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RESUMO

Introdução: A fluoretação das águas de abastecimento público é considerada a medida mais eficaz na pre-
venção da cárie dentária. Este estudo objetiva conhecer o processo de fluoretação dos 40 municípios do 
noroeste paulista que compõem a Diretoria Regional de Saúde VI. Metodos: Um questionário, com per-
guntas abertas e fechadas, abordando questões referentes à captação da água, adição de flúor, data de início 
da fluoretação, sal utilizado e interrupções do processo, foi enviado ao responsável coordenador de saúde 
bucal de cada município. As respostas foram processadas utilizando-se o programa Epi-info.VI. 6.04. Dos 
40 questionários enviados, 75% (30) retornaram. Em 74% (22) desses municípios, a água utilizada é prove-
niente de poços; em 83% (25) o flúor é adicionado e o composto utilizado é o ácido fluossilícico. O processo 
de fluoretação iniciou-se no período de 1981 a 1989 em 54% (14) dos municípios, tendo sido paralisado 
em apenas 17% (5). Conclusão: Pode-se concluir que a maioria dos municípios pesquisados afirmou realizar 
o processo de fluoretação, tendo sido iniciado na década de 1980, todos utilizam o acido fluossilícico, e o 
processo foi interrompido em poucos municípios até o presente momento.

DEScRitORES: Flúor - Fluoretação - Vigilância sanitária.

ABStRAct
Introduction: Fluoridation of public water supplies is considered the most efficient measure for dental caries 
prevention. This study aims to know the fluoridation process in the 40 cities of the northwestern region 
of the São Paulo state included in the Regional Direction of Health VI. Methods: A questionnaire, with 
open and closed questions, approaching questions related to the water captation, fluoride addition, date 
of the beginning of the fluoridation, fluoride salt added and interruptions of the process, was sent to the 
authorities who are responsible  for the water supply of the cities.  The answers were processed using the 
Epi-info-6.04 program.  From the 40 questionnaires sent, 75% (30) had returned.  In 74% (22) of these 
cities, the water is capted from wells; in 83% (25) the fluoride is added with the fluossilicic acid. The fluo-
ridation process initiated in the period of 1981 to 1989 in 54% (14) of the cities, having been paralyzed in 
only 17% (5). Conclusion: It can be concluded that the majority of those cities affirmed to add fluoride to 
their water supplies and initiated the process in the 1980 decade, all of them use the fluossilicic acid, and 
the process was interrupted in few cities until the present moment.
DEScRiPtORS: Fluorire - Fluoridation - Health surveillance
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iNtRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) dispõe de 

dados que configuram um panorama mundial de queda 
nos níveis de prevalência e severidade de cárie dentária 
em diversos países (Pereira e Meneghin16 1995, Lima e 
Jung9 2004), como também no Brasil (Narvai e Frazão14 

1999, Traebert e Peres23 2001). Essa redução é atribu-
ída em grande parte à fluoretação da água de abasteci-
mento (Moimaz e Saliba11 1995, Arcieri e Saliba1 1998, 
Narvai12 2000,Peres17 2001,Saliba e Moimaz19 2004 e à 
adição de flúor aos dentifrícios (Narvai12 2000, Peres17 
2001). Nas últimas décadas, tem-se observado um de-
clínio na prevalência de cárie dentária, não só nos países 
industrializados, como também em alguns em desen-
volvimento (Narvai13 2001). Isto pode ser atribuído à 
introdução do uso de compostos fluoretados, os quais 
sem dúvida alguma podem ser considerados como maio-
res responsáveis pelo declínio da prevalência de cárie no 
Brasil e no mundo, tornando-se, assim, um importante 
marco na Odontologia.

A fluoretação dos sistemas públicos de abastecimen-
to é considerada a medida de saúde mais eficaz na pre-
venção da doença cárie, por apresentar grande alcance 
populacional, ser considerada segura, benéfica à saúde 
bucal, isenta de efeito colateral e não exige esforço dos 
indivíduos (Ministério da Saúde10 2006, Chaves6 1986, 
Saliba e Moimaz19 2004), sendo  benéfica a população 
como um todo, independente de classe social. 

No entanto, a ingestão excessiva de flúor no período 
de formação do esmalte dentário pode causar a fluoro-
se dentária, a qual se caracteriza pela detecção de estrias 
esbranquiçadas, em geral horizontais e translúcidas no 
esmalte (Pinto18 2000). Esse fato evidencia a necessidade 
de se ter um controle efetivo sobre a quantidade de flúor, 
à qual está exposta a população, para que o benefício 
máximo em relação à presença de cárie dentária seja al-
cançado e não haja prejuízos causados pelo excesso. A 
adição de flúor às águas de abastecimento público, como 
estratégia de saúde pública para prevenir a cárie dentá-
ria, teve início com três estudos-pilotos em 1945 nos 
Estados Unidos (Grand Rapids, Michigan; e Newurgh, 
Estado de Nova York) e no Canadá (Brantford, Ontá-
rio). Tais investigações foram ampla e profundamente 
monitoradas em seus aspectos médicos e de engenharia 
tendo ficado exaustivamente demonstrado, nos anos 50, 
a eficácia e segurança sanitária da medida. O flúor tem 
sido, desde então, objeto de milhares de pesquisas em 
todo o mundo (World Health Organization24 1984). No 

Brasil, a primeira cidade a implantar a fluoretação das 
águas em seu sistema de abastecimento foi a cidade de 
Baixo Guandu, no Estado do Espírito Santo, no final do 
ano de 1953 (Chaves6 1986, Saliba e Moimaz19 2004). 
Na década de 1980 o governo passou a subsidiar o pro-
cesso de adição de flúor e muitos municípios aderiram à 
medida (Narvai12 2000). Este fato ressalta a importância 
de um maior comprometimento com a sociedade quan-
to à fiscalização do processo de controle da fluoretação 
das águas de abastecimento publico, garantindo, assim, 
melhor qualidade e efetividade do método proposto. Vá-
rios municípios ainda não realizam a fluoretação das suas 
águas de abastecimento público, apesar do processo ser 
obrigatório no Brasil desde a promulgação da Lei Federal 
nº 6.050, de 24 de maio de 1974, regulamentada pelo 
decreto nº 76.872 de 22 de dezembro de 1975 (Narvai e 
Frazão14 1999). Todas as normas de potabilidade no Bra-
sil seguem basicamente os padrões recomendados pela 
OMS no Guidelines for Drinking-Water Quality (World 
Health Organization24 1984). As normas de potabilida-
de têm-se apresentado como um instrumento técnico-
jurídico elaborado pelas autoridades sanitárias, com o 
apoio de instituições técnico-científicas, a serem cumpri-
das pelos órgãos de fiscalização e vigilância do setor saú-
de e pelas empresas públicas e privadas de abastecimento 
de água. Essas normas constituem-se como referências 
técnicas que imprimem um padrão de qualidade ao 
“produto” água, seja ele obtido diretamente da natureza 
(sem tratamento ou água bruta) ou por meio de proces-
sos químicos em plantas de tratamento. Entretanto, a 
simples existência de normas reguladoras não assegura 
a certificação e a manutenção de padrões de qualidade 
para os domínios sanitário e econômico. Esse conjunto 
de valores normativos e/ou seu cumprimento como lei 
precisam ser continuamente discutidos por toda a socie-
dade civil, pelos gestores públicos e o meio científico, a 
fim de que se assegure uma maior amplitude e legitimi-
dade do processo (Freita e Freitas7 2005).

A Diretoria Regional de Saúde VI (DIR VI) localiza-
se na região Noroeste do estado de São Paulo, apresenta 
sua sede administrativa no município de Araçatuba e é 
responsável por coordenar e articular o planejamento e 
as ações de saúde desenvolvidas por Secretarias Munici-
pais de Saúde dos 40 municípios da região (São Paulo21 
2006).

Neste estudo, o propósito foi verificar o processo de 
fluoretação das águas de abastecimento dos municípios 
que compõem a DIR VI.
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MAtERiAL E MÉtODO
Foi obtida a listagem dos municípios pertencentes à 

DIR-VI e posteriormente, em cada município, foram 
feitos contatos com o responsável pelo serviço de tra-
tamento de água. Foram elaborados questionários com 
perguntas abertas e fechadas, os quais foram enviados 
aos coordenadores de saúde bucal de cada um dos 40 
municípios no ano de 2005, sendo eles: Alto Alegre, An-
dradina, Araçatuba, Auriflama, Avanhandava, Barbosa, 
Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, 
Buritama, Castilho, Clementina, Coroados, Gabriel 
Monteiro, Glicério, Guaraçaí, Guararapes, Guzolân-
dia, Ilha Solteira, Itapura, Lavínia, Lourdes, Luiziânia, 
Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova Castilho, Nova 
Independência, Nova Luzitânia, Penápolis, Pereira Bar-
reto, Piacatu, Rubiácea, Santópolis do Aguapeí, Santo 
Antônio do Aracanguá, Sud Mennucci, Suzanápolis, Tu-
riúba e Valparaíso.

As questões abordaram pontos como: fontes de cap-
tação de água para abastecimento público, a presença de 
flúor natural na água, a implantação de fluoretos à água 
de abastecimento público, o ano de início da fluoretação, 
o sal utilizado no processo, associação de paralisação no 
processo de fluoretação e, em caso positivo, quais foram 
as razões.

Os questionários foram enviados para cada um dos 
municípios por intermédio da DIR VI, através dos servi-
ços de Protocolo (via malote). Ao retornarem respondi-
dos, os resultados foram processados no programa Epi-
infoV. 6.04.

RESULtADOS
Dos 40 questionários enviados aos municípios que 

pertencem à Diretoria Regional de Saúde VI, retorna-

ram 75% (n=30). Os resultados expressos nos gráficos  e 
tabelas referem-se portanto a esses 30 municípios.

Em todos os municípios (n=30) que responderam ao 
questionário, existe um sistema público de abastecimen-
to de água.

O Gráfico 1 apresenta a fonte de captação de água 
destinada ao abastecimento público dos 30 municípios 
participantes.

A fonte de captação de água destinada ao abasteci-
mento público na maioria dos municípios 74% (22) é 
feita por poços, em 3% (1) dos municípios, a captação 
é feita através de rio, e em 23% (7) é feita uma mistura 
com água de poços e de rio

O Gráfico 2 apresenta os resultados dos municípios 
que possuem apenas flúor natural na água de abasteci-
mento público

74%

3% 23%

poço
rio 
poço e rio

Gráfico 1:  Distribuição percentual dos municípios, de acordo com 
a fonte de captação da água de abastecimento público.  
Araçatuba, 2005.

17%

83% sim
não

Gráfico 2:  Distribuição percentual dos municípios que  possuem  
apenas flúor natural  na água de abastecimento público. 
Araçatuba, 2005.

Nota-se no gráfico que o flúor é encontrado natural-
mente na água em 17% (5) e na maioria dos municípios 
pesquisados 83% (25) o flúor é adicionado.

8%

56%

4%

32%

1972 a 1976
1980 a 1989
1994
2001 a 2005

Gráfico 3:  Distribuição percentual dos 25 municípios que adicionam 
flúor, segundo o ano de início da fluoretação. Araçatuba, 
2005.
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O Gráfico 3 apresenta os resultados sobre o ínicio da 
implantação do método de fluoretação da água.

A fluoretação iniciou entre 1972 e 1976 em 8% 
(n=2) dos municípios. Na década de 1980 a fluoretação 
iniciou-se na maioria dos municípios 56% (14). Em 4% 
(1) dos municípios começou em 1994. Pode-se perceber 
um aumento do número de municípios que estão ini-
ciando sua fluoretação recentemente, nos últimos qua-
tro anos, em 32% (8) deles. O município de Araçatuba 
apresentou o maior tempo de fluoretação, com 33 anos.

O Gráfico 4 apresenta os resultados referentes aos ór-
gãos responsáveis pelo abastecimento público.

mais de 150 organizações de ciência e saúde, incluindo-se 
a Federação Dentária Internacional (FDI), a Associação 
Internacional de Pesquisa em Odontologia (IADR), a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS) (Ministério da Saú-
de10 2006). Dessa forma, trata-se, sem dúvida alguma, 
de uma das mais importantes medidas de Saúde Pública, 
pois se trata de um método seguro e de baixo custo, ca-
paz de abranger a população como um todo, seguro, pre-
venindo a população quanto aos riscos da doença cárie 
quando empregado de forma correta (Pinto18 2000). No 
entanto, para que se atinja a eficácia esperada, é necessá-
rio que se tenha um maior controle dos métodos utili-
zados, além da necessidade de se abranger os municípios 
que ainda não realizam a fluoretação de suas águas de 
abastecimento público. A adição de flúor ao tratamento 
de água é a medida com a qual se obtém a melhor rela-
ção custo-benefício dentre todas as atividades específicas 
da prática odontológica. Manter um indivíduo benefi-
ciado pela fluoretação da água ao longo de toda a sua 
vida custa o equivalente e uma única restauração den-
tária (Narvai12 2000), e sua eficiência é comprovada na 
redução da incidência da doença cárie (Arcieri e Saliba1 
1998, Basting e Pereira2 1997, Moimaz e Saliba11 1995).  
A portaria 518 de 24 de março de 2004, que contém 
os procedimentos e responsabilidades relativos ao con-
trole e vigilância da qualidade de água para consumo 
humano, determina que o controle dos níveis de flúor 
na água, deve ser realizado diariamente (Brasil4 2004). 
A concentração ideal depende da média da temperatura 
máxima diária do ar anual da região, os valores sugeridos 
por Schneider Filho e Prado22 (1992), determinam que a 
concentração ótima de flúor na água dos municípios do 
estado de São Paulo, por exemplo, deveria ser em média 
de 0,7 mg/L (0,6mg/L F – 0,8 mg/L F) para que se possa 
obter o máximo de efeito preventivo, sem preocupações 
com os riscos de fluorose dental.

A necessidade de desenvolver o controle da fluoreta-
ção através de entidades distintas daquelas que realizam 
a medida, fez surgir o conceito de heterocontrole, ou vi-
gilância do processo.

Segundo os dados obtidos, pode-se notar a preva-
lência de poços superficiais como fonte de captação na 
maioria dos municípios, e o fluoreto utilizado em todos 
os municípios foi o ácido fluossilícico. Calvo5 (1996) 
mostrou que 97,3% dos municípios elegem o ácido flu-
ossilícico como fluoreto, principalmente por ser de mais 
barata obtenção. Os compostos químicos que podem 

40%

53%

7%

SABESP
PREFEITURA
NÃO RESPONDEU

Gráfico 4:  Distribuição percentual dos municípios segundo o órgão 
responsável pelo tratamento da água de abastecimento 
público. Araçatuba, 2005.

Pode-se notar no gráfico que, em 53% (16) dos mu-
nicípios, a prefeitura é responsável pelo controle opera-
cional; em 40% (12) dos municípios a Sabesp é o órgão 
responsável por esse controle na água de abastecimento 
público. Em 7% (2) essa questão não foi respondida.

O composto utilizado para a fluoretação em todos os 
municípios é o ácido fluossilícico. 

Observa-se paralisação por 17% (5) dos municípios. 
Em três desses municípios os motivos foram por proble-
mas nas bombas dosadoras, sendo que o tempo de parali-
sação foi de onze anos, quatro anos e vinte dias, respecti-
vamente. Num município o motivo citado da paralisação 
foi por contenção de despesas, que durou cinco meses.

Um município citou a mudança no processo de flu-
oretação em 2002, tendo substituída a adição artificial e 
adotado um sistema com aproveitamento do flúor na-
tural, proveniente de poços profundos, não ocorrendo a 
interrupção do benefício.

DiScUSSÃO
A fluoretação da água de abastecimento público é um 

método de prevenção da doença cárie recomendado por 
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ser empregados para a fluoretação seriam o fluoreto de 
cálcio (pó), o fluossilicato de sódio (pó ou cristal fino), 
fluoreto de sódio (pó ou cristal) e o ácido fluossilícico 
(líquido), (Nunes e Oliveira15 2004). 

Pode-se observar, também, as diferentes épocas em 
que se deram os inícios da fluoretação em cada um dos 
municípios. Tal fator pode ser resultado dos diferentes 
períodos nos quais os municípios receberam incentivos 
do governo para tais investimentos. Apesar disso, várias 
grandes cidades brasileiras não fluoretam suas águas, en-
tre as quais várias capitais estaduais. Ou interrompem o 
processo sob pressões orçamentárias. No entanto, con-
forme os resultados obtidos com relação à paralisação na 
fluoretação das águas de abastecimento público,verifica-
se que o município de Guararapes interrompeu o pro-
cesso por 11 anos, um tempo suficientemente grande, 
capaz de expor toda a população do município a situação 
de maior prevalência de cárie dentária.

Atualmente cerca de 52,9% dos distritos brasileiros 
com água tratada realizam a fluoretação (IBGE8 2005). 
Segundo o Governo do Estado de São Paulo20 cento e 
dezessete municípios do interior do Estado de São Paulo 
vão contar com fluoretação na água; a parceria é firmada 
entre o Governo do Estado e as prefeituras, e tem como 

objetivo reduzir e prevenir a cárie dentária. Com essa me-
dida, os 645 municípios do Estado passariam a ter água 
fluoretada. O projeto atende cidades sem flúor em sua 
rede de abastecimento ou com flúor para uma pequena 
parcela da população. Serão beneficiados 1,7 milhão de 
habitantes. Para tanto, por meio da Secretaria da Saúde, 
serão repassados R$ 2,3 milhões para a implantação de 
fluoretação de água nos 117 municípios. O Núcleo de 
Pesquisa em Saúde Coletiva (NEPESCO) do Programa 
de Pós-graduação em Odontologia Preventiva e Social da 
Faculdade de Odontologia – Universidade Estadual Pau-
lista, Campus de Araçatuba em parceria com a DIR e os 
municípios, está desenvolvendo um projeto com apoio 
da CNPq e FAPESP, para o monitoramento do teor de 
flúor dos municípios da DIR VI.

Observando os resultados obtidos pela leitura mensal 
de amostras de água encaminhada pelos municípios da 
DIR VI, conforme o quadro 1 apresenta, identificou-se 
que, dos municípios que não responderam ao questio-
nário, uma parcela deles não adiciona flúor à água de 
abastecimento público.

Ao se analisarem as concentrações do teor de flúor 
nos municípios observou-se que em 47,5% dos muni-
cípios a média dos teores de flúor encontra-se dentro de 

Cidade
Teor flúor

Cidade
Teor flúor

NA NF NA NF

<0.6 >0.8 <0.6 >0.8
Alto Alegre x Ilha Solteira x
Andradina x Itapura x
Araçatuba x Lavínia x
Auriflama x Lourdes x
Avanhandava x Luiziânia x
Barbosa x Mirandópolis x
Bento de Abreu x Murutinga do Sul x
Bilac x Nova Castilho x
Birigui x Nova Independência x
Braúna x Nova Luzitânia x
Brejo Alegre x Penápolis x
Buritama x Pereira Barreto x
Castilho x Piacatu x
Clementina x Rubiácea x
Coroados x Santo Ant. Aracanguá x
Gabriel Monteiro x Santópolis do Aguapeí x
Glicério x Sud Mennucci x
Guaraçaí x Suzanápolis x
Guararapes x Turiúba x
Guzolândia x Valparaíso x

Quadro 1 -  Níveis de adequação dos teores de Flúor nas águas de Abastecimento Público dos municípios pertencentes à DIR VI – março de 2005. 

NA: Níveis dentro dos valores adequados de flúor (0.6 a 0.8 ppm F) NF: Níveis fora dos valores adequados (< 0.6 ppm F e > 0.8 ppm F)
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vel em: http://dtr2001. Saude.gov.br/bucal/dados/
fluor/parecer. htm. Acesso em: 21-01-2006.
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níveis adequados e 52,5% dos municípios com a média 
dos teores de flúor inadequada.

Os municípios de Avanhandava, Barbosa, Bento de 
Abreu, Braúna, Buritama, Clementina, Glicério, Ita-
pura, Nova Luzitânia e Santo Antônio do Aracanguá 
não enviaram o questionário respondido ao NEPES-
CO. Dentre eles, a média do teor de flúor na água no 
mês de março de 2005 foi adequado nos municípios de 
Avanhandava, Bento de Abreu e Nova Luzitânia. Nos 
demais, a média dos teores de flúor adicionado à água 
encontrava-se inadequada.

cONcLUSÃO
A maioria dos municípios que responderam ao ques-

tionário realiza o processo de fluoretação das águas de 
abastecimento público e a captação de água é de poços 
superficiais.

Em 5 municípios a adição do flúor à água de abas-
tecimento não se faz necessária uma vez que a fonte 
utilizada para a captação apresenta naturalmente teores 
adequados.

Nas localidades onde foi mencionada a interrupção 
do processo de fluoretação o motivo mais citado foi pro-
blemas na bomba dosadora, fato este que contribui para 
uma menor eficácia do método.

O início da fluoretação da maioria dos municípios 
ocorreu entre 1980 e 1989.

Dos municípios pesquisados que responderam ao 
questionário, em 53% o órgão responsável pelo processo 
de abastecimento de água é municipal.

Conhecer como ocorre o processo de fluoretação a 
nível municipal é importante para a elaboração de um 
projeto de heterocontrole dos teores de flúor na água de 
abastecimento público.

REFERÊNciAS



299

Saliba NA, Moimaz SAS, Barbosa TF, Casotti CA. Analise do processo de fluoretação no noroeste paulista sob a ótica do coordenador 
de saúde bucal. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2007 set-dez; 19(3):293-9

12.  Narvai PC. Cárie dentária e flúor: uma relação do 
século XX. Ciênc Saúde Coletiva 2000 5(2): 381-92.

13.  Narvai, P.C. Vigilância sanitária da fluoretação das 
águas de abastecimento público no município de 
São Paulo, Brasil, no período de 1990-1999. [Livre-
Docência] São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo, 2001.

14.  Narvai PC, Frazão P, Castellanos RA. Declínio na 
experiência de cárie em dentes permanentes de es-
colares brasileiros no final do século XX. Odont e Soc, 
1999 1(1/2): 25-9.

15.  Nunes TVFC, Oliveira CCC, Santos AA, Gonçalves 
SRJ. Aspectos da fluoretação das águas e a fluorose: 
revisão de literatura. Odontol Clín Cientif 2004 3(2): 
97-101.

16.  Pereira AC, Meneghin MC, Biscaro SL, Moreira 
BHW. Condições bucais de escolares de 7 a 12 anos 
de idade, após 20 anos de fluoretação das águas de 
abastecimento público de Piracicaba. Rev Paul Odon-
tol 1995 maio-jul; 17(3): 30-6. 

17.  Peres SHCS. Perfil epidemiológico de cárie dentária, 
em cidades fluoretadas e não fluoretadas, na região 
centro-oeste do estado de São Paulo .São Paulo. 
[Dissertação] Bauru: Universidade de São Paulo, Fa-
culdade de Odontologia de Bauru; 2001, 184p.

18.  Pinto VG. Saúde bucal coletiva. São Paulo: Santos, 
2000. 541p.

19.  Saliba NA, Moimaz SAS, Casotti CA, Saliba OA. 
Fluoretação na região noroeste do Estado de São 
Paulo. Rev. Odontol. UFES, 2004. 6(3): 37-48.

20.  São Paulo – Governo do Estado.Alckmin libe-
ra R$2,3 milhões para fluoretar água em 117 mu-
nicípios do Estado 2004. Disponível em: http://
www.funcamp.unicamp.br/espacofuncamp/noticia. 
Acesso em: 21 jan. 2006.

21.  São Paulo. Secretarias de Saúde do Estado. dispo-
nível em: www.saude.sp.gov/sessp.htm. Acesso em: 
21 jan. 2006.

22.  Schneider Filho DA, Prado IT, Narvai PC, Barbosa 
SR. Fluoretação da água: como fazer a vigilância sa-
nitária? Cad. de Saúde Bucal 1992 (2):1-23.

23.  Traebert JL, Peres MA, Galesso ER, Zabot NE, Ma-
neses W. Prevalência e severidade da cárie dentária 
em escolares de seis a doze anos de idade. Rev. Saúde 
Pública, 2001 35(3): 283-8.

24.  World Health Organization. Fluorine and fluorides.
Geneva: WHO Publications, 1984 (1); 77.

 Recebido em: 8/06/2006
 Aceito em: 4/12/2007


