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Ao mesmo tempo em que a atual popularização do uso de fl úor no Brasil signifi cou reduções 
importantes nos índices de lesão de cárie dentária, começou a causar preocupação o número 
expressivo de crianças afetadas pela fl uorose dentária. A conseqüência foi o surgimento de um grande 
número de estudos sobre prevalência de fl uorose, porém com os resultados, quanto à distribuição da 
anomalia, limitados a determinadas cidades ou microrregiões. O presente trabalho teve como objetivo 
reunir as pesquisas mais relevantes sobre este tema realizadas no Brasil a partir da década de 80, 
para, comparando os resultados obtidos em cada uma delas, estabelecer o quadro epidemiológico 
deste agravo em nível nacional. Constatou-se que, para a maioria dos 14 estudos selecionados, a 
prevalência de fl uorose distribuiu-se entre 20 e 30%. Apesar de estes dados confi rmarem maior 
disseminação da fl uorose nos últimos anos, isto parece não representar um problema de saúde 
pública, devido a prevalecerem os graus mais baixos de severidade.

PALAVRAS-CHAVE: Flúor; Toxicidade; Fluorose dentária; Prevalência.

TRABALHO DE PESQUISA

 * Especialista em Odontopediatria – PUC/RS; Professor da Disciplina de Odontopediatria – ULBRA, campus Cachoeira 
  do Sul, RS; Mestre em Odontopediatria – ULBRA, campus Canoas, RS; Rua Pinheiro Machado, 1058, Centro – CEP 
  96506-610, Cachoeira do Sul, RS; e-mail: gilbertosari@piq.com.br
 ** Doutor em Odontopediatria pela Faculdade de Odontologia de Bauru, SP; Professor da Disciplina de Odontopediatria 
  – ULBRA, campus Canoas, RS; Professor dos Cursos de Especialização e Mestrado em Odontopediatria – ULBRA, 
  campus Canoas, RS
 *** Especialista em Odontopediatria – UFRGS; Professora da Disciplina de Odontopediatria – ULBRA, campus Canoas, RS; 
  Mestre em Odontopediatria – ULBRA, campus Canoas, RS
 **** Doutor em Odontopediatria pela UNESP – Araçatuba, SP; Professor da Disciplina de Odontopediatria – ULBRA, 
  campus Canoas, RS; Professor dos Cursos de Especialização e Mestrado em Odontopediatria – ULBRA, campus 
  Canoas, RS

A fl uorose defi ne-se por um distúrbio de 
calcifi cação que ocorre no esmalte dental, com 
formação decorrente da ingestão continuada de 
pequenas doses diárias de fl úor. Trata-se de uma 
hipomineralização do esmalte resultante da reten-
ção de proteínas na sua matriz durante a fase inicial 
de calcifi cação. Estas proteínas fi cam retidas em 
função da alta concentração de fl uoretos que, ao 
produzir um pH próximo ao neutro, inibe enzimas 
proteolíticas encarregadas de reabsorvê-las da 
matriz do esmalte. Isto traz como conseqüência 
um esmalte mais poroso, com mais proteínas e 
menos minerais, resultando em uma pobre for-

mação de cristais de hidroxiapatita (Limeback, 
1994; Cury, 2001).

Clinicamente, a fl uorose apresenta dife-
rentes aspectos que variam conforme o grau 
de severidade de cada caso. A severidade está 
relacionada à quantidade de fl úor ingerido, à 
duração da exposição ao mesmo e ao estágio 
da amelogênese durante o período de exposi-
ção (Denbesten, Thariani, 1992). Desta forma, 
as manifestações clínicas vão desde a fl uorose 
considerada como leve – caracterizada por fi nas 
estrias horizontais esbranquiçadas ao longo das 
faces livres dos dentes –, passando pela moderada 
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– associação das estrias a áreas branco-opacas de limites 
indefi nidos – e podendo chegar até a severa, em que a 
pouca mineralização manifesta-se sob a forma de alte-
rações na estrutura do esmalte – focos tipo hipoplasia 
ou fraturas maiores com exposição e escurecimento da 
dentina (Thylstrup, Fejerskov, 1978).

A fl uorose dentária é uma preocupação antiga no 
cenário odontológico. Desde a década de 30, quando 
os estudos do epidemiologista americano Harold Tren-
dley Dean confi rmaram o fl úor contido na água potável 
como causa de alterações no processo de mineralização 
dentária, a comunidade científi ca manteve-se sempre 
vigilante quanto à composição da água de abastecimen-
to de diferentes regiões e sua relação com a prevalência 
do problema (Cury, 2001).

Como os estudos de Dean acabaram também 
por confi rmar que a presença de fl úor na água estava 
associada à baixa prevalência de cárie, a atenção dos 
pesquisadores fi cou por muitos anos voltada à ques-
tão do efeito anticariogênico do fl úor. Assim, até um 
passado recente, a propriedade biológica deste íon de 
causar distúrbios de calcifi cação nos tecidos do corpo 
fi cou relegada a um segundo plano, considerada apenas 
como um mero “efeito colateral” indesejado (Fejerskov 
et al., 1994).

No Brasil, os primeiros estudos sobre prevalência 
de fl uorose datam do início da década de 70, época 
em que a fl uoretação artifi cial das águas de abasteci-
mento público estava em fase inicial de implantação e 
a utilização de produtos odontológicos fl uoretados era 
bastante restrita. Em razão disso, tais pesquisas restrin-
giram seus objetivos apenas a alertar os órgãos de saúde 
para a necessidade de fi scalização dos teores de fl úor 
nas águas consumidas pelas populações, especialmen-
te naquelas abastecidas por fontes e poços, nas quais 
já se tinha notícia de focos da doença. Encontram-se 
documentados estudos em três cidades situadas no in-
terior do estado de São Paulo. O primeiro, realizado na 
localidade de Pereira Barreto por Vertuan et al. (1970), 
encontrou 81,6% de fl uorose para uma população que 
consumia água de poços artesianos com teores de fl úor 
variando entre 4,0 e 21,0ppm, desde 1960. Cinco anos 
depois, Ando et al. (1975) publicaram o resultado de 
sua investigação no município de Cosmópolis, onde 
o abastecimento de água por um poço semi-artesiano 
contendo 9,5 a 11,0ppm de fl úor, desde 1962, foi 
considerado como responsável pelo alto percentual de 
fl uorose: 88,57%. Ressalta-se que, neste mesmo ano, 
passou a vigorar a lei federal que tornou obrigatória 
a fl uoretação das águas nos municípios com estação 
de tratamento. A concentração de fl úor na água de 
consumo considerada como adequada para as cidades 
brasileiras foi estabelecida entre a faixa de 0,7 a 1,0mg/l 
ou ppm (partes por milhão). Dentro desta faixa, foram 
também determinadas concentrações específi cas para 
as diferentes regiões do país, considerando a tempera-

tura média anual de cada uma. Esta medida deveu-se 
ao fato de o aspecto climático ser determinante em 
relação a um maior ou menor consumo de água pelas 
populações (Torriani, 1996). O último destes estudos 
pioneiros direcionou-se à população da cidade de Icém, 
quando Alcaide, Veronezi (1979) – dados coletados em 
1977 – encontraram resultado muito semelhante ao de 
Cosmópolis, com 88,2% de fl uorose. Nesta época, a 
região era abastecida por dois poços contendo 4,0 e 
2,6ppm de fl úor cada um.

A partir da década de 80, a classe odontológica 
passou a dar uma maior ênfase à utilização em massa 
de insumos ditos preventivos. Esta euforia fez com que 
veículos fl uoretados, tais como dentifrícios, soluções 
para bochecho, géis e vernizes de uso profi ssional e 
outros, viessem a ser disponibilizados à população sem 
o devido controle e adequado planejamento de suas 
indicações (Tomita et al., 1995). A prática comum de 
associar estes métodos de uso de fl úor aliada à possi-
bilidade de deglutição deste componente por crianças, 
durante a fase de formação dos dentes, tornou-se um 
potencial fator de risco para eventos indesejáveis como 
a fl uorose (Fejerskov et al., 1994).

Próximo ao fi nal desta mesma década, populari-
zou-se no país a comercialização de dentifrícios fl uo-
retados. Praticamente todos, inclusive os de preço mais 
acessível, passaram a conter fl úor em suas formulações, 
causando impacto populacional, tanto na incidência de 
cárie como no surgimento de casos de fl uorose (Silva, 
Maltz, 2001). Este fato aguçou o interesse da comuni-
dade científi ca brasileira em confi rmar o avanço desta 
anomalia, o que se justifi ca pela repercussão estética 
negativa gerada pela fl uorose sobre os dentes de inú-
meras populações. 

As décadas de 80 e 90 renderam para o Brasil 
um número considerável de estudos de prevalência de 
fl uorose. Como quase todos tiveram a característica 
comum de se restringirem às próprias cidades ou mi-
crorregiões de atuação profi ssional dos seus autores, a 
literatura contempla uma série de resultados isolados, 
difi cultando que se possa estabelecer o grau de envol-
vimento da população brasileira frente ao problema da 
fl uorose dentária. Diante desta realidade, a presente 
pesquisa objetiva reunir estes estudos, a fi m de permitir 
uma análise comparativa dos resultados obtidos em 
cada região e estabelecer, também, uma discussão em 
relação ao atual quadro epidemiológico da fl uorose 
dentária no país.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram selecionados artigos científi cos e disser-

tações de mestrado publicados no Brasil, a partir da 
década de 80, cuja proposta foi de promover algum 
método de levantamento epidemiológico sobre fl uorose 
dentária. Esta seleção foi realizada em junho do ano de 
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2002, sendo que mais de 70% dos trabalhos incluídos 
são aqueles que encontram-se indexados pela Base de 
Dados BBO – Bibliografi a Brasileira de Odontologia, 
disponível na internet junto ao site da BIREME/OPAS/
OMS – Centro Latino-americano e do Caribe de Infor-
mação em Ciências da Saúde. Outras pesquisas mais 
recentes (uma dissertação de mestrado e três artigos 
científi cos), apesar de não constarem na base de dados 
citada, tiveram sua inclusão justifi cada pela relevância 
de apresentarem: a possibilidade de acompanhamento 
da evolução da fl uorose em uma das cidades avaliadas, 
por meio de dois levantamentos executados em anos 
posteriores (Silva et al., 1999; Silva, Maltz, 2001), a 
comparação entre seis cidades com diferentes níveis de 
fl uoretação (Ely, 1999) e, por último, uma investigação, 
concomitante ao registro da prevalência, de possíveis 
fatores de risco relacionados ao desenvolvimento da 
anomalia (Valois et al., 2000).

O critério para inclusão das pesquisas, indexadas 
ou não pela base de dados, foi que apresentassem no 
mínimo os seguintes dados:

• Local de realização, população estimada e 
concentração de fl úor na água (em ppm);

• Descrição do índice utilizado para medir a 
fl uorose e seus critérios de severidade;

• Descrição da metodologia de exame clínico e 
de registro dos dados;

• Calibragem dos examinadores;
• Número total da amostra e faixa etária de 

abrangência;
• Prevalência de fl uorose (em porcentagem);
• Graus de severidade detectados e sua distribui-

ção percentual entre a população atingida.
Todos os trabalhos foram reunidos em um quadro-

resumo pela ordem cronológica de execução. Esta forma 
de apresentação teve o intuito de facilitar a comparação 
entre as prevalências verifi cadas nas diferentes regiões, 
bem como estabelecer uma estimativa de ocorrência da 
fl uorose em nível nacional, objetivo maior do presente 
estudo. Anexo ao quadro-resumo, foram adicionados 
comentários e conclusões elaborados pelos autores, os 
quais, além de evidenciarem as peculiaridades de cada 
pesquisa, faziam-se necessários como subsídios para 
uma melhor discussão em torno do tema.

RESULTADOS
Os resultados dos estudos analisados, no que diz 

respeito aos seus autores, período de realização, índice 
para fl uorose, cidade pesquisada e concentração de 
fl úor na água, amostragem, faixa etária de abrangência, 
prevalência de fl uorose e grau(s) de severidade mais 
prevalente(s), acompanhados de sua participação dentro 
do percentual total de afetados, estão sintetizados no 
Quadro 1.

 AUTORES / ANO / CIDADE / DOSAGEM DE PREV. DE GRAU DE AMOSTRA FAIXA 
 ÍNDICE UTILIZADO FLÚOR NA ÁGUA (mg/l)  FLUOROSE SEVERIDADE1 (n) ETÁRIA
 Maltz, Farias2 (1998) Porto Alegre (RS); / 0,9 7,7% Grau 1 (7,0%)
 TF3 (1978) Arroio do Tigre (RS); / < 0,2  0% –
  Brasília (DF); / 0,8 22,3% Grau 1 (18,0%) 435 8 a 9 anos
  Luziânia (GO) / < 0,2   2,0% Grau 1 (2,0%) 
 Capella et al. (1989)  Distr. de Cocal (SC) / 1,2 a 5,6 97,6% Moderada (43,2%) e 338 3 a 10 anos
 Dean4 (1934)   Severa (43,8%)
 Sampaio (1992) /  Itabaiana (PB); / 0,8  Questionável (7,7%)
 Dean (1934) Salgado de São Félix5 (PB); / 0,9 12,6% e 609 6 a 14 anos
  Mogeiro6 (PB) / 0,4  Muito Leve (4,1%) 
 Silva, Paiva (1995)  Belo Horizonte (MG) / 0,7 25,5% Questionável (12,7%) e 518 7 a 14 anos
 Dean, Arnold (1943)   Muito Leve (7,1%)  
 Soares et al. (1995) Iracemápolis (SP); / 0,2 2,0% Grau 2 (1,0%)7

 Dean (1934) e TF (1978) Piracicaba (SP); / 0,7 20,4% Grau 2 (14,2) 610 10 a 14 anos
  Pereiras (SP) / 6,4 58,8% Grau 2 (50,7) 
 Tomita et al. (1995)  Piratininga (SP) / 0,7 a 1,0 34,4% Grau 1 (20,0%)8 e 270  6 a 14 anos
 Dean (1946) e TF (1978)   Grau 2 (7,7%) 
 Alcântara (1996) Curitiba (PR) / concentração ideal 25,5% Muito Leve (13,8%) e 360  7 a 14 anos
 Dean (1946)   Questionável (8,0)%) 
 AUTORES / ANO / CIDADE / DOSAGEM DE PREV. DE GRAU DE AMOSTRA FAIXA 
 ÍNDICE UTILIZADO FLÚOR NA ÁGUA (mg/l)  FLUOROSE SEVERIDADE1 (n) ETÁRIA
 Adde (1997) /  São Paulo (SP) / 0,6 a 0,8 15,1% Grau 1 (10,7%) e 416  8 a 13 anos
 TF (1978)   Grau 2 (3,4%) 
 Campos et al. (1998) / Brasília (DF) / 0,8 14,6% Grau 1 (10,4%) e 833  8 a 12 anos
 TSIF9    Grau 2 (3,6%) 
 Ely (1999) /  Faxinal do Soturno (RS) / 1,8 46,7% Graus 1 e 2 (36,0%) 

QUADRO 1: Estudos sobre prevalência de fl uorose realizados no Brasil (a partir da década de 80).

Continua
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Os dados coletados em 1987 – porém somente 
publicados em 1998 – por Maltz, Farias (1998) são 
ainda anteriores à fase de maior disseminação de pro-
dutos fl uoretados no Brasil. As autoras concluíram que 
somente o consumo de água artifi cialmente fl uoretada 
não é capaz de gerar alta prevalência de fl uorose, uma 
vez que, na época pesquisada, este era o veículo quase 
exclusivo de veiculação do fl úor para a população. Já 
Capella et al. (1989), que estudaram uma área endêmica 
abastecida por poços artesianos contendo alto teor de 
fl úor no estado de Santa Catarina, sugeriram uma fi sca-
lização mais rigorosa no que diz respeito ao controle de 
fl úor nas águas de abastecimento da região sudeste do 
estado, tendo em vista ser detentora de cerca de 40% 
das reservas brasileiras de fl uorita. 

Sampaio (1992) deu ênfase à baixa severidade 
da fl uorose que encontrou nas cidades paraibanas que 
pesquisou, já que a quase totalidade dos 12,6% de 
afetados fi caram distribuídos entre os dois graus mais 
leves do índice de Dean. Para os autores Soares et al. 
(1995), o fato de o índice de fl uorose ter sido direta-
mente proporcional às maiores concentrações de fl úor 

contidas nas águas que abasteciam as três diferentes 
cidades paulistas que analisaram, veio confi rmar a 
relação positiva entre a quantidade de fl úor na água e 
a ocorrência de fl uorose.

Tomita et al. (1995) atribuíram o alto percentual de 
fl uorose de sua pesquisa em Piratininga, SP (34,4%), a 
ações defi cientes no campo da vigilância à saúde, tanto 
no que tange ao controle dos níveis de fl úor nas águas 
de abastecimento público como à regulamentação e 
planejamento de indicações dos produtos odontoló-
gicos fl uoretados. Alcântara (1996) não considerou 
como um índice alarmante os 21,9% de fl uorose que 
encontrou em Curitiba, embora acredite que este nível 
de ocorrência já se apresente como um problema de 
saúde pública para a região. Adde (1997), apesar de ter 
encontrado um baixo percentual de fl uorose em São 
Paulo, SP (15,1%), destaca a necessidade de se repensar 
a dose diária de fl úor a ser considerada como limite de 
ingestão para crianças, principalmente em função das 
diversas fontes de fl úor atualmente existentes.

As seis cidades gaúchas selecionadas pelo estudo 
de Ely (1999) foram agrupadas duas a duas de acordo 

Continuação do Quadro 1
 TF (1978) Camp. das Missões (RS) / 0,7 a 0,9  21,4% Graus 1 e 2 (15,7%)
  São Sepé (RS) / 0,7 a 1,0 23,3% Graus 1 e 2 (18,7%) 2002 7; 9; 12 e 
  Santa Rosa (RS) / 0,7 a 1,0 22,2% Graus 1 e 2 (19,4%)  14 anos
  Agudo (RS) / < 0,1  0,6% Grau 1 (0,6%)
  Giruá (RS) / < 0,1  0,5% Grau 1 (0,5%)
 Silva et al. (1999) /  Porto Alegre (RS) / 0,1 a 1,0 32,6% Graus 1 e 2 (31,8%) 236  8 a 9 anos
 TF (1978) Arroio do Tigre (RS) / - 29,7% Grau 1 (29,7%) 
 Marcelino et al. (1999)  Araçatuba (SP) / 0,7 24,0% Muito leve (19,0%) e 317 12 a 14 anos
 Dean4 (1934)   Leve (4,1%) 
 Valois et al. (2000) /  Nova Iguaçu (RJ) / 0,8 34,3% Graus 1 e 2 (25,8%)10  102  7 a 12 anos
 TF (1978) 
 Silva, Maltz (2001) /  Porto Alegre (RS) / 0,7 a 1,0 52,9% Grau 1 (45,9%) e 1000  12 anos
 TF (1978)   Grau 2 (6,1%) 

 1Grau(s) mais prevalente(s) por cidade estudada e sua participação dentro do percentual total de afetados.
 2Dados coletados em 1987.
 3Índice de Thylstrup e Fejerskov.
 4Índice de Dean modifi cado por Leverett (1986) – exclui o grau “questionável”.
 5,6Cidades analisadas conjuntamente com Itabaiana.
 7, 8Considerado o índice TF.
 9Tooth surface index of fluorosis – Horowitz (1984).
 10Média percentual de dentes afetados pelos graus 1 e 2 (considerando incisivos, caninos, pré-molares e primeiros mola-
res).
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com as características de sobredosagem, dosagem 
ideal e ausência de fl úor na água de abastecimento. 
Chamou atenção a cidade de Campina das Missões, 
que, pertencente ao grupo da sobredosagem de fl úor 
natural na água, apresentou uma porcentagem de fl uo-
rose abaixo das verifi cadas no grupo benefi ciado pelo 
fl úor agregado em concentração ótima. A justifi cativa 
foi que apenas um dos quatro poços que abasteciam 
a cidade continha alto teor de fl úor, tendo este sido, 
ainda, desativado em 1995. Os demais acabaram sendo 
misturados à água de um rio, o que resultou em concen-
trações ótimas de fl úor na água distribuída à população. 
Outro registro importante foi o fato de as amostras de 
água coletadas nas cidades fl uoretadas artifi cialmente 
terem apresentado 51 e 60% de inadequação das do-
sagens em relação à ideal, no período compreendido 
entre 1982 e 1997. Estes dados sugeriram a necessidade 
de uma fi scalização mais rigorosa das quantidades de 
fl úor adicionadas pelas estações de tratamento de água 
destas localidades.

O trabalho de Silva et al. (1999), ao repetir, dez 
anos depois, o levantamento realizado em 1987 em 
Porto Alegre e Arroio do Tigre, serviu como um impor-
tante indicador em relação ao incremento da fl uorose 
nos últimos anos. Os autores consideraram que o salto 
de prevalência verifi cado nas duas cidades foi uma 
conseqüência do uso intensivo de diferentes métodos 
de aplicação tópica de fl úor, que somaram suas con-
centrações à já existente na água de consumo. A mesma 
justifi cativa foi atribuída pelos autores Marcelino et al. 
(1999) para o fato de terem encontrado fl uorose em uma 
quarta parte de sua amostra, selecionada dentre os habi-
tantes de uma cidade com fl uoretação da água mantida 
em concentração ótima (0,7ppm) desde 1972.

Para Valois et al. (2000), os 34,3% de prevalência 
de fl uorose encontrados foram considerados um índice 
preocupante. Os autores citam que, apesar de a severi-
dade não ter sido signifi cativa, a resposta a um questio-
nário enviado aos pais das crianças examinadas tornou 
evidente a participação de outros compostos fl uoretados 
na ocorrência deste elevado número de casos. Entre 
outros dados referentes ao uso do fl úor na infância, foi 
constatado que 62,3% da amostra escovava os dentes 
com dentifrício fl uoretado três vezes ou mais por dia e 
que 91,5% eram submetidos a aplicações tópicas pro-
fi ssionais de fl úor. Silva, Maltz (2001) forneceram, além 
do dado mais recente da literatura selecionada sobre 
prevalência de fl uorose, também o mais preocupante 
para uma cidade pertencente ao grupo das que dispõem 
de água fl uoretada em padrões ótimos para o Brasil. 
As autoras enfatizam que, apesar da alta prevalência 
encontrada, a severidade foi pouco signifi cativa, não 
justifi cando qualquer medida de saúde pública. Dentro 
dos 52,9% de casos positivos, 52,0% foram classifi ca-
dos como portadores dos dois graus mais leves do índice 
TF (45,9% com grau 1 e 6,1% com grau 2).

DISCUSSÃO
Em uma primeira análise dos trabalhos sobre 

prevalência de fl uorose no Brasil nas duas últimas 
décadas, se considerados apenas os percentuais fi nais 
de ocorrência, fi ca evidenciada uma variação muito 
grande na distribuição deste agravo entre as popula-
ções. Isto porque encontramos desde cidades em que 
se verifi ca ausência total de fl uorose até outras em que 
a mesma é muito prevalente, alcançando índices de 
97,6% da população atingida (Quadro 1). No entanto, 
essa amplitude de resultados está diretamente associada 
às concentrações de fl úor natural encontradas na água 
que abastece as diferentes populações, bem como ao 
fl úor artifi cial adicionado a esta água, método de lon-
go alcance e baixo custo no controle da cárie dental, 
adotado por várias cidades brasileiras a partir do início 
da década de 60. 

Constatou-se ser uma característica de muitas 
pesquisas a inclusão de cidades com ausência ou defi ci-
ência de fl úor na água de abastecimento, quer seja este 
natural ou adicionado artifi cialmente, o que implica em 
prevalências muito baixas de fl uorose. Em uma análise 
mais profunda da proposta dos autores, percebe-se que 
se trata de populações selecionadas como um gold 
standard, em estudos que contemplam, conjuntamente, 
outros locais em que o fl úor está efetivamente presente 
na água de consumo. A intenção é, além de muitas 
vezes estabelecer parâmetros de comparação a respeito 
dos benefícios anticariogênicos proporcionados por este 
elemento, também comparar os índices de ocorrência 
de possíveis efeitos colaterais advindos da sua ingestão 
contínua em pequenas doses, comprovando que ambos 
são mais evidentes para as regiões benefi ciadas pela 
fl uoretação. No caso específi co da fl uorose, estudar 
uma cidade sem fl úor na água também se justifi ca para 
avaliar a infl uência de outros métodos de veiculação de 
fl úor como fator causador desta anomalia. Foi exata-
mente o efeito destas outras fontes de fl úor a justifi cativa 
encontrada para o ocorrido em Arroio do Tigre, RS. No 
trabalho de Maltz, Farias (1998), cujos dados foram 
coletados em 1987, a cidade não apresentou nenhum 
caso de fl uorose. Pesquisada novamente em 1997 por 
Silva et al. (1999), portanto dez anos depois, já havia, 
no local, expressivos 29,7% de prevalência. Apesar de 
os autores não mencionarem a concentração de fl úor na 
água quando da realização do segundo levantamento, 
a cidade permaneceu citada como possuidora apenas 
de fl uo retação natural, o que leva a acreditar que tenha 
sido mantida a insignifi cante concentração de 0,2ppm 
de fl úor descrita na investigação de 1987.

Além de Arroio do Tigre, mais quatro cidades en-
quadram-se neste perfi l, dentro das diferentes pesquisas 
em que se incluem. São elas: Luziânia, GO, com 2,0% 
de fl uorose, analisada pela mesma pesquisa de Arroio 
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do Tigre; Iracemápolis, SP, com 2,0%, nos dados de 
Soares et al. (1995); e, fi nalizando, Agudo e Giruá, 
RS, com respectivos 0,6% e 0,5% de prevalência, no 
estudo de Ely (1999).

Não obstante, também se encontram pesquisas 
que direcionam suas investigações a locais onde pre-
viamente estão cientifi cadas altas concentrações de 
fl úor na água potável ou, inclusive, já existam indícios 
de possível endemia de fl uorose. Todas confi rmaram a 
expectativa de seus autores, registrando altos índices 
de fl uorose. Fazem parte deste grupo, além dos estudos 
pioneiros da década de 70, citados na introdução da 
presente pesquisa, a cidade de Pereiras, SP (7,0ppmF 
na água e 58,8% de fl uorose), incluída no estudo de 
Soares et al. (1995), o distrito de Cocal, em Urussanga, 
SC (1,2 a 5,6ppmF e 97,6% de fl uorose), pesquisado 
por Capella et al. (1989) e a localidade de Faxinal do 
Soturno, RS (1,8ppmF e 46,7% de fl uorose), selecionada 
por Ely (1999). 

Excetuando-se estas localidades citadas que, 
por suas peculiaridades de fl uoretação da água, são 
as responsáveis pelos índices extremos de baixa e alta 
prevalência de fl uorose, pode-se chegar, do ponto de 
vista epidemiológico, mais próximo da realidade nacio-
nal em termos de ocorrência desta anomalia dentária. 
Esta constatação fundamenta-se no fato de que todas 
as demais cidades pesquisadas possuem fl uoretação da 
água, natural ou artifi cial, nos padrões considerados 
como ótimos para o Brasil. Dentre estas, observou-se 
uma alternância nos percentuais de prevalência que 
variaram entre 7,7 e 52,9%. Prevalência abaixo de 
10% somente foi constatada no levantamento de Maltz, 
Farias (1998), em 1987. A cidade de Porto Alegre, RS, 
teve seu baixo percentual (7,7%) atribuído ao fato de 
a pesquisa ter sido realizada dois anos antes de uma 
portaria do Ministério da Saúde, promulgada em 1989, 
que a partir daquele ano passou a exigir a incorporação 
de fl úor para todos os dentifrícios fabricados no Brasil. 
Antes disto, muitos deles não eram fl uoretados, espe-
cialmente os mais populares.

Prevalências entre 10 e 20% foram verifi cadas em 
três estudos: Sampaio (1992), somando a população de 
três cidades da Paraíba com 12,6% de fl uorose; Adde 
(1997), na cidade de São Paulo, SP, obtendo 15,1%; e 
Campos et al. (1998), que em Brasília, DF, alcançaram 
14,6%.

A faixa percentual de 20% a 30% de fl uorose foi 
a mais expressiva entre as cidades pesquisadas. Brasí-
lia, DF, capital federal, foi a primeira, com 22,3% nos 
dados de 1987 de Maltz, Farias (1998). Piracicaba, SP, 
pesquisada por Soares et al. (1995), apresentou 20,4%. 
Belo Horizonte registrou 25,5% na estatística de Silva, 
Paiva (1995). Coincidentemente, Alcântara (1996) en-
controu o mesmo valor de prevalência em Curitiba, PR. 
Situou-se, também neste intervalo percentual, a cidade 
de Araçatuba, SP, onde foram constatados 24% de 

ocorrência de fl uorose por Marcelino et al. (1999). Três 
das seis cidades gaúchas selecionadas por Ely (1999) 
completam este grupo: Campina das Missões (21,4%), 
São Sepé (23,3%) e Santa Rosa (22,2%).

As pesquisas mais recentes são responsáveis por 
mais da metade das prevalências de fl uorose superiores 
a 30%. Contabilizam-se quatro estudos, sendo que, à 
exceção do executado por Tomita et al. (1995) – que 
há oito anos encontrou 34,4% de crianças afetadas –, 
todos os demais são publicações dos últimos quatro 
anos. Destes, chama a atenção o de Silva et al. (1999), 
que repetiram o trabalho feito dez anos antes, em 1987, 
na cidade de Porto Alegre, RS. O resultado surpre-
endeu ao encontrar 33% de fl uorose contra os 7,7% 
do estudo antecessor. Valois et al. (2000), em Nova 
Iguaçu, RJ, e Silva, Maltz (2001), novamente em Porto 
Alegre, RS, completam o grupo de levantamentos com 
as mais altas prevalências do agravo: 34,3% e 52,9%, 
respectivamente.

Consideradas apenas as populações que con-
somem água fl uoretada, natural ou artifi cialmente, 
dentro dos padrões recomendados para o Brasil (0,7 
a 1,0ppm de fl úor), pode-se depreender que o quadro 
epidemiológico nacional em relação à fl uorose dentária 
situa-se entre 20 e 30% de ocorrência. Analisando os 
16 levantamentos realizados em 13 cidades com esta 
característica de fl uoretação (Brasília e Porto Alegre 
foram pesquisadas 2 e 3 vezes, respectivamente, em 
épocas distintas), encontram-se oito (50%) situados 
dentro desta faixa percentual, seguindo-se quatro (25%) 
que revelaram prevalência de fl uorose acima de 30%, 
três (18,75%) entre 10% e 20% e um (16,25%) abaixo 
de 10%.

Parece-nos incontestável a evidência de estarmos 
convivendo atualmente com uma maior disseminação 
da fl uorose no país, fato comprovado pelos altos índices 
de prevalência das pesquisas efetivadas nos últimos 
quatro anos (Silva et al., 1999; Valois et al., 2000; Sil-
va; Maltz, 2001). Ressalta-se, neste contexto, o índice 
crescente verifi cado na cidade de Porto Alegre, RS, que, 
entre os dados de 1987, 1997 e 1998/1999, registrou 
aumentos de 24,9% e de 20,3%, respectivamente 
(Maltz, Farias, 1998; Silva et al., 1999; Silva, Maltz, 
2001). Vários autores afi rmam que esta atual situação é 
conseqüência da exagerada quantidade de métodos de 
veiculação do fl úor surgida nas últimas décadas (Ver-
tuan et al., 1970; Tomita et al., 1995; Alcântara, 1996; 
Adde, 1997; Marcelino et al., 1999; Silva et al., 1999; 
Silva, Maltz, 2001). Além daquele contido na água de 
abastecimento, é fato habitual a ingestão deste íon por 
crianças quando presente em: suplementos farmaco-
lógicos (na forma de gotas, comprimidos, complexos 
vitamínicos, etc.), produtos de uso tópico profi ssional 
(géis, vernizes, etc.) e auto-aplicáveis (dentifrícios, solu-
ções para bochecho, etc.) e, até mesmo, em alimentos e 
bebidas (carne branca, água mineral, chá preto, etc.). Há 
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que se considerar, também, o fato destes métodos serem 
utilizados de forma concomitante, em alta freqüência 
diária e sem monitoramento, o que cada vez mais se 
verifi ca desde tenra idade.

Apesar disso, a maioria dos autores não considera 
a fl uorose dentária como um problema de saúde pública 
para o Brasil (Sampaio, 1992; Silva, Paiva, 1995; Mar-
celino et al., 1999; Silva, Maltz, 2001). Justifi cam esta 
conclusão baseados no fato de que, em seus estudos 
(exceção aos realizados em regiões endêmicas), inde-
pendentemente do percentual de ocorrência, prevale-
ceram sempre os graus mais baixos de severidade. Esta 
inferência vem corroborada por pesquisadoras como 
Silva, Maltz (2001), quando afi rmam que, até o grau 3 
de severidade do índice TF, a fl uorose não é percebida 
pela maioria das pessoas. Como este agravo é um pro-
blema puramente estético, quando o paciente não o 
percebe, qualquer tratamento torna-se desnecessário.

A compreensão destas evidências é importante 
para que se evite o “excesso de precaução” que, nos 
últimos anos, vem ocorrendo em relação à fl uorose. 
Considerando os benefícios comprovados do uso do 
fl úor como método auxiliar no controle da doença cárie 
e os índices de fl uorose dentária gerados atualmente no 
Brasil, não encontramos razão para posições contrárias 
à sua utilização ou para atitudes precipitadas visando 
restringi-lo ou eliminá-lo dos programas de saúde bucal 
coletiva.

Acredita-se ser necessário que a vigilância sanitá-
ria, os serviços públicos de saúde e a classe odontoló-
gica estejam sempre agindo conjuntamente no sentido 
de administrar toda e qualquer ação que envolva o 
uso do fl úor, proporcionando às populações que dele 
usufruem o máximo do seu benefício com mínimo risco 
ao desenvolvimento da fl uorose.

CONCLUSÕES
• A prevalência da fl uorose dentária no Brasil 

situa-se atualmente na faixa entre 20 e 30%, resultado 
da análise conjunta dos estudos epidemiológicos rea-
lizados no país a partir da década de 80.

• Os índices de fl uorose vêm aumentando no 
Brasil, fato confi rmado pelos altos percentuais dos le-
vantamentos efetuados nos últimos quatro anos.

• Este avanço vem sendo atribuído à atual va-
riedade de métodos tópicos de veiculação do fl úor, 
principalmente quando as práticas contemplam sua ad-
ministração concomitante a crianças de tenra idade.

• A fl uorose dentária não representa um problema 
de saúde pública para a população brasileira. Mesmo 
com evidências de que a prevalência esteja aumen-
tando, permanece, invariavelmente, o predomínio dos 
estágios mais leves de severidade.

Sari GT, Tovo MF, Feldens EG, Faraco Jr IM. Dental fl uorosis in Brazil: a current epidemiologic view. Rev Ibero-am Odontopediatr Odontol Bebê 
2004; 7(38):387-94.

The effi cacy of fl uoride in the control of dental caries has stimulated its use in Brazil, in the last two decades. 
At the same time that the incidence of dental caries has been reduced, the literature shows many papers 
regarding the high number of children affected by fl uorosis. Consequently, many researches were developed on 
this matter, but, unfortunately, the results about the distribution of this anomaly were limited to some cities or 
regions. The aim of this study was to collect the most relevant Brazilian publications on this subject since 1980, 
and to establish an epidemiological panorama in this country. The results showed that in the majority of the 14 
studies that were selected, the prevalence of dental fl uorosis was between 20 and 30%. Even though this data 
confi rmed an increment of dental fl uorosis in the last years, it can not be considered a public health concern, 
since the most frequent cases were classifi ed as being of low severity. 

KEYWORDS: Fluorine; Toxicity; Dental fl uorosis; Prevalence.
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