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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo avaliar o metabolismo de flúor e cálcio em uma 

região de fluorose endêmica no estado da Paraíba após a implantação de um filtro 

de desfluoretação. Participaram desse estudo 13 adultos e 16 crianças residentes na 

região de Brejo das Freiras. Para análise de ingestão foi realizada a coleta duplicada 

pela metodologia do prato duplicado e coleta de dentifrício, para análise de excreção 

foi feita a coleta de urina 24 horas. Todo o material coletado foi avaliado para 

concentrações de flúor, através do eletrodo especifico e técnica do HMDS e cálcio 

através do método do arsenazo III. A avaliação foi realizada em três momentos D1 

(baseline), D2 (30 dias após a instalação do filtro) e D3 (seis meses após). As 

análises estatísticas foram realizadas através dos programas estatísticos SPSS e 

Graphpad. Foi observado que tanto a ingestão quanto a excreção de flúor diminuiu 

após a instalação do filtro de desfluoretação, diminuindo ainda a exposição ao flúor. 

Pode-se observar ainda que o risco de fluorose dentária diminuiu de 12 crianças 

para zero seis meses após a instalação do filtro. Conclui-se que o filtro de 

desfluoretação foi eficaz ao diminuir a exposição ao flúor, diminuindo assim o risco 

de fluorose dentária.  

 

Palavras-chave: metabolismo, flúor, cálcio, ingestão, excreção, retenção, risco de 

fluorose. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate fluoride and calcium metabolism in a region 

endemic on fluorosis (Brejo das Freiras-PB) after the implantation of a defluoridation 

system. There were 13 children and 16 adults as volunteers of this study. In order to 

evaluate ingestion it was used the methodology of the duplicated dish. To analyze 

fluoride derived from dentifrice the volunteer were asked to simulate the way they 

brush their teeth and the descart was collected. For the analysis of excretion it was 

used the 24 hours urine collection. All the samples collected was evaluated for 

fluoride concentration, through the fluoride specific electrode and through HMDS 

technique. The calcium was analyzed through arsenazo II methodology. The 

metabolism evaluation occurred at three periods named D1 (baseline, that is, before 

the defluoridation system was implanted), D2 (after a period of thirty days of the 

implantation of the system) and D3 (after after a period of six months of the 

implantation of the system). All data analysis was done through statistical packages 

(SPSS and graphpad). It could be observed that ingestion and excretion of fluoride 

diminished after the implantation of the system moreover fluoride retention 

decreased. Fluorosis risks decreased from twelve children to zero six months after 

the defluoridation system was implanted. We concluded that the defluoridation 

system was effective for diminishing fluoride retention as well as the fluorosis risk.  

 

Keywords: Metabolism, fluoride, calcium, ingestion, excretion, fluorosis risks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cárie dentária é uma doença crônica, reversível quando em seus estágios 

iniciais e de etiologia multifatorial, induzida por bactérias endógenas (Fejerskov, 

2004; Selwitz, 2007). Nas últimas décadas tem sido relatado um declínio na 

prevalência da doença, tanto nos países industrializados quanto naqueles em 

desenvolvimento (Burt, 1994; Von Der Fehr e Haugejorden, 1997; Brasil, 2004b; 

Marthaler, 2004; Pieper e Schulte, 2004). Porém, paralelamente, tem sido observado 

um aumento nos relatos da prevalência de fluorose dentária, o que tem gerado certa 

expectativa nos países em desenvolvimento como o Brasil, onde muitos programas 

para o controle da cárie enfocam o uso de flúor1 (Sampaio, Von Der Fehr et al., 

1999; Narvai, 2000; Cury, 2001; Rodrigues, Leite et al., 2009; Sampaio, Silva et al., 

2010). 

 Existem três teorias que explicam o mecanismo anti-cariogênico do fluoreto, 

porém de forma geral este pode ser compreendido pela redução da perda de 

minerais durante o processo de desmineralização e ativação da reposição desses 

minerais durante a remineralização. Atualmente já se sabe que o fluoreto deverá ser 

mantido de forma constante no meio bucal, para que possa exercer sua ação 

preventiva (Lima e Cury, 2001; Hellwig, 2004). 

Deve-se considerar que a exposição ao fluoreto, atualmente, não ocorre de 

maneira isolada, mas combinando-se várias fontes, como alimentos, líquidos, 

dentifrícios, água, podendo resultar em uma ingestão de dose total diária superior ao 

limite máximo de dose sugerida e aceita internacionalmente. A dose considerada de 

risco de desenvolvimento de fluorose dentária é 0,07 mgF/Kg peso por dia embora 

doses a partir de 0,05 mgF/Kg peso por dia também sejam aceitas (Burt, 1992). 

 Apesar das dificuldades da população nordestina com o acesso à água na 

região do Semiárido, a maioria dos trabalhos realizados no Brasil acerca da ingestão 

total diária de flúor pela água e risco para fluorose foi realizada nas zonas urbanas 

da região Sudeste (Buzalaf, M. A. R., 2008). No estado da Paraíba existem pelo 

menos 03 microrregionais de saúde consideradas como situação de fluorose 

endêmica: a) Cajazeiras (onde se insere a região de Brejo das Freiras), b) Catolé do 

Rocha na mesorregião do Sertão Paraibano e c) Serra Branca na mesorregião da 

Borborema (Sampaio, Von Der Fehr et al., 1999; Whitford, Sampaio et al., 2008). 

Além disso, existem localidades isoladas com moderadas e elevadas concentrações 

1
Nome genérico para o íon 

fluoreto 
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de flúor na água de consumo como a região de Itabaiana, que se encontra inserida 

na primeira regional de saúde, também na Paraíba (Sampaio, Silva et al., 2010).  

 A fluorose dentária afeta a qualidade de vida de diversos moradores de 

localidades com elevadas concentrações de flúor in natura principalmente de 

comunidades rurais onde as fontes de água potável são limitadas. O tratamento 

odontológico específico para recuperação da estética e função mastigatória dos 

pacientes portadores de fluorose dentária é sempre realizado em mais de uma 

sessão de atendimento (microabrasão do esmalte seguido de facetas estéticas ou 

restaurações estéticas) (Baratieri, Monteiro Júnior et al., 1994; Kenneth, Agosta et 

al., 2004). Outrossim, vale salientar que este tipo de tratamento dentário não é 

ofertado na maioria das cidades do estado o que acarreta no deslocamento do 

paciente ao consultório dentário. Diante das dificuldades, a maioria dos pacientes 

não persiste no tratamento e seguem com a saúde bucal comprometida. Portanto 

ênfase deve ser dada na importância da prevenção da fluorose (Kenneth, Agosta et 

al., 2004; Prado-Júnior, Ribeiro et al., 2008). 

No nordeste brasileiro, o qual apresenta temperaturas médias altas em torno 

de 28 a 35 ºC, existem relatos de fluorose dentária (Forte, Sampaio et al., 2001; 

Oliveira Junior, Cangussu et al., 2006; Omena, Silva et al., 2006; Carvalho, Kehrle et 

al., 2007; Pinto, Medeiros-Lima et al., 2009; Teixeira, Menezes et al., 2010). Sendo 

a água a principal fonte de ingestão de fluoretos na alimentação humana, e como a 

quantidade de água ingerida varia de acordo com a temperatura média local a 

concentração ideal de fluoretos na água também vai variar de região para região 

(Galagan e Vermillion, 1957; Sampaio, 1999; Carvalho, Kehrle et al., 2007). 

 É importante compreender que a fluorose dentária ocorre quando há ingestão 

excessiva de fluoreto durante o período de formação dentária. Portanto, a única 

forma de prevenir a fluorose dentária é minimizar ou reduzir a exposição ao fluoreto 

durante a amelogênese (do nascimento aos 06 anos). No entanto, o consumo 

freqüente de água com elevadas concentrações de flúor por indivíduos adultos pode 

comprometer o funcionamento renal e ainda provocar fluorose óssea. No caso da 

população infantil, com o maior acesso ao creme dental fluoretado (1.500 mg/L), o 

risco de fluorose dentária em áreas não fluoretadas da Paraíba aumentou (Carvalho, 

Kehrle et al., 2007). Estima-se o risco de fluorose em comunidades do interior onde 

já existem teores residuais de fluoretos seja ainda maior nos próximos anos 

(Whitford, Sampaio et al., 2008). 
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 Do ponto de vista científico, as comunidades, com excesso de flúor na água, 

do estado da Paraíba ainda não estão fortemente influenciadas pelo consumo de 

alimentos industrializados e, portanto é possível considerar que um efeito halo 

(diminuição relativa na efetividade da fluoretação devido ao aumento do uso de 

fontes múltiplas de flúor) ainda não esteja operante (Lewis e Banting, 1994; Buzalaf, 

M. A. R., 2008; Sampaio, Silva et al., 2010). Esta situação possibilita identificar e 

monitorar as principais fontes de ingestão do flúor de forma longitudinal e 

simultaneamente investigar a biodisponibilidade do flúor com relação às 

concentrações de cálcio também ingeridas. Os resultados deste estudo permitem a 

realização de futuras investigações sobre os efeitos do flúor em pacientes com 

osteoporose, um tema pouco explorado nas condições da região. 

  Em adição, com a implantação do sistema de desfluoretação tivemos uma 

oportunidade ímpar no sentido de realizar um estudo longitudinal onde o mesmo 

indivíduo foi avaliado em três situações: antes, um mês após uma redução na 

ingestão de flúor e seis meses após. Vale ressaltar que os elevados teores residuais 

de flúor se devem a questões da geoquímica do solo e não são relacionados com 

fluoretação artificial ou mesmo artifício de um estudo experimental isolado, onde os 

indivíduos são expostos deliberadamente a uma dose fisiológica ou elevada de flúor. 

Pelo contrário, os indivíduos foram monitorados antes e após a implantação de um 

sistema de desfluoretação de águas e respeitando todas as questões éticas da 

portaria 196 e dos direitos do consumidor para água potável e buscando uma 

exposição de flúor que permita o máximo do benefício na redução de cárie com o 

mínimo de fluorose (Brasil, 2004a). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O propósito desta revisão literária foi abordar os principais temas inerentes ao 

metabolismo do flúor, ação preventiva, toxicidade crônica e relação com o cálcio. 

Foram então pesquisados estudos de relevância no tema publicados nas bases de 

dados eletrônicos da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde (MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 

Bibliografia Brasileira de Odontologia (BBO). Foram utilizados os seguintes 

descritores: “cárie dentária e flúor”, “ingestão de flúor”, “excreção de flúor”, “ingestão 

de flúor e dentifrícios fluoretados”, “ingestão de flúor e cálcio”, “biomarcadores”.  

 Os estudos sobre fluorose dentária têm relatado um aumento nos relatos de 

incidência e severidade dessa doença (Cangussu, Narvai et al., 2002). Este 

aumento tem sido atribuído a ingestão excessiva de flúor na fase de 

desenvolvimento dentário, nas mais variadas fontes: água fluoretada, alimentos e 

bebidas, ingestão de dentifrício fluoretado e uso inapropriado de suplementos de 

flúor. 

 Com a finalidade de dinamizar a leitura e compressão dessa revisão, optou-se 

por dividi-la em quatro tópicos principais: aspectos gerais, fontes de ingestão de 

fluoretos, biomarcadores de exposição ao fluoreto e técnicas de desfluoretação. 

 

 

2.1 Flúor - Aspectos gerais 

 

2.1.1 O fluoreto 

 

O íon fluoreto, além de sua capacidade de inibir e ativar sistemas enzimáticos 

tende a se fixar nos tecidos duros (ossos e dentes) dos animais superiores. Nos 

dentes esta fixação se dá através da substituição do íon hidroxila da hidroxiapatita 

(substância básica do esmalte dos dentes), pelo íon fluoreto, formando a fluorapatita 

nos processos de desmineralização e remineraliação do esmalte (Fejerskov, 2004).  

Os feitos benéficos do flúor são conhecidos desde o século passado quando 

trabalhos científicos publicados já em 1930 demonstraram que existe uma relação 

entre redução dos níveis de lesões dentárias em crianças e os índices naturais de 

flúor nas águas de abastecimento (teores residuais) de algumas comunidades 
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(Thylstrup e Fejerskov, 1988).  

 Por outro lado, desde há muito se sabe que o excesso de ingestão de flúor 

pode causar a fluorose dentária responsável pelo desfiguramento do esmalte, 

causando manchas nos dentes (Omena, Silva et al., 2006) e fluorose óssea 

responsável por problemas posturais e calcificação de articulações (Ekstrand, 

Fomon et al., 1994; Jackson, Harvey et al., 2002). 

No Brasil, a portaria 518 do Ministério da Saúde determina que os padrões de 

água para consumo humano sejam em 1,5 mg/L - a concentração máxima do íon 

fluoreto. 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 à 

temperatura prevalecente na comunidade. Desta forma, a concentração 

recomendada de íon fluoreto nas águas de abastecimento público é obtida pela 

seguinte fórmula: 

 

  
    

 
  

 

 

  

Levando-se em conta os critérios acima e as condições climáticas da região 

Nordeste e mais especificamente do estado da Paraíba, estabeleceu-se 

concentrações de íon fluoreto variando entre 0,6 e 0,7 mg/L (ppm) como sendo as 

ideais em água para consumo humano. Portanto, essas concentrações (abaixo de 

1,0 mg/L dizem respeito a valores onde se dispõe de sistema de fluoretação de 

águas enquanto que para fontes naturais subterrâneas o valor máximo permitido é 

de 1,5 mg/L conforme rege a portaria 518).  

 

2.1.2 Mecanismo de ação do flúor 

 

 O fluoreto pode agir no controle da cárie dentária de três formas: intervindo no 

processo de desmineralização e remineralização, atuando na mineralização pós-

eruptiva e inibindo o metabolismo bacteriano. Qualquer uma das três formas de ação 

sofrem interferência da concentração do íon, pH, composição e tipo de veículo onde 

 Onde:      E = 10,3 + 0,725 T  

                T = média de Temperatura máxima diária      

                 observada durante um período mínimo de 01 ano  

                (recomendado 05 anos) em graus centígrados. 
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ele está contido (Thylstrup e Fejerskov, 1988; Buzalaf, M., 2008; Ellwood, Fejerskov 

et al., 2011). 

 Já é comprovado que o fluoreto deve estar constantemente presente no meio 

bucal para que possa intervir na dinâmica da formação da cárie dentária. O flúor 

pode estar presente no meio bucal em sua forma livre ou ligado, seja ao biofilme, a 

saliva ou tecidos moles ou duros (Buzalaf, M., 2008; Ellwood, Fejerskov et al., 2011). 

 O fluoreto poderá intervir no processo Des-Re de duas formas: inibição da 

desmineralização ou aceleração da remineralização. No primeiro, o fluoreto estando 

presente no momento em que as bactérias produzem o ácido penetrará na 

subsuperfície do esmalte adsorvendo-se aos cristais, protegendo-os contra a 

dissolução. O fluoreto também age aumentando a velocidade do processo de 

remineralização, atraindo íons cálcio (Ellwood e Fejerskov, 2005; Buzalaf, M., 2008; 

Ellwood, Fejerskov et al., 2011). 

 Poderá ainda intervir no metabolismo bacteriano do S. mutans e lactobacilos. 

Porém para exercer esse efeito o fluoreto deverá estar presente em uma 

concentração maior do que aquela necessária para reduzir a solubilidade do esmalte 

(Buzalaf, M., 2008; Ellwood, Fejerskov et al., 2011). 

 O processo de mineralização pós-eruptivo é definido como a perda da 

porosidade do esmalte após a irrupção do elemento dentário. Na presença do íon 

flúor essa maturação é melhorada, uma vez que ele substitui a hidroxiapatita 

carbonatada, presente em elevadas concentrações no esmalte recém irrompido, 

pela flúor-hidroxiapatita (Buzalaf, M., 2008; Ellwood, Fejerskov et al., 2011). 

 

2.1.3 Toxicidade crônica do flúor: fluorose dentária e óssea 

 

 A fluorose dentária é um distúrbio do esmalte dentário que clinicamente se 

apresenta com finas linhas brancas, podendo chegar a seus estágios mais 

avançados a formação de crateras. O esmalte dentário nos casos mais severos 

pode se tornar quebradiço e provocar fraturas nos dentes.  É um distúrbio que pode 

afetar a função mastigatória e a estética do paciente. Distúrbios de comportamento 

infantil não são raros e dependem da percepção do problema (Sampaio, Mendes et 

al., 1997). A etiologia da fluorose dentária está diretamente relacionada com a 

ingestão de flúor durante o período da amelogênese (formação dentária), por este 

motivo o período de risco para o desenvolvimento da fluorose em dentes 
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permanentes vai desde o nascimento até os seis anos. Estima-se que a dose diária 

de flúor para desenvolver fluorose dentária seja em torno de 0,05 a 0,07 mg de flúor 

por Kg de peso corporal (Burt, 1992). 

 Ao contrário da zona urbana do Nordeste, a prevalência de fluorose dentária 

em crianças do interior da Paraíba está praticamente relacionada apenas com a 

concentração de flúor na água uma vez que a água ainda é o principal veículo para 

a ingestão de flúor na região (Lima e Cury, 2001; Carvalho, Kehrle et al., 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 0,10-0,70; 0,71-

1,00; e acima de 1,00 (até 3,50) mg/L, respectivamente (Sampaio, 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 

(Forte, Moimaz et al., 2008; Pessan, Silva et al., 2008). 

 A literatura aponta quatro fatores importantes como fontes de ingestão de flúor 

relacionadas com a fluorose: a) água; b) suplementos fluoretados; c) creme dental 

fluoretado; d) alimentos, bebidas ou fórmulas infantis (Buzalaf, M. A. R., 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 país (Sampaio, 2000). 

 Um fator importante para a biodisponibilidade de flúor (F) é a concentração de 

cálcio e o “turn-over” ósseo que pode modular a capacidade de absorção de F pelo 

osso e eliminação pela urina (Whitford, 1996). Além do efeito benéfico do cálcio na 

redução da absorção do flúor, o cálcio tem papel fundamental nos processos de 

controle da cárie dentária. Recentemente, Bruvo et al (2008) relacionaram as 

concentrações de diversos íons de mais de 3 mil sistemas de tratamento de águas 

na Dinamarca com padrões de saúde bucal , particularmente com a cárie dentária. 

Os autores observaram que as concentrações ideais de flúor e cálcio na água de 

consumo devem ser de 0,75 mg/L e 90 mg/L, respectivamente (Bruvo, M, Ekstrand, 

K et al., 2008). Desta forma o flúor age como cariostático e o cálcio como fator de 

retenção de flúor na cavidade bucal reduzindo os efeitos sistêmicos indesejáveis 

deste halogênio que é a fluorose dentária. Deste modo, os métodos de 

desfluoretação que sejam seletivos apenas para o flúor são considerados 

preferenciais.  
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 Estima-se que o consumo diário de 10 a 25 mg de flúor por um período de 10 

a 20 anos seja a dose relacionada com o surgimento da fluorose óssea (ou 

esquelética) do tipo severa (Hodge, Smith et al., 1970). Estes números são mais 

amplos e indefinidos do que os estimados para fluorose dentária. Em parte isso 

ocorre devido às possíveis variações individuais de biodisponibilidade de flúor e 

variações individuais quanto ao consumo e metabolismo do cálcio ao longo da vida 

(Whitford, 1996). A concentração de fluoretos nos tecidos mineralizados está 

diretamente relacionada com a quantidade e tempo de ingestão bem como com o 

nível de formação óssea e grau de mineralização destes tecidos. Experimentos 

realizados em animais mostraram que a ingestão prolongada de flúor pode provocar 

distúrbios na calcificação de ossos longos, provavelmente, devido a uma alteração 

no metabolismo do cálcio. Na Paraíba, um levantamento preliminar indicou uma 

prevalência de fluorose óssea de 25% de pacientes adultos residentes em uma 

comunidade rural com consumo de água fluoretada em 5,3 mg/L (dados não 

publicados, ver apêndice 5).   

Embora a fluorose seja o único efeito deletério relacionado à toxicidade do 

flúor, sabe-se que o flúor pode alterar a composição química dos ossos e dentes, 

uma vez que participa dos processos metabólicos para sua formação. O flúor 

juntamente com o cálcio e o fósforo alteram as propriedades fisiológicas desses 

tecidos, a mineralização, a resistência à fratura e as trocas do equilíbrio ácido-

básico.  

 

 

2.2 Fontes de ingestão de fluoretos 

 

2.2.1 Água 

 

Em 1901, John Macauley Eager escreveu sobre uma descoloração marrom 

nos dentes, chamada de “denti di chiaie”, baseado em observações de emigrantes 

italianos no porto de Nápoles. A água de beber foi indicada como causa de tais 

descolorações (Eager, 1901). 

Três estudos foram realizados em 1945, nas cidades de Grand Rapids, 

Michigan e Newburgh (USA) e em Brantford (CAN), resultando na adição de flúor as 

águas de abastecimento público. Essas investigações foram monitoradas em seus 
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aspectos médicos e de engenharia, ressaltando a eficácia e segurança sanitária da 

medida. 

O Brasil em breve completará seis décadas de experiência com projetos de 

fluoretação em sistemas de abastecimento de águas. A primeira cidade a fluoretar 

artificialmente suas águas foi o Baixo Guandu, no Espírito Santo, em 1953 (Viegas, 

1987). A literatura científica já mostrou que este método está entre uma das dez 

principais medidas de saúde pública na prevenção da cárie dentária (Cdc, 1999). No 

entanto, apesar da abrangência coletiva da fluoretação de águas no Brasil para o 

controle da cárie dentária ser um eixo importante da Política Nacional de Saúde 

Bucal, ainda há espaço para implantação de novos sistemas de água fluoretada, 

principalmente na região Norte-Nordeste, e se faz necessário estruturar uma rede de 

apoio as estratégias de monitoramento e de heterocontrole dos sistemas que se 

encontram em funcionamento (Lima, Lund et al., 2004; Ramires, Maia et al., 2006; 

Catani, Amaral et al., 2008; Panizzi e Peres, 2008).  

Características como o baixo custo e a abrangência do método já foram 

comprovadas por vários estudos (Horowitz e Heifetz, 1979; Ringelberg, Allen et al., 

1992; Wright, Bates et al., 2001; Frias, Narvai et al., 2006). No Brasil há uma 

estimativa que o custo per capita/ano seja por volta de US$0,50 (Narvai, 2001). Isto 

significa que o custo de manter um indivíduo beneficiado pela fluoretação da água 

ao longo de toda sua vida custa menos do que um único procedimento restaurador 

em consultório (Frias, Narvai et al., 2006). 

No entanto para que a fluoretação seja eficaz é preciso que a medida não só 

seja contínua ao longo do tempo, mas que também os teores de flúor sejam 

adequadamente controlados (Cdc, 1999). Atualmente esse controle da concentração 

de flúor está facilitado, pois a tecnologia atual dispõe de medidas que evitam ou 

minimizam o excesso na concentração de flúor através de dosadores automáticos 

que controlam essa concentração mantendo-a dentro de uma faixa de padrões 

adequados (Filho, Prado et al., 1992; Maia, Valença et al., 2003; Ramires e Buzalaf, 

2005). 

 Deve-se levar em consideração ainda a concentração de flúor in natura, ou 

seja, aqueles casos onde há naturalmente uma alta concentração de flúor na água. 

Muito comum em água de poço, dependendo das condições geológicas da região 

(Sampaio, Silva et al., 2010).  
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2.2.2 Alimentos e bebidas 

 

 De uma forma geral, os alimentos apresentam uma concentração de flúor 

menor que 0,5 mg/L, exceto por produtos a base de frutos do mar e frango, que 

podem apresentar concentrações de até 0,6 a 10,5 mg/L de flúor (Levy, Kohout et 

al., 1995). No entanto, em estudo realizado por Trautner (1986), observou-se uma 

reduzida biodisponibilidade do flúor na maioria dos produtos a base de carnes e 

peixes, provavelmente devido ao alto teor de cálcio nesses alimentos (Trautner e 

Siebert, 1986). 

 Para as bebidas, a concentração de flúor será uma reflexão daquela 

encontrada na água usada para seu preparo (Heilman, Kiritsy et al., 1997), em geral, 

variam entre 0,1 e 1,4 mg/L. Com exceção dos chás, que podem apresentar 

concentrações elevadas de até 7 mg/L de flúor (Jin, Yan et al., 2000; Malinowska, 

Inkielewicz et al., 2008). 

 A concentração de flúor em várias marcas de chás e sucos industrializados foi 

avaliada por Buzalaf et al (2002), encontrando concentrações acima de 0,7 µg/mL. 

Sendo essa concentração agravada quando esses produtos são reconstituídos com 

água fluoretada, contribuindo assim para uma maior ingestão total diária de flúor 

(Buzalaf, 2002). 

 Buzalaf et al. (2003) avaliaram a concentração de flúor em diversas marcas de 

chocolates e bolachas de chocolates encontradas no mercado de consumo 

brasileiro. Foi observado que uma marca de bolacha (Danyt´s) apresentou uma alta 

concentração de flúor, em que apenas 3 unidades podem fornecer 40% da ingestão 

diária máxima de flúor recomendada para uma criança de dois anos, quando 

consumidas uma vez por dia (Buzalaf, Granjeiro et al., 2003). 

 Cereais matinais e salgadinhos podem ser bastante consumidos por crianças 

podendo contribuir assim para a ingestão total diária de flúor. Em estudo realizado 

por Cardoso et al (2003) observou-se uma média de 0.76 (±0.60) mg/L de flúor para 

os cereais e 0.32 (± 0.09) para os salgadinhos (Cardoso, Olympio et al., 2003). 

 Outros cereais comumente utilizados por bebês e crianças, como Mucilon e 

Neston, apresentaram concentração média de flúor 2,4 µg/g e 6,16 µg/g, 

respectivamente. Enquanto o Toddynho, bastante consumido por crianças, 

apresentou uma concentração média de 1,18 mg/L de flúor. Portanto uma 
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quantidade de 200 mL de toddynho poderá contribuir para 30% da dose diária de 

flúor para crianças de 2 anos (Buzalaf, Granjeiro et al., 2002). 

 

 

2.2.3 Dentifrício fluoretado 

 

 Em 1954, Muhler et al publicaram o primeiro relato da capacidade de um 

dentifrício fluoretado em reduzir a incidência de cárie dentária (Muhler, 1954). 

Conseqüentemente, em 1964 o primeiro dentifrício fluoretado foi aceito pelo 

Conselho de Terapeutica Dental da ADA. A partir daí o uso de dentifrícios 

fluoretados disseminou-se e em 1980 todos os dentifrícios vendidos nos Estados 

Unidos continham flúor. 

 A portaria 22, de 20 de dezembro de 1989 estabeleceu normas 

regulamentando a incorporação de flúor nos dentifrícios no Brasil, com uma 

concentração mínima de 1000 ppm e máxima de 1500 ppm de flúor solúvel (Brasil, 

1989). 

 A associação entre a prevalência na fluorose dentária e o uso precoce de 

dentifrício está amplamente relatada na literatura (Evans, 1991; Mascarenhas e Burt, 

1998; Pereira, 2000; Lima e Cury, 2001). O uso precoce de dentifrício está 

associado também a uma maior severidade de fluorose dentária (Mascarenhas e 

Burt, 1998). Em estudo realizado por Mascarenhas et al (1998) os autores 

observaram entre as crianças que possuíam fluorose, maior severidade naquelas 

que iniciaram o hábito de escovação mais cedo.  

 Outras variáveis a serem consideradas quanto ao uso de dentifrício e risco de 

fluorose são a freqüência da escovação, a quantidade de dentifrício utilizada e a 

quantidade ingerida durante as escovações (Bottenbreg, 2004). 

 

 

2.3 Biomarcadores de exposição 

  

Os marcadores biológicos de exposição são indicadores que sinalizam 

eventos em sistemas biológicos com a finalidade de indicar uma alteração que 

poderia levar a uma doença clínica (Grandjean, 1995). A Organização Mundial de 
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Saúde relatou que um biomarcador de fluoretos é valioso por identificar e monitorar 

uso excessivo ou insuficiente do flúor biologicamente disponível.  

 O uso de biomarcadores em epidemiologia não é recente (Hulka, 1991), no 

entanto apenas recentemente os biomarcadores se tornaram importantes na 

toxicologia ambiental (Cullen e Redlich, 1995). Os marcadores biológicos podem ser 

uteis no monitoramento do estado de saúde, ao estimar os riscos e em determinar a 

relação dose-efeito (Decaprio, 1997). 

 De acordo com o Comitê Nacional de Pesquisa dos EUA (1997) os 

biomarcadores de exposição ao fluoreto podem ser subdivididos em biomarcadores 

de efeito, de susceptibilidade e de exposição. 

 Biomarcador de efeito: indicador de um componente endógeno do sistema 

biológico, uma medida da capacidade funcional do sistema ou um estado alterado 

do sistema, uma anormalidade ou uma doença. Fluorose dentária e fluorose óssea. 

 Biomarcador de susceptibilidade: indicador de que a saúde do sistema é 

sensível ao desafio a qualquer substância exógena. Mede a capacidade de um 

indivíduo apresentar uma resposta a um determinado agente. Exemplos: genética, 

estado nutricional, condição renal, turnover ósseo e crescimento esquelético. 

 Biomarcador de exposição: identificação de uma substância exógena ao 

sistema, o produto de interação entre um composto xenobiótico e componentes 

endógenos. Exemplos: plasma, soro, ossos, dentes, urina, saliva, biofilme dentário, 

fluído da placa, cabelos e unhas. 

 

 

2.3.1 Urina como marcador de exposição ao flúor 

 

 A urina é a principal via de excreção para o flúor ingerido, portanto a análise da 

concentração de flúor na urina torna-se um bom meio para a estimativa da ingestão 

total de flúor de uma comunidade (Who, 1994). O flúor é rapidamente excretado 

após sua ingestão, atingindo um pico máximo em 2 horas, conseqüentemente 

amostras isoladas podem não refletir a ingestão total de flúor. Para este fim as 

amostras de urina de 24 horas são as mais confiáveis (Hodge, Smith et al., 1970). 

 Estudos têm demonstrado que a fração de flúor que é excretada pela urina 

varia de acordo com a massa corporal (Whitford, 1990; Ekstrand, Fomon et al., 

1994). Assim a excreção em crianças mostra-se menor em relação aos adultos, isto 
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é atribuído ao fato de que as crianças apresentam uma maior capacidade para 

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

flúor tem sido reportada como sendo aproximadamente 50% (Whitford, 1990; 

Marthaler, Binder-Fuchs et al., 2000). Para crianças, este valor foi determinado em 

aproximadamente 16,7% e 30,7%, para crianças de 37 a 410 dias e crianças de 3 a 

5 anos, respectivamente (Ekstrand, Fomon et al., 1994; Villa, 1999). 

 Outro fator a ser considerado é a possibilidade de reabsorção pelos túbulos 

renais e, desta forma, o flúor volta para a corrente sanguínea. O pH urinário interfere 

nesse processo. Quando o pH é neutro, praticamente todo o flúor presente na urina 

permanece na sua forma iônica, não atravessa os túbulos e é então excretado. 

Porém quando a urina torna-se ácida, esta relação é alterada para 

aproximadamente 1000 vezes maior (Whitford, 1990). 

 O flúor excretado na urina é considerado um biomarcador contemporâneo de 

exposição uma vez que certa proporção de flúor é completamente excretada pela 

urina em menos de 24 horas (Ekstrand, Ehrnebo et al., 1978).  

  

 

2.4 Técnicas de desfluoretação 

 

 Embora a fluorose óssea possa ser minimizada, é definitiva e dentes fluoróticos 

só são recuperados por técnicas de restauração estética (Sampaio, 2000). Em 

ambos os casos, a melhor forma de prevenção da fluorose está baseada em um 

controle rigoroso na ingestão de flúor particularmente entre crianças abaixo dos 06 

anos (Buzalaf, M. A. R., 2008). Em situações de grande consumo de flúor pelos 

elevados teores residuais na água de beber, a melhor estratégia é a remoção, ou 

seja, a desfluoretação da água (Rubel e Woosley, 1979; Rubel, 2003; Ingallinella, 

Fernández et al., 2004).  

 Os critérios básicos para a escolha do processo mais apropriado para a 

remoção de fluoretos em águas de captação subterrânea para consumo humano 

são: eficiência, economia de implantação e operação e simplicidade na operação.   

 Entre os possíveis processos para a remoção de íons fluoretos pode-se citar, 

entre outros, a desmineralização total ou parcial da água através de processos de 

troca iônica com a utilização de resinas sintéticas. 
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 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 

absorção, 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), se apresentam 

como a melhor alternativa técnica e econômica. A utilização se dá na forma de 

células onde estes substratos minerais são postos em contato com a água contendo 

fluoretos em fluxo através das colunas de sorção. 

  Baseando-se em estudos pioneiros, bem como nos trabalhos desenvolvidos 

posteriormente (Rubel e Woosley, 1978; 1979; Gosh, 1986), uma tecnologia 

simplificada e adaptada para a realidade brasileira foi desenvolvida. Neste caso, 

uma técnica de adsorção de fluoretos em filtros de alumina foi implementada e está 

sendo avaliada em área de fluorose endêmica do estado da Paraíba (dados não 

publicados, CT-Hidro, 2009). A figura 1A mostra o lay-out operacional da Estação de 

Tratamentos de Águas (ETA) de Brejo das Freiras, e a figura 1 B ilustra a ETA de 

Brejo das Freiras em seu estado atual. 
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Figura 1B: Estação de Tratamento de águas com filtro de desfluoretação em Brejo 
das Freiras – PB. 

Figura 1A: Lay out operacional e estrutura física da Estação de Tratamento de águas com 
filtro de desfluoretação em Brejo das Freiras – PB. 
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3 OBJETIVOS: 

 

3.1 Objetivo geral: 

 

 

 Avaliar o metabolismo de flúor e cálcio de crianças e adultos residentes no 

município de São João do Rio do Peixe, Brejo das Freiras (PB) cuja população 

apresenta problema de fluorose endêmica, antes e após a implantação de um 

filtro de desfluoretação. 

 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 

 Realizar estudos de mapeamento e caracterização das águas de consumo na 

região do município de São João do Rio do Peixe (PB). 

 Analisar a contribuição dos diferentes constituintes da dieta (sólidos, água e 

outros líquidos) na ingestão de flúor de crianças e adultos antes e após a 

implantação de um sistema de desfluoretação. 

 Avaliar o risco de fluorose dentária e óssea na região do município de São João 

do Rio do Peixe antes e após a implantação de um sistema de desfluoretação. 

 Estimar a biodisponibilidade de flúor e cálcio antes e após a implantação de um 

sistema de desfluoretação de águas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS: 

 

 

 Este estudo é do tipo clínico intervencional de monitoramento da ingestão de 

flúor e cálcio em indivíduos expostos a elevadas concentrações de flúor pela água 

de consumo. Os mesmos indivíduos foram avaliados em duas situações: antes (D1) 

e após a intervenção na variável “ingestão de flúor”, sendo o após, dividido em trinta 

dias após (D2) e seis meses após (D3) a implantação de um filtro de desfluoretação. 

Nenhum outro parâmetro foi modificado deliberadamente 

 

4.1 Local de estudo: 

 

 O estudo foi realizado na vila de Brejo das Freiras, no município de São João 

do Rio do Peixe (PB), distante cerca de 500 km da capital João Pessoa (figura 2). O 

município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,595, com uma 

população estimada de 18201 no ano de 2010. O município está incluído na área 

geográfica de abrangência do semiárido brasileiro. Esta delimitação tem como 

critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. O período 

chuvoso se inicia em novembro com término em abril. A precipitação média anual é 

de 431,8mm (Brasil, 2005; 2008; 2010). São João do Rio do Peixe conta com 8 

unidades de saúde da familia, 1 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), 1 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e 1 Núcleo de Apoio a Saúde da Familia 

(NASF).  
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  A seleção deste local de estudo se deve ao fato desta localidade apresentar 

uma concentração média de 5,3 mg/L de flúor e 45 mg/L de cálcio na água de 

consumo, dispor de agentes comunitários conhecedores e mobilizados com a 

questão da fluorose dentária, e por ser uma área que concentra 35 casos de 

fluorose óssea confirmado por tomadas radiográficas (dados não publicados). Em 

adição, o local dista cerca de 10 km centro urbano do município (S. João do Rio do 

Peixe), apresenta fácil acesso para veículos comuns e dispõe de infra-estrutura 

adequada (eletricidade, escolas) e um laboratório de físico-química montado com 

recursos do CNPq (CT-Hidro). 

 

 

4.2 Sistema de desfluoretação: 

 

  

 O sistema de desfluoretação é baseado na capacidade de adsorção da 

alumina ativada desenvolvida com tecnologia nacional. O sistema está 

fundamentado em estudos prévios realizados em São Caetano do Sul e com 

tecnologia recente (Rubel, 2003; Ingallinella, Fernández et al., 2004). Os filtros de 

Figura 2: Mapa do município de São João do Rio do Peixe – PB. 
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desfluoretação não interferem nas concentrações residuais de cálcio na água de 

beber. 

 

4.3 Universo e amostra: 

 

 Aproximadamente 100 famílias do Município de São João do Rio do Peixe/PB 

residem na vila de Brejo das Freiras. Todas, prioritariamente, receberam água 

tratada para adequação dos níveis de concentração de fluoretos dentro dos 

parâmetros de potabilidade estabelecidos pela portaria 518 que estabelece um 

máximo de 1,5 mg/L para fontes de água em comunidades rurais. A maioria das 

famílias reside a poucos metros do poço que fornece água para a pequena 

comunidade. Do total de famílias da vila, uma amostra de 18 famílias (29 indivíduos, 

sendo divididos em crianças com idades entre cinco e seis anos (n=13) e adultos 

com idades entre (n=16) e cadastradas no sistema de ESF - Estratégia de Saúde da 

Família), foi monitorada quanto à ingestão e excreção de flúor e cálcio. 

 

 

4.4 Coletas de material biológico e estimativa de ingestão de flúor e cálcio: 

 

 Em cumprimento às normas das resoluções para pesquisa em seres humanos 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS196/96 e 251/97), foram incluídos na amostra 

apenas indivíduos que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice 1). Todos os voluntários participaram de um primeiro encontro, quando os 

mesmos foram devidamente esclarecidos quanto aos objetivos e à metodologia 

empregada no estudo, bem como orientados sobre a necessidade de se seguir 

corretamente o protocolo.  

 Os parâmetros para estimar a biodisponibilidade de flúor nos indivíduos 

expostos ao flúor foram calculados por dois grupos etários, crianças (n=13) e adultos 

(n=16), respeitando valores fisiológicos de ingestão e excreção individuais (Whitford, 

1996).  Os dados foram obtidos por coleta e análise físico-química de flúor e cálcio 

nas fontes de ingestão (águas, outros líquidos, alimentos sólidos e dentifrícios) e de 

excreção (urina) conforme métodos já validados (Buzalaf, M. A. R., 2008; Forte, 

Moimaz et al., 2008; Pessan, Silva et al., 2008). Dados de taxa de filtração 
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glomerular foram estimados para produção de urina 24-horas (Forte, Moimaz et al., 

2008). 

 

 As coletas destes parâmetros foram realizadas em três momentos distintos:  

 - D1: dados de “baseline” (antes da implantação do sistema de desfluoretação); 

 - D2: um mês após a implantação do sistema de desfluoretação. 

 - D3: seis meses após a implantação do sistema de desfluoretação.  

 A diferença entre D2 e D1; D3 e D1 fornecem as concentrações e o percentual 

de redução na concentração de flúor [F] e cálcio [Ca] ingerido (F-intake, Ca-intake), 

excretado (F-excreted, Ca-excreted) e retido (F-uptake, Ca-uptake). Estes 

parâmetros foram necessários para estimar a biodisponibilidade de flúor e cálcio 

antes e após a implantação do sistema de desfluoretação.  

 

4.4.1 Análise microbiológica da água 

 

 As amostras foram coletadas em tubos de ensaio e devidamente fechadas 

para serem levadas ao laboratório local, onde foram realizadas as análises para 

Coliformes totais e E. Coli. A análise das amostras foi feita pelo método 

cromogênico, que testa a presença/ausência bacteriológica. As amostras foram 

colocadas em sacos contendo tiossulfato de sódio a 10% em seguida foi colocado, 

no mesmo saco, o conteúdo de um frasconete contendo o substrato cromogênico. O 

saco foi lacrado, agitado e incubado a ±350C durante 24 horas. 

 Decorridas 24 horas de incubação, retirou-se da estufa o material: ao 

observar a cor amarela, o resultado é presença de coliformes totais na amostra. 

Com o auxílio de uma lâmpada ultravioleta 365 nm, observar se existe fluorescência 

azul no frasco amarelo, aproximando a lâmpada do frasco. Caso isso aconteça, 

significa que há presença de Escherichia coli na amostra examinada. Caso a 

amostra permaneça transparente, o resultado é negativo, tanto para coliformes totais 

como para E. coli. 
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4.4.2 Estimativa de ingestão de flúor e cálcio a partir da dieta (sólidos e 

líquidos). 

 

Estes dados foram coletados em dois dias da semana pela técnica de prato 

duplicado. As instruções dadas aos pais quanto ao método de coleta de todos os 

alimentos e bebidas ingeridos por seus filhos em um período de 24 horas foram 

similares às descritas por Guha-Chowdhury et al. (1996), com exceção de que toda 

a água consumida nos dois dias avaliados foi coletada e analisada em separado, 

assim como outras bebidas que não a água (apêndice 02). Portanto, para cada 

voluntário, houve dados de ingestão de flúor a partir da água (bruta e filtrada), outras 

bebidas e alimentos, permitindo a avaliação do impacto individual de cada um 

destes itens na ingestão diária de flúor e cálcio. Os coletores foram fornecidos para 

os participantes. Foi enfatizada a importância da manutenção dos hábitos dietéticos 

usuais dos voluntários para reproduzir fielmente os parâmetros de exposição ao flúor 

e cálcio. 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, 

etc., 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 congeladas em freezer (-20 °C). O monitoramento das 

concentrações de flúor em água bruta foi monitorado com coletas semanais. 

 

 

4.4.3 Estimativa da ingestão de flúor e cálcio a partir do dentifrício  

 

Foi realizada conforme descrito por Guha-Chowdhury et al. (1996), no 

entanto, foi feita uma 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 (Guha-Chowdhury, Drummond et al., 1996). Procurando-se 
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simular as condições de casa (se o pai ou a criança realiza a escovação, tamanho 

da escova de dental usada, quantidade de dentifrício colocado na escova, se é 

colocado pelos pais ou pela criança, se a criança expectora após a escovação e a 

duração da escovação). Os pais foram orientados a trazerem uma escova dental 

nova, similar em tamanho à que a criança normalmente usa. A nova escova foi 

molhada e pesada em uma 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 flúor colocada na escova. A escovação foi realizada 

pela criança com ou sem o auxílio do pai, sob a observação do examinador. 

Dependendo do seu 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 serão 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 à ingestão diária de F- a partir do dentifrício para cada criança e adulto 

(Buzalaf, M. A. R., 2008). As alíquotas foram codificadas e armazenadas em freezer 

(-20 °C) até o momento da análise. 

A análise de dentifrício foi realizada uma única vez antes da implantação do 

sistema de desfluoretação e uma única vez após a implantação do sistema. 

 

 

4.4.4 Estimativa da excreção de flúor e cálcio a partir da urina 

 

Os voluntários foram orientados a fazerem suas necessidades em recipientes 

de 1500 mL pré-lavados e fornecidos pelos pesquisadores. Após a medição do 

volume de urina excretado pelo voluntário em 24 horas, do material original foi 

retirada duas alíquotas de 15 mL para análise de flúor e cálcio. Uma alíquota de 15 

mL da amostra de urina de 24 horas foi coletada, desta vez em recipiente com 10 

mL de ácido nítrico a 50% (v/v) para efeito de análise de cálcio (Marthaler, Binder-

Fuchs et al., 2000).   
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4.5   Procedimentos analíticos  

 

4.5.1 Análise de flúor na dieta (sólidos e líquidos) e dentifrício 

 

A análise de flúor foi feita através do método de Taves (1968) de difusão 

facilitada por HMDS (hexametildisiloxano), modificado por Whitford (1996). As 

amostras (1mL de líquidos, 1g de sólidos) foram colocadas em placas de Petri 

plásticas (Falcon no1007), juntamente com 1 mL de água deionizada, figura 3 

(Taves, 1968; Whitford, 1996). Na tampa da placa foi colocado 50 µL de 0,05 M 

NaOH, distribuídos em 3 gotas. As placas foram então seladas com vaselina e por 

um orifício feito previamente na tampa, foi colocado 2 mL do hexametildisiloxano 

(HMDS, Aldrich em ácido sulfúrico 3N). Esse orifício foi imediatamente selado com 

vaselina e parafilme, figura 4. Em seguida as placas foram colocadas em mesa 

agitadora orbital plana em velocidade 2-3 por 18-24 horas. Após esse período, as 

tampas foram removidas, invertidas e as gotas de NaOH foram combinadas em uma 

única gota. Foi adicionado 20 µL de 0,2 M de ácido acético, com a finalidade de 

tamponar o NaOH. O volume final foi ajustado para 75 µL com água deionizada, 

utilizando uma pipeta. A solução final contendo todo o flúor da amostra foi analisada 

com o eletrodo íon especifico da Orion 9409 e um micro eletrodo de referência 

calomelano (Accumet KCl), ambos acoplados ao potenciômetro Orion. A leitura foi 

feita colocando o eletrodo em contato com a solução na parte interna da tampa da 

placa, figura 4. 

Na presença de um ácido forte, moléculas de HMDS se dissociam. O flúor 

presente nas amostras ou nas soluções-padrão liga-se ao radical silano, formando 

um composto volátil, o trimetilfluorsilano, que se difunde para o “trap” alcalino 

(NaOH), que está no interior da tampa. O fluoreto é trocado pelo íon hidroxila, 

formando-se assim um novo composto, o trimetilsilanol, liberando por fim o flúor.  
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A técnica da difusão facilitada por HMDS separa o flúor da amostra 

eliminando interferentes alem de concentrá-la, incrementando assim o limite de 

detecção do flúor pelo eletrodo sensível (0,02 µg/mL). 

 

Validação da análise:  

Foram preparadas soluções-padrão contendo 1, 5, 10, 50 e 100 nm de flúor 

por diluição seriada de um estoque padrão contendo 0,1M de flúor. Essas soluções 

foram difundidas em triplicata, em concomitância com as amostras sendo utilizadas 

para realização da curva de calibração. Os padrões foram lidos antes de começar a 

leitura das amostras e após o término da leitura das amostras. 

O programa Excel (Microsoft) foi utilizado para converter as leituras obtidas 

em milivoltagem (mV) para µg de F-. A média das leituras obtidas a partir dos 

padrões foi inserida na planilha (anexo) e então calculada a porcentagem de 

variação entre a quantidade de flúor medida e a esperada pelos padrões. Somente 

as curvas de calibração com porcentagem de variação de ate 5% para todos os 

padrões e r≥0,99 foram aceitas. 

Foram preparados também padrões que não sofreram difusão usando-se as 

mesmas soluções (NaOH 0,05M e acido acético 0,2M) usadas para os padrões que 

sofreram difusão. Estes padrões não difundidos foram preparados de modo a ter 

exatamente a mesma concentração de flúor que os difundidos. A comparação das 

leituras de mV dos padrões não difundidos foi utilizada para verificar a captação 

completa dos padrões difundidos. 

As amostras de dieta, líquidos e dentifrícios foram realizadas em duplicata, e 

as de unhas, se possível em duplicata. As medições foram repetidas em 10% das 

amostras, gerando um percentual de reprodutibilidade das análises de 95,95%. 

 

 

4.5.2 Análise de flúor na água e urina 

 

A análise de flúor nas amostras de água e urina foi realizada em triplicata, 

usando-se o eletrodo acoplado ao potenciômetro Orion 9609 após serem 

tamponadas com TISAB II (tampão de ajuste da força iônica total). As amostras de 

urina foram diluídas (1:1) antes da leitura e quando necessário o tamponamento foi 

feito com o TISAB III (1:10). 
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Validação da análise: 

A curva de calibração foi realizada com soluções padrão contendo 0,4, 0,8, 

1,6, 3,2 e 6,4 mg/L de flúor, tomando-se os mesmos cuidados descritos para 

validação da análise de flúor nas unhas e dieta. As medições foram repetidas em 

10% das amostras. 

  

 

4.5.3 Análise de cálcio na urina 

 

As análises de Ca na urina foram realizadas com método colorimétrico 

usando kits Cálcio arsenazo III (Gold Analisa Diagnóstica LTDA, Belo Horizonte). 

Para esta análise, uma amostra de urina de 24 horas será coletada em recipiente 

com 10 mL de ácido nítrico a 50% (v/v).  O cálcio presente na amostra reage com o 

arsenazo III, originando um complexo colorido (azul/verde) que é quantificado 

espectrofotometricamente em 650 nm, (figura 6). 

 

 

 

4.5.4 Análise de cálcio em líquidos, dentifrício e água. 

 

As análises de cálcio em líquidos, água e “slurry” dos cremes dentais também 

foram realizadas através dos métodos do arsenazo III [Ácido O-(1,8-dihydroxy-3,6-

disulfon-aphthylene-2,7-bisazo)-bisbenzenearsônico)] e leitura em leitora de 

microplaca (650 nm, para placas de 96 poços).  Os líquidos fortemente coloridos 

foram tratados previamente com um agente clarificador (PVPP) na proporção de 10 

mL da solução para 0,1 gramas do agente. O pH de todas as amostras foram 

ajustados para aproximadamente 8, usando-se um eletrodo de vidro (Orion) com 

HCL 0,1 N, um eletrodo de calomelano e um sistema de medida de voltagem, 

acoplado a um potenciômetro 720A+ (Orion).  

Depois do preparo das amostras as mesmas foram colocadas na microplaca de 

acordo com a tabela a seguir: 
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Quadro 1. Relação dos volumes de reagentes para analise de cálcio pelo método 

do arsenazo III. (Adaptado de Paramedical SrL - 

http://www.paramedical.it/metodiche/EN/pdi993560.pdf) 

 

 Branco Padrão Branco/Amostra Amostra 

Reagente 1 – Arsenazo III 100 µL 100 µL --- 100 µL 

Reagente 2 – Branco 

(água bideionizada) 

--- --- 100 µL --- 

Água destilada 10 µL --- --- --- 

Reagente 3 – Padrão de 

cálcio 

--- 10 µL --- --- 

Amostra --- --- 10 µL 10 µL 

 

A leitura foi realizada no espectrofotômetro FluoStaOptima em comprimento 

de onda 650nm. O padrão de cálcio de 10 mmol/L foi diluído de uma solução 

estoque de 1molar. O arsenazo III foi usado em uma concentração de 0,2 mmol/L. 

Após a leitura foram feitos os cálculos para obtenção da concentração de 

cálcio das amostras através da seguinte fórmula: 

 

 
        

   
     

  

  
       

 

Onde “As” representa a leitura da absorbância da amostra, “Asb” representa a 

leitura da absorbância da amostra/branco, e “Ast”, a leitura da absorbância do 

padrão de cálcio. 

 

 

4.6 Dados antropométricos: 

 

http://www.paramedical.it/metodiche/EN/pdi993560.pdf
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  Dados de estatura, peso, Índice de Massa Corporal (peso/altura) foram obtidos 

conforme metodologias previamente validadas por estudos da Organização Mundial 

de Saúde, utilizando balança digital com precisão de 0,1 Kg (Powerpack BLD-610.G) 

e fita métrica em mm (Sampaio, 1999), registrando assim o peso e estatura de cada 

voluntário. 

 

4.7   Avaliação físico-química da água 

 

Os parâmetros físico-químicos (cor, turbidez, dureza, condutividade) e micro-

biológicos (contaminação microbiológica) foram analisados in loco através de 

diversas metodologias estabelecidas pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

Basicamente, os métodos físico-químicos aplicados foram baseados em técnicas 

colorimétricas. Para a avaliação microbiológica, utilizou-se substrato cromogênico 

(Colilert®) definido ONGP-MUC quantitativo para detecção via enzimática de 

Coliformes e Escherichia coli (Brasil, 2009). 

 

 

4.8  Análise estatística: 

  

 Os valores de concentração foram trabalhados como média, desvio-padrão e 

também como mediana no caso dos dados de urina no pacote estatístico SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) v. 16 (demo) e Graph Pad Prism v5.  

(Marthaler, Binder-Fuchs et al., 2000). Na observância de distribuição uniforme e 

normalidade dos valores numéricos pelo teste de Kolmogorov-Smirnov optou-se por 

inferência estatística paramétrica.  

 No estudo de mapeamento, a comparação entre a concentração de F presente 

na água coletada na casa dos voluntários das diferentes comunidades foi analisada 

por ANOVA. 

 Para os estudos de metabolismo, todas as comparações longitudinais intra-

grupo de concentração de F- presente na água coletada em diferentes datas foi 

utilizado o teste ANOVA de medidas repetidas (com pós-teste de Bonferroni) e teste 

t pareado quando apropriado. O teste ANOVA de medidas repetidas (com pós-teste 

de Bonferroni) também foi usado para detectar diferenças entre os grupos de 

alimentos. Os mesmos testes foram utilizados para verificar redução na ingestão, 
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excreção e retenção de flúor intra-grupo. Para comparações entre os grupos etários, 

utilizou-se o teste T de Student. 

  A ingestão de flúor pela dieta e escovação foi relacionada a média de 

concentração presente na urina, utilizando-se o coeficiente de correlação de 

Pearson, com nível de significância de 5%. A correlação de Pearson foi utilizada 

ainda para relacionar a ingestão de cálcio com a retenção de flúor como medida 

estimada de biodisponibilidade do flúor. 

 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 por considerar como 

estatisticamente significativos o nível de probabilidade de 5% (p<0,05).  
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Figura 3- Placa de Petri vaselinada. Adição de 1 mL da amostra com 1 mL de 
água deionizada. 

Figura 4- Adição de 50 µL de NaOH 0,05M na tampa distribuída em 3 gotas. 
Fechamento da placa e adição de 02 mL de HMDS. 

Figura 5- Após o vedamento imediato do orifício com vaselina e parafilme. As 
amostras foram agitadas por no mínimo 18 horas. Após esse período foi 
realizada a leitura no eletrodo específico. 
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Figura 6: Microplacas para análise de cálcio pelo método do arsenazo III. 
Espectrofotômetro para leitura da microplaca pela absorbância.  
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5 RESULTADOS 

 

 A caracterização da amostra foi de 13 crianças (07 do sexo feminino e 06 do 

sexo masculino) com idades entre 05 e 06 anos, e 16 adultos do sexo feminino com 

idades entre 26 e 65 anos. 

 A tabela 1 mostra a caracterização da população estudada, com relação ao 

gênero, idade média, peso médio, altura média e número de voluntários (n). 

 

Tabela 1. Gênero (M-masculino, F-feminino), idade, peso (Kg), altura (cm) e número 

de voluntários.  

 

 Gênero Idade (±DP) Peso (Kg) (±DP) Altura (cm) (±DP) 

Crianças M - 6 (46%) 6,5 (±0,76) 17,3 (±1,8) 109 (±0,06) 

F – 7 (54%) 6,5 (±0,49) 16,4 (±2,2) 107 (±0,04) 

Adultos F – 16 (100%) 48 (±15) 58 (±9) 153 (±4) 

 

 

5.1 Resultados do mapeamento e qualidade da água 

 

 A figura 7 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, a concentração de flúor 

variou entre 0.11 e 9.33 mg/L. 63,9% dessas amostras apresentaram concentração 

de flúor acima do valor ideal de 0,7 mg/L e 1/3 das amostras apresentaram valores 

acima de 1.5 mg/L. 
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Figura7: Distribuição de flúor no município de São João do Rio do Peixe-PB. 

 

  

 A figura 8 (A e B) mostra análise acerca da qualidade da água das amostras 

coletadas na Vila do Brejo-PB. As amostras que apresentaram coloração amarelada 

apresentam-se contaminadas por coliformes totais, enquanto que as que 

apresentaram coloração azul estão contaminadas por E.coli. 

 

 

0                      10                    20 km 
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A                                                             B 

   

Figura 8A. Cartelas com identificação de contaminação por Coliformes totais. 8B. 

Avaliação em ultravioleta para confirmação de presença de E. coli nas amostras de 

água.  

 

 

5.2 Resultados de Ingestão de flúor 

 

 As tabelas com os valores individuais observados em D1, D2 e D3, para a 

ingestão de flúor pela dieta, considerando seus diferentes componentes (sólidos, 

líquidos, água e dentifrício) para crianças e adultos encontram-se nos apêndices. 

Ilustrando os valores individuais para risco de fluorose dentária em crianças. 

  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 do filtro (D1). Após a instalação do 

filtro o risco de fluorose dentária caiu para 7,6% no período de 01 mês (D2) e para 

zero no período de 06 meses (D3), (tabela 2) 
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Voluntário D1 D2 D3 

01 0,09 0,08 0,06 

02 0,16 0,02 0,04 

03 0,09 0,04 0,03 

04 0,09 0,03 0,03 

05 0,10 0,06 0,03 

06 0,15 0,03 0,03 

07 0,11 0,03 0,03 

08 0,09 0,03 0,03 

09 0,06 0,02 0,02 

10 0,07 0,06 0,05 

11 0,10 0,04 0,03 

12 0,08 0,05 0,04 

13 0,11 0,04 0,03 

Média (±DP) 0,10 (±0,03) 0,04 (±0,02) 0,03 (±0,01) 

. 

  

 

Tabela 2: Risco de fluorose apresentado pelas crianças nos períodos D1, D2 e D3 
com respectivas médias (±DP). 
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Tabela 3a: Distribuição das médias (DP) da concentração de flúor ingerido por 

crianças e adultos (n=29) em três momentos: D1, D2 e D3. Todos os valores estão 

expressos em mg e distribuídos por diferentes componentes da dieta.*    

 

*  Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas ente D1, D2 e D3 de cada 
componente (linhas) pelo teste de ANOVA de medidas repetidas. Letras maiúsculas 
indicam diferenças estatísticas entre os 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 ingerido entre crianças e 
adultos (p>0,05, teste T de Student). 
 
 
 
Tabela 3b: Média (±DP) da concentração de flúor ingerido diariamente em relação 

ao peso dos indivíduos (mg F/ kg peso/ dia). Valores para crianças e adultos (n=29) 

em três momentos: D1, D2 e D3.*   

 
 
 
 
 
 
 

*  Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas entre os grupos (linhas) pelo 
teste de ANOVA de medidas repetidas. Letras maiúsculas indicam diferenças entre 
colunas (teste t de Student); p<0,05. 
 

O teste ANOVA foi realizado para avaliar a diferença dos componentes da 

dieta, dividindo a amostra em crianças e adultos. Pode-se observar que para as 

crianças houve diferença estatisticamente significativa entre a água e todos os 

Grupo Componente D1 D2 D3 

 

Crianças 

Sólidos 0,51 (0,24)aA 0,33 (0,43)aA 0,41 (0,40)aA 

Líquidos 1,14 (1,01)aAC 0,48 (0,46)bA 0,33 (0,43)bA 

Água  3,32 (1,32)aB 1,43 (0,60)bB 1,47 (0,59)bB 

Dentifrício 1,67 (0,54)aC 0,72 (0,20)bA 0,72 (0,20)bA 

Sub-Total 6,64 (1,20)a 2,96 (0,59)b 2,93 (0,52)b 

Adultos 

Sólidos 1,65 (1,11)aA 0,50 (0,32)bA 0,41 (0,26)bA 

Líquidos 1,08 (0,90)aA 0,43 (0,21)bA 0,46 (0,23)bA 

Água 3,06 (0,85)aB 1,30 (0,53)bB 2,06 (0,97)bB 

Sub-Total 5,79 (1,02)a 2,23 (0,48)b 2,93 (0,94)b 

Grupos D1 D2 D3 

Crianças 0,10 (0,03)aA 0,04 (0,02)bA 0,03 (0,03)bA 

Adultos 0,03 (0,01)aB 0,01 (0,00)bB 0,02 (0,01)bA 
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outros grupos em D1 F(3)=24,2, D2 F(3)=15,2 e D3 F(3)=19,2, líquidos não 

apresentaram diferença entre sólidos e dentifrícios, no entanto sólidos e dentifrícios 

variaram entre si apenas em D1. Já o grupo dos adultos a água mostrou diferença 

estatisticamente significativa entre todos os outros grupos enquanto sólidos e 

líquidos não se mostraram diferentes em D1 F(2)=17,9, D2 F(2)=25,5 e D3 

F(2)=37,8. 

 O teste ANOVA de medidas repetidas com post hoc Bonferroni mostrou, para 

as crianças, que só houve diferença estatisticamente significativa entre D2 e D3 

F(2)=4, com p<0,05. Enquanto que para o grupo de adultos, F(2)=6,9, com p<0,05, a 

tendência foi a mesmo com uma diferença significa estatisticamente apenas entre 

D2 e D3. 

A água de consumo é o componente que mais contribui para uma maior 

ingestão de flúor tanto em crianças (50%) quanto em adultos (53%). Para as 

crianças outro fator importante é a ingestão de dentifrício fluoretado, que contribui 

com cerca de 25% da ingestão diária total de flúor.  

O teste ANOVA de medidas repetidas com post hoc Bonferroni mostrou que 

para as crianças a concentração média de flúor em D1 difere significativamente de 

D2 e D3, enquanto que entre D2 e D3 não há diferença estatisticamente significativa 

F(1,1;13,5)=40,5, p<0,05. Para adultos, a tendência é a mesma com a concentração 

de flúor ingerida em D1 diferindo de D2 e D3, enquanto que entre após a instalação 

do filtro (D2 e D3) não há uma diferença estatisticamente significativa entre os 

períodos de um mês e seis meses F(2,14)=11,7, com p<0,05. No geral houve 

diferença estatisticamente significativa entre D1 e D2 e entre D1 e D3, porem entre 

D2 e D3 não houve diferença. 

A figura 9 ilustra a contribuição de cada componente dietético para a ingestão 

total de flúor através da dieta para crianças e adultos. Pode-se notar que não há 

variação antes e depois da instalação do filtro de desfluoretação.
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Figura 9: Contribuição dos diferentes componentes da dieta para a ingestão total de 

flúor de crianças e adultos antes (D1) e após (D2 e D3) a instalação de um filtro de 

desfluoretação. 
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5.3 Resultados de Excreção de flúor 

 

 A tabela 4 demonstra as médias e desvios-padrão da excreção urinária (24 

horas) de flúor (mg), de crianças e adultos antes e após a instalação do filtro (D1 e 

D2, D3). Ilustra ainda a diferença na média da excreção urinária/24 horas de 

crianças e adultos antes e após o filtro de desfluoretação. 

 
 
 
Tabela 4. Variação nos valores concentração de flúor em urina de crianças e adultos 
antes e após a instalação do filtro (D1, D2 e D3) em mg. 
 
 
 

 
*Letras minúsculas indicam diferenças estatísticas entre os grupos (linhas) (Teste de 
ANOVA de medidas repetidas). Letras maiúsculas indicam diferenças entre colunas 
(teste t de Student). 
 
 O teste ANOVA de medidas repetidas mostrou que quanto a retenção de flúor 

em crianças houve diferença estatisticamente significativa entre D1 e D2 F(2)=11,1, 

com p <0,05. Enquanto que para os adultos a diferença ocorreu entre D1 e D2. 

Apesar de não ter sido estatisticamente significativa houve uma redução na 

excreção urinária de D1 para D3 para os dois grupos etários, sendo maior nas 

crianças. 

 
 
 
 

  Excreção 

urinária/24 

hs 

(Baseline 

D1) 

Excreção 

urinária/24 

hs D2 

Excreção 

urinária/24 

hs D3 

Excreção 

urinária/24 

horas  

D1-D2 

Excreção 

urinária/24 

horas  

D1-D3 

Média 

(±DP) 

C 2,67 

(1,87)a,b 

1,48 (1,43)a 3,41 (2,30)b 1,19 (0,44)  -0,74 

(0,43) 

A 4,06 

(1,98)a,b 

3,49 (3,49)a 6,99 (4,56)b 0,57 (0,27) -9,93 

(2,85) 
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5.4 Resultados de retenção de flúor 

 
 
 A tabela 5 mostra a ingestão total, excreção 24 horas e a absorção de flúor 

para D1, D2 e D3 pada crianças (C) e adultos (A). Todos os dados estão expressos 

em mgF/dia. 

 
 
Tabela 5 – Variação na ingestão, excreção urinária e retenção de flúor de adultos e 
crianças antes e após a instalação do filtro (D1, D2 e D3). 
 

 D1 D2 D3 

Ingestão total C 6,64 (2,24) 2,94 (1,14) 2,94 (1,22) 
A 5,82 (1,63) 2,18 (0,77) 2,93 (1,19) 

Excreção C 2,67 (1,87) 1,41 (1,26) 3,41 (2,30) 
A 4,16 (2,19) 3,49 (2,09) 6,99 (4,56) 

Retenção de Flúor C 3,97 (2,68) 1,52 (1,63) -0,47 (2,54) 
A 1,69 (2,04) -1,53 (2,50) -4,05 (4,71) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10: Retenção de flúor em crianças e adultos em D1, D2 e D3. 
 
 A figura 10 ilustra uma maior retenção de flúor na urina pelo adulto. Para 

ambos os grupos etários a retenção de flúor diminui após a instalação do filtro.  
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5.5 Resultados de estimativa de ingestão, excreção e retenção de cálcio 

 

 Na tabela 6 verificam-se as médias (±DP) da ingestão de cálcio (mg/dia) de 

crianças e adultos ao longo de D1, D2 e D3.  

 

Tabela 6: Médias (±DP) da ingestão de cálcio (mg/dia) de crianças e adultos ao 

longo de D1, D2 e D3.  

 

 D1 D2 D3 

C 216 (±76) 314 (±346) 259 (±101) 

A 451 (±257) 408 (±195) 357 (±113) 

 

 Os dados de cálcio em alimentos sólidos foram obtidos através de uma 

estimativa de ingestão na literatura. 

 

 A tabela 7 mostra as médias (±DP) da excreção urinária de cálcio por dia para 

crianças e adultos ao longo de D1, D2 e D3. 

 

Tabela 7: Médias (±DP) da excreção urinária de cálcio por dia para crianças e 

adultos ao longo de D1, D2 e D3. 

 

 D1 D2 D3 

C 10,7 (±5,17) 31,4 (±28) 15 (±11) 

A 28 (±18) 113 (±53) 82 (±55) 

 

 

 

 Os valores de ingestão de cálcio foram utilizados para a estimativa de 

biodisponibilidade de flúor. O teste de correlação de Pearson para crianças está 

ilustrado na tabela 8, enquanto que para adultos os dados se mostraram 

inconclusivos. 
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Tabela 8: Estimativa de biodisponibilidade de flúor para crianças, D1, D2 e D3, 

valores de R (correlação de Pearson). 

 

 D1 D2 D3 

R -0,37 0,007 0,141 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

 O nordeste do Brasil é caracterizado por possuir a maior parte do seu território 

influenciado pelo clima semiárido com chuvas escassas devido à baixa precipitação 

anual. Neste ambiente de dificuldades hídricas, a água de poço está se tornando 

uma importante estratégia para suprir as necessidades da população. No entanto, a 

obtenção de águas subterrâneas sem caracterização e análise pode apresentar 

riscos à saúde humana devido ao enriquecimento de minerais advindos por 

lixiviação do lençol freático e por outras fontes contaminantes. Dentre os minerais 

que podem ser indesejáveis quando em moderada ou elevada concentração 

podemos citar o flúor (WHO, 2004).Elevadas concentrações de flúor podem levar ao 

desenvolvimento de fluorose dentária ou óssea.  

 De acordo com Sampaio et al (1999), pelo menos três regiões no estado da 

Paraíba podem ser consideradas como região de risco para a fluorose dentária. 

Todas estas áreas estão localizadas em áreas de clima semiárido do estado e vários 

trabalhos mapearam e avaliaram o problema nessas regiões (Forte, Moimaz et al., 

2008; Sampaio, Silva et al., 2010). 

 O mapeamento de águas da região é uma ferramenta importante no processo 

de determinação das áreas geográficas de risco para fluorose bem como a 

verificação da potabilidade da água. Em várias regiões da África, Ásia e Índia, onde 

as concentrações de flúor na água de consumo podem apresentar-se tão altas 

quanto 30 mg/L, os estudos de mapeamento das concentrações de flúor são 

freqüentes (Bruvo, M., Ekstrand, K. et al., 2008; Viswanathan, Jaswanth et al., 2009).  

Portanto o primeiro aspecto analisado pelo presente trabalho foi a realização do 

mapeamento de águas da região de São João do Rio do Peixe-PB, onde 

registramos os maiores valores de flúor na água de consumo observados na 

Paraíba, que atingiram 9 mg/L (artigo 1, ver apêndice 4). As observações e 

resultados do estudo de mapeamento reforçam a importância continuidade de novas 

pesquisas na região. Em adição, o estudo de mapeamento possibilitou avaliar a 

dimensão do problema quanto ao risco de desenvolvimento de fluorose dentária e 

óssea, bem como mostrou a importância da instalação do filtro de desfluoretação.  

 O presente trabalho envolveu a realização de metodologias já aceitas e 

difundidas na literatura como a análise de flúor pelo método direto do eletrodo 
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específico e a técnica do HMDS (Taves, 1968; Whitford, 1996) e ainda protocolos 

simples como o método do arsenazo III (ácido 1,8 dihidroxinaftaleno-3,6 

dissulfônico-2,7 bis(azo-2)-fenilarsênico) para determinação de cálcio (Attin, Becker 

et al., 2005). Esse último método é considerado um procedimento de baixa 

complexidade pela química analítica porque evita a necessidade equipamentos de 

espectrometria de absorção atômica (Vogel et al., 2002). Apesar da simplicidade do 

método o uso do arsenazo III requer muitos cuidados, pois sendo um complexante o 

mesmo pode contaminar-se facilmente e formar complexos interferentes. Com 

cátions bivalentes como o cálcio (Ca2+) a reação é na forma de complexos 1:1. No 

entanto, sua cor em solução aquosa é fortemente influenciada pelo pH o que de 

certa forma dificulta a análise de cálcio na urina e menor grau na saliva. Talvez por 

estas limitações, a técnica do arsenazo III ainda é pouco utilizada na Odontologia 

(Attin, Becker et al., 2005). 

 O flúor é o único elemento químico capaz de promover a prevenção de uma 

doença, a cárie dentária, e simultaneamente provocar o aparecimento de outra, a 

fluorose. Desse paradoxo, surge o dilema ético do flúor (Narvai, 2000):  

 

“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”.  

 

 Todavia, esse dilema pode ser solucionado pelo uso de concentrações ideais 

de flúor. Quando em níveis muito baixos na água de consumo pode-se promover a 

fluoretação das águas de abastecimento público, que está entre as dez medidas de 

saúde pública mais importante para a humanidade (Murray, 1992). Essa medida já 

foi consolidada através de várias pesquisas científicas como sendo uma medida 

eficaz na redução da cárie dentária (Murray, 1993; Burt, Keels et al., 2000; Narvai, 

Frazão et al., 2004; Kauffman, 2005; Gabardo, Silva et al., 2007). No entanto, 

quando há concentrações elevadas de flúor na água de consumo, como no caso de 

presente trabalho onde a concentração média de flúor 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 (Zevenbergen, Reeuwijk et al., 1996; Jamode, Sapkal 

et al., 2004; Ravindra e Garg, 2007). 
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 O uso racional de flúor e a necessidade de vencermos o dilema ético do flúor 

(Kalamatianos e Narvai, 2006), vale ressaltar que a vigilância sobre concentrações 

de flúor abaixo do ideal são tão importantes quanto às concentrações acima do 

permitido. No caso de teores residuais de flúor em áreas rurais, vale o patamar 

estabelecido pela portaria 518 (Brasil, 2004). Portanto é importante ressaltar que a 

desfluoretação não objetiva a eliminação completa do flúor, mas sim os ajustes nos 

níveis de concentração para que haja a prevenção da cárie com o mínimo de 

fluorose. 

 Nosso estudo evidencia a importância da desfluoretação nas reduções de risco 

de fluorose em crianças de 06 anos. Observou-se que antes da instalação do filtro e 

estação de tratamento, doze 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 do filtro esse risco caiu para 

apenas uma criança e passados seis meses da instalação do filtro, as treze crianças 

apresentaram uma ingestão abaixo de 0,07 mgF/Kg/dia.  

 Pesquisas avaliando a ingestão total de flúor, através da dieta e uso de 

dentifrício fluoretado, ainda estão escassas, alem de existir dificuldades para o 

confronto desses estudos, especialmente devido a aplicação de metodologias 

variadas, discordâncias em relação a 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 antes e após a 

fluoretação ou entre localidades com e sem fluoretação. Nosso estudo avaliou a 

ingestão de flúor antes e após a desfluoretação da água de abastecimento. 

Observou-se que houve uma diminuição significativa para a ingestão total de flúor 

crianças entre os períodos de D1(0,10 mg/Kg/dia) e D2 (0,041 mg/Kg/dia) e entre D1 

e D3 (0,035 mg/Kg/dia) com p<0,05, entre os períodos D2 e D3 houve uma 

diminuição na ingestão de flúor por Kg por dia de 0,041 para 0,035, porem não foi 

estatisticamente significativa. Para os adultos a tendência foi a mesma com a 

ingestão caindo de 0,031 mg/Kg/dia em D1 para 0,012 e 0,017 mg/Kg/dia para D2 e 

D3, respectivamente (Tabela 2B). 

 Foi observado que dos componentes da dieta o que mais contribui para a 

ingestão de flúor foi a água. Esses resultados concordam com outras pesquisas 

(Clovis e Hargreaves, 1988; Levy, Kohout et al., 1995; Guha-Chowdhury, Drummond 
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et al., 1996; Lima e Cury, 2001; Omena, Silva et al., 2006; Sohn, Noh et al., 2009). O 

dentifrício contribui com cerca de 20% não diferindo estatisticamente dos outros 

líquidos. Foi observado ainda que dentifrício e líquidos mostraram uma redução na 

ingestão após a instalação do filtro. A queda na ingestão de dentrifício 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 reflete 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 reduziu significativamente após a redução do filtro. Possivelmente a 

contribuição da água no preparo de alimentos sólidos seja menor que esperado ou 

alguns alimentos ricos em flúor estejam sendo consumidos. 

 Levando em consideração a 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. Se levarmos em 

conta esse parâmetro pode ser observado que as crianças apresentaram valores 

bem mais altos (2,7 mg/dia) em D1. A excreção urinária de crianças residentes na 

comunidade da Vila do Brejo foi superior ao de outros estudos (Zohouri e Rugg-

Gunn, 2000; Maguire, Zohouri et al., 2007). O presente trabalho mostrou que houve 

uma maior excreção urinária em adultos, corroborando com 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 seis meses, os 

adultos ainda mantiveram concentrações moderadas de flúor na urina. Esse 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, Coetzee et al., 2003; Buzalaf, M. A. R., 2008). 

 O uso da urina como biomarcador tem sido sugerido por vários autores devido 

a simplicidade e facilidade na coleta e devido ao fato de não um marcador invasivo. 

No entanto, deve-se considerar a sensibilidade da urina como biomarcador de 

exposição ao flúor, já que vários fatores podem influenciar a excreção urinária como: 

pH urinário, taxa de filtração glomerular e composição da dieta (Whitford, 1996). 

Outra dificuldade na utilização da urina como biomarcador é a necessidade da 

colaboração dos voluntários. No presente estudo foi observado um pequeno volume 

de urina para vários voluntários na coleta de D3 o que pode ter ocorrido devido à 

falta de colaboração de alguns voluntários, subestimando os dados de D3. 
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Um fator que pode afetar a biodisponibilidade é a concentração de cálcio, pois 

esse íon pode modular a absorção de flúor pelos ossos e sua eliminação pela urina 

(Whitford, 1994). O cálcio pode ainda estar envolvido na remineralização e redução 

da desmineralização em lesões iniciais de cárie (Bruvo, M., Ekstrand, K. et al., 

2008). De acordo com to Vikas et al. (2009) na presença de cálcio a atividade de 

dissolução será mais efetiva. Alguns estudos têm mostrado uma correlação negativa 

entre os íons flúor e cálcio. Ao atingir o limite de solubilidade, uma relação inversa 

irá existir entre flúor e cálcio (Ozsvath, 2009). No entanto para exercer seu efeito na 

prevenção da fluorose o cálcio deverá estar presente no estômago no momento de 

ingestão de flúor. No presente estudo foi feita uma estimativa de ingestão de cálcio, 

uma vez que a metodologia do arsenazo para análise de cálcio em sólidos ainda não 

se encontra bem consolidada. O teste de correlação de Pearson em adultos mostrou 

resultados inconclusivos, porém em crianças o valor de R aumenta de D1 para D3 

mostrando que em concentrações baixas de flúor o cálcio irá exercer um efeito de 

retenção menor. Entretanto, os valores observados para a relação flúor-cálcio na 

ingestão, devem ser vistos com cautela uma vez que não houve o critério de 

observar se havia o consumo simultâneo desses íons. 

Finalmente podemos considerar que o sistema de desfluoretação foi eficaz na 

remoção de flúor uma vez que ficou comprovada a redução na ingestão e excreção 

desse elemento químico. A relevância dos resultados desse estudo possivelmente 

vão 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 

devido aos 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 essas 

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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7. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados desse estudo longitudinal pode-se concluir que: 

 

 A ingestão total de flúor, bem como sua excreção, diminuiu após a instalação 

do filtro de desfluoretação, indicando assim a eficácia do filtro de 

desfluoretação quanto ao controle de níveis ideais de flúor na água de 

consumo. 

 A ingestão de cálcio não mostrou muita variação entre D1, D2 e D3, a excreção 

do íon aumentou de D1 para D2. As crianças apresentaram ingestão e 

excreção de cálcio maior do que os adultos. 

 O mapeamento da concentração de flúor do município permitiu a confirmação 

do risco de fluorose dentária na região de estudo bem como levantou a 

suspeita de possíveis casos de fluorose óssea, uma vez que mostrou 

concentrações tão altas quanto 9 ppm de flúor na água de consumo. 

 Pode-se concluir que a água é realmente a maior contribuinte no que diz 

respeito a ingestão total de flúor, representando 50% do valor total ingerido 

por dia. Enfatizando ainda mais a importância de manter esse íon em níveis 

ideais de concentração na água de consumo. 

 O risco de fluorose dentária e óssea diminuiu de acima de 90% para 7% após 

trinta dias de instalação do filtro e para zero após seis meses de instalação do 

filtro. 
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Anexos 

APÊNDICE 1– Ingestão de flúor (mg) por crianças (n=13), através da água, dieta e dentifrício, D1. 

 

 

 

 

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) 
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APÊNDICE 2 - Distribuição da concentração de ingestão de flúor (mg/Kg/dia) por grupos por adultos (n=16), D1. 

 

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) 
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APÊNDICE 3 - Distribuição da concentração de ingestão de flúor (mg/Kg/dia) por grupos pelas crianças (n=13), D2. 

 

  
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) 
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APÊNDICE 4 - Distribuição da concentração de ingestão de flúor (mg/Kg/dia) por grupos por adultos (n=16), D2. 

 

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) 
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APÊNDICE 5 - Distribuição da concentração de ingestão de flúor (mg/Kg/dia) por grupos pelas crianças (n=13), D3. 

 

 

  

Criança Sólidos Líquidos 

 

Água 

 

Dentifrício 

 

TOTAL Ingestão total  

01 1,52 1,68 1,60 1,23 6,03 0,06 

02 0,43 0,25 2,16 0,72 3,56 0,04 

03 0,26 0,33 1,71 0,74 3,04 0,03 

04 0,12 0,09 1,40 0,59 2,20 0,03 

05 0,05 0,43 0,76 0,81 2,05 0,03 

06 0,24 0,39 1,06 0,71 2,40 0,03 

07 0,24 0,31 0,94 0,74 2,23 0,03 

08 0,32 0,06 1,54 0,40 2,32 0,03 

09 0,33 0,02 0,97 0,40 1,72 0,02 

10 0,23 0,25 2,65 0,79 3,92 0,05 

11 0,43 0,02 0,79 0,78 2,02 0,03 

12 0,93 0,38 2,21 0,80 4,32 0,04 

13 0,23 0,07 1,35 0,72 2,37 0,03 

MÉDIA (DP) 0,41 (0,39) 0,33 (0,43) 1,47 (0,59) 0,73 (0,20) 2,94 (1,2) 0,03 (0,01) 
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APÊNDICE 6 - Distribuição da concentração de ingestão de flúor (mg/Kg/dia) por grupos por adultos (n=15), D3. 

 

Adulto Sólidos  Líquidos  Água  TOTAL Ingestão total 

(mgF/Kg/dia) 

01 0,52 1,09 1,09 6,24 0,03 

02 0,40 0,47 0,47 1,99 0,01 

03 0,77 0,41 0,41 3,11 0,02 

04 0,29 0,28 0,28 3,27 0,03 

05 0,33 0,51 0,51 1,79 0,01 

06 0,11 0,45 0,45 2,68 0,01 

07 0,54 0,27 0,27 3,51 0,02 

08 0,12 0,04 0,04 1,11 0,01 

09 0,52 0,50 0,50 3,46 0,02 

10 0,53 0,43 0,43 1,67 0,01 

11 1,06 0,30 0,30 3,43 0,02 

12 0,20 0,40 0,40 2,89 0,02 

13 0,36 0,48 0,48 3,22 0,02 

14 0,30 0,73 0,73 3,32 0,01 

15 0,08 0,52 0,52 2,33 0,01 

MÉDIA (DP) 0,40 (0,26) 0,45 (0,23) 0,46 (0,23) 2,93 (1,19) 0,02 (0,01) 

 
APÊNDICE 7 - Dados de baseline (D1) de excreção de flúor de crianças (n=13). 
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Criança Concentração de 

flúor 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 8 - Dados de baseline (D1) excreção de flúor de adultos (n=14). 
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Adulto Concentração de flúor 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 5,83 (2,18) 724,7 (204) 4,16 (2,19) 

Mín-Máx 1,89 – 9,73 300 - 1000 1,14 – 9,09 
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APÊNDICE 9 - Dados de excreção de flúor de crianças (n=13) após a instalação do filtro de desfluoretação (D2). 

 

Criança Concentração de flúor 

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  
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APÊNDICE 10 - Dados de excreção de flúor de adultos (n=13) após a instalação do filtro de desfluoretação (D2). 

 

Adulto Concentração de flúor 

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 
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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 11 -  Dados de ingestão, excreção e 
absorção de flúor (baseline D1) para crianças. 
 
 
 
  

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) 
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APÊNDICE 12 - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor (baseline D1) para adultos. 
 
 
  

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) 
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APÊNDICE 13 - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor (baseline D2) para crianças. 
 
 
  

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) 
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APÊNDICE 14 - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor (baseline D2) para adultos. 
 
 
 

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) 
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APÊNDICE 15 - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor D3 para crianças. 
 
 
 
 

Voluntário Ingestão total Excreção 24hrs Fluoride uptake 

01 6,03 4,46 1,57 
02 3,56 0,26 3,30 
03 3,04 4,07 -1,03 
04 2,20 6,03 -3,83 
05 2,05 0,55 1,50 
06 2,40 7,25 -4,85 
07 2,23 4,23 -2,00 
08 2,32 4,05 -1,73 
09 1,72 2,88 -1,16 
10 3,92 0,30 3,62 
11 2,02 0,99 1,03 
12 4,32 5,67 -1,35 
13 2,37 3,54 -1,17 

MÉDIA (DP) 2,94 (1,22) 3,41 (2,30) -0,47 (2,54) 
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APÊNDICE 16 - Dados de ingestão, excreção e absorção de flúor D3 para adultos. 
 
 
 

Voluntário Ingestão total Excreção 24hrs Fluoride uptake 

01 6,24 3,33 2,91 
02 1,99 5,70 -3,71 
03 3,11 3,68 -0,57 
04 3,27 9,77 -6,50 
05 1,79 0,98 0,81 
06 2,68 16,18 -13,50 
07 3,51 8,20 -4,69 
08 1,11 2,46 -1,35 
09 3,46 1,68 1,78 
10 1,67 8,43 -6,76 
11 3,43 9,60 -6,17 
12 2,89 13,22 -10,33 
13 3,22 3,11 0,11 
14 3,32 11,85 -8,53 
15 2,33 6,63 -4,30 

MÉDIA (±DP) 2,93 (1,19) 6,99 (4,56) -4,05 (4,71) 
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APÊNDICE 17 - 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: Consuelo Fernanda Macedo de Souza. Telefone para 

contato: (83) 88256522/32167795. E-mail: consuelofernanda79@hotmail.com. 

 

 

 

_______________________________ 

Pesquisador (a) responsável 

 
 
 
 
 
 

mailto:consuelofernanda79@hotmail.com
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APÊNDICE 18 - Carta de informação ao paciente 

  
Universidade Federal da Paraíba - Centro de Ciências da Saúde 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

Carta de Informação ao Voluntário 

Nome do voluntário: _________________________________________________ 

 

As informações contidas nesta carta serão fornecidas pelos pesquisadores do 

projeto (Consuelo Fernanda M de Souza e prof. Franklin D S. Forte) 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 

Metabolismo de flúor e cálcio de indivíduos residentes em uma área de fluorose 
endêmica. 
  
2 - Objetivo 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar o metabolismo de flúor e cálcio em 

indivíduos residentes em uma localidade 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.  

 

 

4 - Riscos do Experimento 
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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 19  
 
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 homogeneização. 
 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 se 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 
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