesquisa foi analisar a microbiota bucal cariogênica de crianças que estão sob terapia antineoplásica. Para tanto, 
foram coletadas amostras de saliva de 28 voluntários. Para determinar o risco de cárie e potencial cariogênico, 
foram utilizados kits de laminocultivo. Após a contagem de Lactobacilos e Streptococcos mutans destes pacien-
tes, evidenciou-se que o risco de cárie aumenta proporcionalmente com a idade destas crianças, de maneira que 
os pacientes mais velhos tem maior risco e potencial cariogênico, aparentemente não havendo interferência da 
quimioterapia na microbiota cariogênica.

É importante a inclusão do Odontopediatra na equipe profissional que trata destes pacientes, com o intuito de 
minimizar as sequelas advindas do tratamento e lhes oferecer melhor qualidade de vida. (Apoio: FAPEMAT 
- 0696/2006)

PNe067 Avaliação da ingestão de flúor por crianças e adultos em área 
de fluorose dentária endêmica

Souza CFM*, Adriano MSPF, Lima-Júnior JF, Alencar KP, Peixoto DF, Forte FDS, Carvalho MMSG, 
Sampaio FC
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. 
E-mail: consuelofernanda79@hotmail.com

Este estudo teve por objetivo estimar a ingestão de flúor a partir da escovação e da dieta (sólidos e outros 
líquidos) em uma área de fluorose endêmica com fonte de água com 5,3 mg/L de flúor. Participaram desta 
pesquisa 13 crianças (5-6 anos) e 15 adultos (29-64 anos). O método da dieta duplicada (sólidos e líquidos) 
foi realizado para coleta de alimentos. As análises da concentração de flúor da dieta e escovação (dentifricio) 
foram realizadas com eletrodo específico, após difusão facilitada por HMDS. A média±DP da ingestão de flúor 
de crianças e adultos foi de 0,11±0,04 e 0,09±0,09 mg F/Kg peso/dia, respectivamente. Onze crianças (84,6%) 
apresentaram ingestão acima de 0,07 mg/F/dia indicando risco de desenvolver fluorose. A quantidade flúor 
ingerido pela escovação foi de (1,66 ± 0,54 mg). Dentre os grupos de alimentos, a água teve uma contribuição 
maior (3,02 ± 1,44 mg F/dia) em relação aos alimentos sólidos (1,19 ± 0,41mg F/dia) e aos outros líquidos (1,28 
± 1,08 mg F/dia) na ingestão de flúor das crianças.

Conclui-se que há uma elevada ingestão de flúor na região, água é a fonte principal de ingestão e creme dental 
fluoretado contribui para ingestão de flúor para crianças. (Apoio: CNPq - 45/208)

PNe068 Avaliação clínica da rugosidade superficial de um reembasador 
rígido após desinfecção química

Izumida FE*, Giampaolo ET, Moffa EB, Pavarina AC, Machado AL, Vergani CE
Materiais Odontológicos e Prótese - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - ARARAQUARA. 
E-mail: fe_izumida@yahoo.com.br

O objetivo deste estudo foi avaliar clinicamente o efeito da desinfecção química na rugosidade superficial de 
um reembasador rígido (Tokuyama Rebase II – TR) após 6 meses do reembasamento. Trinta pacientes adultos, 
que necessitavam de reembasamento de suas próteses totais superiores participaram deste estudo, sendo divi-
didos em 3 grupos (n-=10): grupo GC (controle) – os pacientes higienizaram sua prótese três vezes ao dia com 
escova macia e sabão de coco; GP (Grupo Perborato) – os pacientes realizaram escovação com sabão de coco 
e imersão diária da prótese em solução de perborato de sódio durante 5 minutos; GChx (Grupo Clorexidina) 
– nesse grupo, além da escovação com sabão de coco, foi realizada diariamente a imersão da prótese por 5 minu-
tos em solução de digluconato de clorexidina 2%. A rugosidade (Ra) foi mensurada por meio de um rugosímetro 
(Mitutoyo Surftest SJ-400) logo após o reembasamento e após 7, 15, 30, 90 e 180 dias. Os dados foram ana-
lisados por Análise de Variância de medidas repetidas, seguido por Tukey (P=0,05). As médias de rugosidade 
superficial variaram de 1,64 a 2,98 Ra. Os resultados demonstraram que a rugosidade superficial foi influenciada 
somente pelo fator tempo (p<0,001), sendo seus valores reduzidos de forma significativa aos 30 e 180 dias.

Assim, conclui-se que houve diminuição dos valores de rugosidade do material TR após 6 meses quando com-
parado aos demais tempos. A desinfecção química não promoveu diferenças significativas nos valores de ru-
gosidade em comparação com o grupo controle, independentemente da solução de imersão utilizada. (Apoio: 
FAPs - Fapesp - 2010/00916-7)

PNe069 Relação entre biomarcadores séricos e condição periodontal de 
pacientes submetidos à terapia renal substitutiva

Pereira ALA*, Rodrigues VP, Libério SA, Guerra RNM, Alves CMC, Pereira AFV
Odontologia - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. 
E-mail: alap@ufma.br

A doença periodontal caracteriza-se como um processo inflamatório resultante do desequilíbrio entre espé-
cies bacterianas específicas e os componentes da resposta imunológica do hospedeiro, apresentando grande 
prevalência em pacientes renais crônicos, pesquisas tem sido desenvolvidos abordando uma possível interação 
entre esses dois processos patológicos. O objetivo desse estudo foi testar a hipótese de associação entre o nível 
de biomarcadores séricos da doença renal e o grau de comprometimento periodontal em pacientes submetidos 
à terapia renal substitutiva (TRS). O estudo teve caráter observacional analítico de corte transversal. A amostra 
será composta por 96 indivíduos sob TRS (45 M, 51 F; média de idade 39,8 + 13,2 anos; 33% atuais ou ex-
tabagistas; 84,4% hipertensos; média do tempo sob TRS 45,6 + 33,1 meses). Foi realizada a avaliação perio-
dontal, a entrevista e a coleta de dados médicos. Os pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com a 
condição periodontal. O teste de Mann-Whitney, teste qui-quadrado convencional e exato de Fischer foram uti-
lizados para testar a associação das variáveis. Foram observadas diferenças significantes entre os biomarcadores 
albumina sérica e fósforo sérico (p= 0,02 e 0,03, respectivamente) e o grau de comprometimento periodontal.

Os achados sugerem uma possível interação entre desnutrição e o metabolismo ósseo com o processo de infla-
mação periodontal em pacientes renais crônicos.

PNe070 Detecção de microorganismos específicos na placa bacteriana 
subgengival em pacientes diabéticos

Marques RVCF*, Marques AC, Pereira ALA, Alves CMC, Lopes FF, Pereira AFV
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. 
E-mail: rm20@ig.com.br

Conceitos atuais sobre a etiologia das Doenças Periodontais (DP) mostram uma infecção bacteriana como 
causa primária da doença. Há um grande número de patógenos associados a esta infecção. O objetivo deste tra-
balho foi avaliar a prevalência de microorganismo específicos da placa bacteriana subgengival em pacientes dia-
béticos. Os pacientes foram selecionados de forma aleatória no Programa de Diabetes do Posto de Assistência 
Médica do Diamante e pacientes em atendidos na clínica de Periodontia da Faculdade de Odontologia – UFMA. 
Foram selecionados 20 pacientes portadores de Diabetes Mellitos tipo 2. A avaliação clínica periodontal foi 
realizada através de um levantamento de Índice gengival (Löe & Silness, 1963), Índice de Placa (Silness & Löe, 
1964), Profundidade Clínica de Sondagem, Nível de Inserção Clínica, recessão gengival, grau de mobilidade e 
envolvimento de furca. Para a avaliação do teste BANA foram coletadas 80 (oitenta) amostras dos 20 pacientes. 
Os resultados mostraram que 65% das amostras de placa bacteriana subgengival, dos pacientes diabéticos, 
foram BANA positivas, sendo que destas 33,75% foram fortemente positivas, 31,25% fracamente positivas e 
em 35% não foi verificada reação enzimática.

Os autores concluíram que a prevalência de microorganismos específicos na placa bacteriana subgengival em 
pacientes diabéticos foi de 65%.

PNe071 Avaliação da atividade antimicrobiana de quatro medicamentos 
de uso intracanal e duas substâncias naturais

Santo RPE*, Passos GR, Campos CN, Chaves MGAM
Clo - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. 
E-mail: betinhapassos@yahoo.com.br

O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a atividade antimicrobiana de quatro medicamentos de uso in-
tracanal (M1: hidróxido de cálcio PA; M2: paramonoclorofenol canforado; M3: otosporin; M4: clorexidina 
2%) e duas substâncias naturais (S5: tintura de própolis a 20% e S6a: Salvia officinalis a 5%; S6b: a 10%, S6c: 
25%; S6d: a 50%) sobre duas cepas bacterianas comumente encontradas em infecções endodônticas (Kocuria 
rhizophila e Enterococcus faecalis), utilizando a técnica de difusão em ágar, pelo método de poços. O teste foi 
realizado em duplicata, com um poço por placa, semeada em meio de cultura ágar BHI, e preenchidos com os 
medicamentos. Após a incubação a 37 º C por 24hs, o halo de inibição foi medido (em mm), ao redor dos poços. 
Os dados foram analisados estatisticamente através da análise variância (ANOVA) e teste post-hoc (Tukey 
HSD). Houve diferença estatística significativa (p<0,01) entre os halos de inibição dos medicamentos testados. 
Para o E. faecalis, estatisticamente, os maiores halos de inibição foram obtidos com M4, seguido de S5, M2, M3 
e M1(sem diferença entre M3 e M1-p>0,05), S6a, S6b, S6c, S6d (sem diferença entre os subgrupos S6-p>0,05). 
Em relação a K. rizhophila, estatisticamente, os maiores halos de inibição foram obtidos com M4, seguido de 
M3, M2, S5, M1, S6d e S6c (sem diferença entre M1, S6c e S6d–p>0,05), S6a e S6b (sem diferença entre eles).

Conclui-se que a Sálvia apresentou baixa atividade antimicrobiana contra o E. faecalis e K. rizhophyla e, 
dentre as substâncias testadas, a Clorexidina 2% apresentou maior ação antimicrobiana.

PNe072 Avaliação de 10 anos das exposições ocupacionais a material 
biológico em instituição de ensino odontológico do Estado do Rio 
de Janeiro

Souza RA*, Chagas IJ, Vieira C, Silveira RG
Odontologia de Promoção de Saúde - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO. 
E-mail: ralvess@yahoo.com

O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de exposições ocupacionais a material biológico ocorridas 
no Curso de Odontologia da UNIGRANRIO, no período de 10 anos, entre janeiro de 2000 à dezembro de 2009. 
Foi realizado estudo retrospectivo com base no arquivo de exposições a material biológico da Comissão de 
Biossegurança da UNIGRANRIO. A população consistiu de estudantes, professores e funcionários do Curso 
de Odontologia. Os dados foram analisados quanto a freqüência, percentual e pelo teste do X², utilizando o 
programa SPSS®. A amostra consistiu de 165 acidentes biológicos, destes 146 (88,5%) ocorreram em estudantes 
de graduação, 5 (3%) nos docentes, 5 (3%) em dentistas, 5 (3%) com funcionários e 4 (2,5%) em alunos de 
pós-graduação. A média de idade foi de 25,29 (±12,52) anos, sendo 137 (83%) do sexo feminino. Quanto ao tipo 
de exposição, observamos que 161 (97,6%) foram percutâneas e 4 (2,4%) em mucosa ocular. Dos acidentes, 82 
(49,7%) estavam associados à agulha de carpule, 16 (9,7%) à cureta periodontal, 12 (7,3%) à sonda explorado-
ra, 11 (6,7%) com broca, 8 (4,8%) com agulha de irrigação, e 8 (4,8%) com agulha de sutura. Entre as causas 
alegadas pelos acidentados, 107 (64,8%) relacionaram descuido durante o procedimento realizado. Quanto aos 
pacientes-fonte, 0,6% possuíam HIV, 0,6% HBV e 1,2% HCV. Houve relação estatisticamente significante 
(p<0,05) entre realizar imunização para hepatite B e o gênero feminino.

Concui-se que é necessário ampliar a educação continuada quanto a prevenção e condutas diante das exposi-
ções ocupacionais a material biológico.
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