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Introdução: A fluoretação das águas de abastecimento público é uma questão de grande 

discussão nos dias atuais devido a vários fatores como a falta de vigilância e controle das 

concentrações do flúor. A fluoretação das águas de abastecimento público é elemento 

essencial da estratégia de promoção da saúde, eixo norteador da Política Nacional de Saúde 

Bucal. Muitas doenças são ocasionadas pelo consumo de água contaminada por bactérias, 

vírus, protozoários, helmintos e substâncias químicas, entre outros. Por isso, a qualidade da 

água destinada ao consumo humano é uma prioridade constante do setor de saúde. O controle 

da qualidade da água é de responsabilidade de quem oferece o abastecimento coletivo ou de 

quem presta serviços alternativos de distribuição. Na comunidade científica não há dúvida 

quanto à segurança da utilização do flúor para a saúde humana, o que faz da fluoretação da 

água de abastecimento público uma tecnologia de saúde pública amplamente utilizada em 

vários países como Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos, dentre outros. Toda a água tem 

alguma quantidade de fluoreto e a tecnologia consiste no ajuste da sua concentração para 

valores considerados adequados para a prevenção da cárie, no Pará, em torno de 0,7 mg por 

litro. No Brasil, a medida vem sendo desenvolvida desde 1953, ano em que se iniciou, no 

município capixaba de Baixo Guandu, a fluoretação da primeira Estação de Tratamento de 

Água (ETA). Estudos têm sido conduzidos para analisar alguns dos argumentos éticos a favor 

e contra a fluoretação da água, para determinar se os dados empíricos permitem decidir se é 

uma política correta do ponto de vista bioético [1]. Objetivos: O objetivo desse trabalho é 

discutir e descrever a situação da cobertura de abastecimento de água fluoretada no estado do 

Pará. Métodos: Este estudo foi realizado a partir de dados já existentes na literatura. Foram 

feitas pesquisas bibliográficas pelo banco de dados Pubmed, periódico Capes e dados do 

projeto Vigiflúor, na pesquisa foram selecionadas as palavras-chave: Flúor, Saúde Bucal, 

Sistema de Abastecimento de Água. Resultados e Discussão: A fluoretação da água é 

considerada como uma das dez medidas mais importantes de saúde pública do século XX. O 

flúor previne o aparecimento de cárie fortalecendo o esmalte do dente, uma vez que ele reduz 

a velocidade de desmineralização, se o flúor estiver presente na saliva durante este processo, 

mais fluorapatita é formada, o que aumenta a remineralizarão do dente. A concentração de 

fluoreto é um parâmetro relevante para avaliação da qualidade nas águas de consumo, seja 

pela possibilidade de prevenção da cárie dentária, quando presente em níveis adequados, seja 

pelo potencial de provocar fluorose dentária, quando em níveis elevados. Na maior parte do 

território brasileiro, contudo, o teor ideal de flúor na água é 0,7 ppm ou 0,7 mg/L. Estabelecer 

níveis de segurança para o fluoreto em águas de consumo é uma medida imprescindível de 

proteção à saúde humana [2,3]. Cerca de 96,5 milhões dentre os aproximadamente 141 

milhões de brasileiros que residem em municípios com 50 mil habitantes ou mais, têm acesso 

ao benefício da fluoretação da água de abastecimento público, o que corresponde a 68,3% 

dessa população. Em termos macrorregionais, o Sul lidera a cobertura com 88,7% de 

cobertura e a pior situação é a registrada na região Norte, com apenas 25,3%. O estado do 

Pará, com 8.602.865 habitantes estimados em 2019, concentra praticamente a metade (46,8%) 

da população da região norte [4]. Tem um grau de urbanização de 68,9 %, estando uma 
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população servida por rede de abastecimento de água de 51,3 % e uma população servida por 

esgotamento sanitário de 50,8 %. No estado do Pará de acordo com cobertura e vigilância da 

fluoretação das águas nos municípios com mais de 50 mil habitantes da região Norte no ano 

de 2014 a população coberta por água tratada era de 1.605.758 com 29,0% e a população 

coberta por água fluoretada 144.952 com 2,6 %. Os únicos municípios paraenses que 

apresentaram cobertura de água fluoretada no ano de 2014 foram Cametá, Dom Eliseu, 

Oriximiná e Paragominas, porém não é possível afirmar que estejam em níveis aceitáveis de 

flúor. Cametá possuía uma população total de 129.161 e cobertura de água tratada de 101.214 

habitantes, correspondendo a 78,4% e cobertura de água fluoretada de 36.531 (28,3%). O 

município de Dom Eliseu apresentava em 2014 uma população total de 55.513 e a população 

coberta por água tratada era de 6.495 com 11,7%, a cobertura de água fluoretada era de 6.495, 

representando 11,7%. O município de Oriximiná em 2014 possuía uma população total de 

67.939 e a população coberta por água tratada era de 4.590 com 6,8%, a cobertura de água 

fluoretada era de 4.590 (6,8%). O município de Paragominas tinha em 2014 uma população 

total de 105.417 e a população coberta por água tratada de 97.336 com 92,3%. A cobertura de 

água fluoretada era de 92,3%, cobrindo 97.336 habitantes [3]. A cidade de Belém, capital do 

estado, deixou de ser fluoretada em 2010, contribuindo para a baixa cobertura populacional 

pela fluoretação. Conclusão/Considerações Finais: A fluoretação das águas é uma medida 

efetiva para reduzir a cárie dentária e o uso do flúor é considerado o principal fator para a 

obtenção de redução na prevalência da doença. De acordo com os dados epidemiológicos do 

Projeto SB Brasil 2010 que analisou as condições de saúde bucal da população brasileira, foi 

observado que o Iceo-d aos 5 anos no Brasil foi de 2,43 e na Região Norte foi de 3,37. Já o 

ICPO-D para a população brasileira de 12 anos foi de 2,07 e, na Região Norte de 3,16 [5]. 

Observa-se que na região Norte os índices de cárie são maiores que em regiões que 

apresentam maior cobertura de fluoretação das águas, na região existe um número expressivo 

de pessoas que estão expostas a mais fatores de risco sendo, portanto, mais susceptíveis a 

doença, além de grande parcela da população ainda apresentar dificuldades de acesso aos 

serviços odontológicos. Assim é fundamental que a fluoretação das águas de abastecimento 

público seja implantada no estado do Pará, pois a cárie dentária é uma das consequências 

negativas provenientes das desigualdades sociais oriundas da inexistência de políticas 

públicas voltadas para a saúde bucal. 
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