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RESUMO

O presente estudo trata de uma revisão de literatura, acompanhado de
um relato de experiência sobre os fatores que podem estar relacionados ao
desenvolvimento da fluorose dentária em crianças indígenas na terra indígena
do Serrinha/RS. O objetivo do trabalho é revisar bibliograficamente os fluoretos,
abordar suas importâncias e indicações, bem como o seu uso, além de
evidenciar seus principais fatores de risco e sistematizar a experiência de
saúde bucal, com ênfase no tema fluorose, na Terra Indígena Serrinha/RS. O
uso do flúor pela equipe de saúde bucal é de extrema importância para a
prevenção da doença cárie em crianças indígenas. Por esse motivo devemos
ter conhecimento de todas suas indicações e propriedades para que possamos
utilizá-lo de forma racional, fazendo com que se torne um aliado para o nosso
trabalho diário com as crianças indígenas e evitamos ao máximo seu principal
efeito adverso, a fluorose dentária.
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1. INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA

O uso do flúor trouxe benefícios imensos para a saúde bucal, e
consequentemente para a população que se beneficia pelo mesmo, com a
redução dos índices de cárie dental. A incorporação do flúor na água de
distribuição

pública

foi

uma

medida

preventiva

de

muito

sucesso,

principalmente por abranger praticamente toda a população, através da
ingestão da mesma.
Esse processo também trouxe consequências negativas, e uma delas é
a ingestão de altos níveis de flúor que pode acarretar, dentre outras desordens
a fluorose dentária, que se origina com a exposição do germe dentário, durante
seu processo de formação a altas concentrações do íon flúor, causando
manchamento dentário.
Estudos epidemiológicos desenvolvidos nos últimos anos descrevem
diferenças importantes na prevalência de fluorose dentária, variando de 5% a
70%. Em geral, altas prevalências têm sido relatadas em regiões onde a
fluorose é endêmica devido à alta concentração de flúor nas fontes naturais de
água.
Os resultados obtidos no último levantamento epidemiológico nacional
realizado entre 2002 e 2003 no Brasil (BRASIL, 2004) mostram que, para a
faixa de 12 anos, a prevalência de fluorose chegou a 8,5%, sendo que apenas
0,7% apresentam graus de fluorose moderada ou severa. Para a faixa de 15 a
19 anos, os dados nacionais confirmaram uma prevalência de 5,1%, sendo
0,3% com fluorose moderada ou severa. Os resultados demonstram baixa
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prevalência de fluorose no Brasil, embora mostrem nítidas disparidades
regionais (BRASIL, 2009).
Sabendo da importância da prevenção, o presente trabalho tem por
objetivo mostrar os principais fatores relacionados ao desenvolvimento de
fluorose em crianças indígenas na terra indígena do Serrinha no Rio Grande do
Sul, oferecendo subsídios para atividades futuras acerca do tema nessa área
indígena.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral

Realizar uma revisão de literatura sobre fluorose e, neste contexto,
sistematizar a experiência de saúde bucal na Terra Indígena Serrinha/RS.

2.2. Objetivos Específicos



Realizar uma revisão bibliográfica sobre o uso de fluoretos,

abordando suas indicações, uso e importância.


Realizar uma revisão bibliográfica sobre a fluorose, evidenciando

os principais fatores de risco.


Apresentar uma sistematização da experiência da saúde bucal,

com ênfase no tema fluorose, na Terra Indígena Serrinha/RS.
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3. METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scielo,
Bireme e Pubmed, utilizando as palavras-chave flúor, fluorose, prevenção,
incidência, fatores de risco. Essa revisão forneceu subsídios para a
sistematização de experiência apresentada sobre o desenvolvimento da
fluorose dentária em crianças indígenas na Terra Indígena Serrinha/RS.
Foram selecionados 53 artigos, de acordo com a relevância com o tema
abordado.
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4. RESULTADO/DISCUSSÃO

4.1. Revisão de literatura

Os fluoretos, forma iônica do elemento químico flúor (F -), são os
principais

responsáveis

pelo

declínio

da

cárie

dentária

em

países

desenvolvidos e também no Brasil. Além da redução da prevalência da cárie, o
flúor age reduzindo a velocidade de progressão de novas lesões (BRASIL,
2009).
Todos os métodos preventivos baseados na utilização de F - promovem
aumento de sua concentração na cavidade bucal para interferir no processo de
desmineralização

e

remineralização,

independentemente

da

forma

de

utilização, seja sistêmica, seja tópica. Assim, quando ingerimos água fluoretada
ou comemos alimentos preparados com água fluoretada, além do aumento
transitório da concentração de flúor salivar, o flúor ingerido é absorvido e, do
sangue retorna à cavidade bucal pela secreção salivar. Desse modo, indivíduos
que bebem regularmente água fluoretada terão uma concentração de F - na
saliva ligeiramente elevada em relação àqueles que não ingerem, o que
confere eficácia a esse meio de utilização de flúor (BRASIL, 2009).
Estudos mostram que os mecanismos de ação preventiva dos fluoretos
relacionado

à

cárie

dentária

se

processam através da

inibição

da

desmineralização dos tecidos dentários, do aumento da remineralização dos
tecidos dentários e da inibição da atividade bacteriana da placa bacteriana, e
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que esses mecanismos de ação são pós-eruptivos através do efeito tópico,
quer para as crianças, quer para os adultos (ROMPANTE, 2009).
Horowitz (1989) relata que a descoberta da importância da agregação de
fluoreto ao tratamento da água para reduzir a prevalência de cárie em termos
populacionais, seus riscos em termos de fluorose dental têm sido minimizados
pela manutenção de uma concentração “ótima” na água. Esta concentração
depende da temperatura ambiental e para a maioria das regiões brasileiras é
de 0,7 ppm F- (mg F/L), tolerando o mínimo de 0,6 e o máximo de 0,8. Assim, a
concentração acima de 0,6 garantiria os benefícios de redução de cárie, mas
seria relevante não superar 0,8 para manter graus aceitáveis de fluorose dental
(NARVAI, 2000).
A portaria 56 de 14/03/77, do Ministério da Saúde, publicada no Diário
Oficial da União do dia 15/06/77 que regulamenta o padrão de potabilidade da
água no território nacional, estabelece que o Valor Máximo Permissível para o
íon flúor na água potável, é de 0,6 a 1,7 mg/l. Valores acima destes
classificariam a água como não potável. (BRASIL, 1977).
A Organização Mundial de Saúde (WHO, 1984) estabelece que a
concentração máxima de flúor na água potável em termos de fluorose dental
seria de 1,5 ppm. Já a Agência de Proteção Ambiental Americana estabeleceu,
em 1986, o limite em 2 ppm, e com relação à fluorose óssea, em 4 ppm. (US
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1992). Trabalhos mostram que
mais de 50% do consumo diário de flúor é derivado da água ingerida
(STANNARD et al., 1990).
Além da fluoretação da água de abastecimento público, que é uma
medida de ampla distribuição, baixo custo-benefício e muita adesão, existem
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outras medidas preventivas para a cárie dental que podemos citar como a
escovação diária com dentifrícios fluoretados, que também é uma medida de
ampla distribuição e adesão. A esse método atribui-se um percentual
significativo de redução da cárie dental, mas comportam-se como fatores de
risco à fluorose em casos de deglutição, principalmente em crianças onde o
uso de dentifrícios fluoretados deve ser evitado, já que se trata do período de
formação dos germes dentários e muitas vezes o movimento de cuspir pode
gerar dificuldades e com isso a ingestão do dentifrício está diretamente
relacionada com a fluorose dentária. Diversos estudos demonstram associação
positiva entre ingestão de dentifrícios na primeira infância e alta prevalência de
fluorose dental (BROTHWELL & LIMEBACK, 1999; WARREN & LEVY, 1999).
Clarck et al. (1994) sugere que exista a possibilidade de um maior risco do
acometimento da população pela difusão maciça do uso dos fluoretos na
atualidade, especialmente os dentifrícios fluoretados, que tiveram o seu uso
regulamentado e difundido no país somente na década de 90.
Como principais medidas recomendadas para limitar a toxicidade crônica
das formas tópicas do flúor têm-se: a redução da concentração de flúor em
pastas infantis, além de acrescentar nas embalagens instruções e precauções
sobre seu uso em crianças; a necessidade da supervisão dos pais no momento
da escovação, de forma a controlar a quantidade utilizada (máximo um grão de
ervilha) de pasta dental e evitar a deglutição; contra-indicar o uso de soluções
para bochechos em crianças menores de sete anos, bem como desenvolver
ações efetivas de vigilância sanitária na mensuração da dosagem de flúor,
indicada no produto pelos fabricantes (BROTHWELL & LIMEBACK, 1999;
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HOROWITZ, 1995; LEVY et al., 1995; STOOKEY, 1994; WARREN & LEVY,
1999).
O uso tópico profissional é mais um método efetivo para prevenção e
controle da cárie dental, e é utilizado em casos específicos em que o
profissional julga necessária a aplicação tópica do flúor. Em relação a este
processo, Horowitz (1995) relata que não foram encontradas associações
significativas com a fluorose dentária, provavelmente devido aos cuidados
técnicos (uso de sucção, pequena quantidade, estímulo ao cuspir) envolvidos
no processo.
Os cuidados associados ainda ao conhecimento dos malefícios da
ingestão e superdosagem de flúor pelo cirurgião dentista, faz com que todos
esses cuidados técnicos sejam realizados e sobre constante monitoramento.
Além disso, o risco de fluorose na aplicação tópica de flúor está ainda mais
diminuído pela baixa frequência que este procedimento é realizado. A
aplicação tópica profissional de flúor pode estar mais relacionada à toxicidade
aguda do que a fluorose dentária (HOROWITZ, 1995).
Geralmente presume-se que crianças até os dois anos de idade, que
são amamentadas natural e/ou artificialmente e que consomem exclusivamente
água mineral, não recebam flúor sistêmico. Acredita-se que sua ingestão é
menor que 0,3 mg de flúor/dia. Devido a este tipo de colocação, alguns
profissionais indicam como medida alternativa a suplementação de flúor.
Pinto (2000) ressalta que a fluoração das águas de abastecimento e dos
dentifrícios são medidas que podem permitir a universalização do uso do flúor
no país e contribuir decisivamente para o declínio e controle da cárie dentária
na população.
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Para garantir o seu uso seguro, os sanitaristas concordam com
Manfredini (1996) que, além de medidas de heterocontrole, preconiza que
sejam adotadas medidas para impedir a comercialização de medicamentos e
produtos de uso sistêmico que contenham flúor em sua composição,
considerando que o excesso de flúor pode levar à fluorose dentária.
Então se somando a todos os outros fatores que podem contribuir para a
fluorose dentária ainda temos o uso de suplementação com flúor em crianças
como mais um contribuinte para a fluorose o que nos leva a pensar que é de
extrema importância o conhecimento pelos profissionais, não apenas dos
efeitos benéficos do flúor, mas também de todas as consequências maléficas
que ele pode causar no paciente que está sendo submetido a um uso
indiscriminado de suplementação.
Vários são os alimentos e bebidas disponíveis na alimentação que
contêm alto teor de flúor e estão associados à presença da fluorose dental –
peixes, mariscos, frango (quando alimentados com farelos de ossos) chás,
além de bebidas, fórmulas infantis e leite quando processados em regiões com
água de abastecimento público fluoretada (CLARCK et al., 1994; GONINI,
1999; HOROWITZ, 1996; LEVY, 1995).
Observa-se também, que é crescente o consumo, entre crianças, de
alimentos industrializados, refrigerantes e leite em pó, acompanhados da
redução do consumo de água e leite de outras fontes, o que aumenta
significativamente a ingestão sistêmica de flúor numa idade de maior risco à
fluorose. Entretanto, ainda hoje, é difícil medir a quantidade de ingestão de
fluoretos pela dieta, por dificuldades metodológicas em mensurar níveis
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individuais de flúor de cada alimento na forma ativa, quantidade ingerida e total
absorvido pelos tecidos (BROTHWELL & LIMEBACK, 1999; HELLER, 1999).
É necessário, nesse sentido, reforçar as ações de vigilância em saúde,
como a redução do teor de flúor em alimentos infantis manufaturados;
normatizar a obrigatoriedade de rótulos que apresentem as concentrações de
flúor, e que essas sejam feitas de forma padronizada (LEVY, 1995; VILLENA et
al., 1996) e ações de educação em saúde que possibilitem à população
assimilar e interpretar as informações disponíveis (HOROWITZ, 1995).
A fluorose dentária é o resultado da ingestão crônica de flúor durante o
desenvolvimento dental que se manifesta como mudanças visíveis de
opacidade do esmalte devido a alterações no processo de mineralização
(MOSELEY et al., 2003). O grau dessas alterações é função direta da dose de
flúor à que a criança está sujeita (mg F -/kg/dia) e do tempo de duração da
dose. Como se trata de um efeito sistêmico, as alterações distribuem-se
simetricamente dentro da boca, afetando os dentes em formação no período de
ingestão de flúor. (BRASIL, 2009)
Os aspectos clínicos da fluorose dentária são caracterizados por um
espectro de mudanças que vão desde linhas opacas brancas finas cruzando
transversalmente o longo eixo da coroa do dente até quadros onde áreas do
esmalte gravemente hipomineralizadas se rompem e, geralmente, o esmalte
restante fica pigmentado (FEJERSKOV, 1994). A pigmentação é pós-eruptiva,
por causa da maior porosidade do esmalte fluorótico, mas essa maior
permeabilidade não tem nenhuma relação com aumento de risco de cárie.
A

fluorose

dentária

leve

causa

apenas

alterações

estéticas,

caracterizadas por pigmentação branca no esmalte dentário. A fluorose
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moderada e severa, caracterizada por manchas amarelas ou marrons, além de
defeitos estruturais no esmalte, apresenta repercussões estéticas, morfológicas
e funcionais (MOYSÉS et al., 2002).
Para facilitar essa classificação e criar um parâmetro entre os
profissionais, Thylstrup & Fejerskov (1994) criaram um método que classifica a
fluorose dentária em nove graus de severidade, e se propõe a precisar
diferentes categorias de comprometimento do esmalte dentário nas formas
mais graves, utilizando profilaxia prévia e secagem durante o exame clínico.
(FEJERSKOV et al., 1994)
Crianças abaixo de seis anos de idade, especialmente aquelas menores
de dois anos, têm risco aumentado para o desenvolvimento de fluorose pelo
inadequado desenvolvimento do controle reflexo de deglutição. Pais e
cuidadores devem ser aconselhados sobre os cuidados necessários para o uso
de dentifrícios fluoretados para crianças pequenas, através de medidas
preventivas como limitação da frequência de escovação para duas vezes ao
dia, aplicação de uma quantidade mínima de dentifrício na escova, algo que se
aproxime de um grão de ervilha, supervisionar a escovação e encorajar a
criança a cuspir todo o excesso de dentifrício. (PAIVA et al., 2003).
Outra forma de se prevenir esse risco em crianças é a utilização de
cremes dentais infantis, os quais geralmente não contêm flúor em sua
composição e não trazem problemas sérios se ingeridos, dessa maneira as
crianças estariam protegidas do risco de fluorose pela ingestão ou má uso dos
cremes dentais fluoretados.
WARREN e LEVY (2003) relatam que para crianças abaixo de dois
anos, o profissional de saúde deve considerar o nível de fluoreto na água de
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abastecimento, outras fontes de fluoretos e outros fatores que podem afetar a
suscetibilidade à cárie para indicar ou não o uso de dentifrício fluoretado.
MALTZ e SILVA (2001) descrevem que o acesso precoce a produtos
com flúor, incluindo o uso de dentifrício fluoretado, de soluções para bochechos
e aplicação profissional antes dos três anos de idade, também é apontado
como fator de risco à fluorose dentária.
Outras fontes adicionais de flúor como água mineral, sal fluoretado, chás
e bebidas infantis podem aumentar o risco de fluorose dentária em crianças
(VILLENA et al., 1996; VAN DER HOEK et al., 2003; RAMIRES et al., 2004;
SOTO-ROJAS et al., 2004; HAYACIBARA et al., 2004; MARSHALL et al.,
2004).
A prática do aleitamento materno por um período maior que seis meses
pode ser um fator de proteção ao desenvolvimento de fluorose dentária,
evitando assim o uso de fórmulas para o aleitamento artificial (BROTHWELL;
LIMEBACK, 2003).
Suplementos com fluoretos não são indicados como medida de saúde
coletiva. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Considerando que água fluoretada e
o uso de dentifrício fluoretado são as formas mais eficientes e custo-efetivo
para a prevenção de cáries, outras formas de utilização deveriam ser indicadas
apenas para pessoas com alto risco à cárie ou atividade da doença (CENTERS
FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2001; KARGUL et al., 2003).
Através de questionários Schalka e Rodrigues (1996) verificaram que a
frequência de prescrições de flúor sistêmico entre os pediatras de São José
dos Campos foi de 18 %. Já Soviero e col. (1995) em Petrópolis, acharam que
71,8% dos pediatras prescreviam suplementos fluoretados, sendo que 75,9%
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dos profissionais classificaram-no como um procedimento de rotina. Porém, só
41,4% deles responderam que antes de prescrever era necessário o
conhecimento prévio do flúor na água de abastecimento.
Os resultados desses estudos sugerem que há necessidade de uma
revisão e atualização de conceitos, com a finalidade de não submeter os
pacientes infantis ao risco de sobredosagens (LALUMANDIER, J.A. & ROZIER
R.G., 1995; LEVY, S.M., MAURICE T.J., JAKOBSEN, J. A. 1993).

4.2. Experiência pessoal

Realizo meu trabalho como cirurgião dentista há dois anos na
comunidade Bela Vista, área indígena que se insere na Terra Indígena
Serrinha no estado do Rio Grande do Sul. A Terra Indígena Serrinha é formada
por mais ou menos 2.5000 habitantes, todos eles representantes da etnia
Kaingang, e é atendida por cinco unidades básicas de saúde, a comunidade
Bela Vista em que exerço minha função representa uma dessas unidades. A
equipe de saúde indígena Bela Vista é formada por mais dois médicos, uma
enfermeira, duas técnicas de enfermagem, uma auxiliar de saúde bucal, cinco
agentes de saúde indígena e três AISAN, que trabalham de forma articulada e
integrada para promover um atendimento de qualidade a toda à população
indígena da comunidade que é formada em média por 600 habitantes.
A equipe de saúde realiza a atenção primaria e tem como foco o
trabalho de promoção de saúde e prevenção de doença, desta forma são
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realizados intensos trabalhos preventivos como palestras, atividades interativas
e recreativas, vídeos explicativos, tentando sempre evitar os agravos de
qualquer tipo de doença para a comunidade. Além disso, como cirurgião
dentista, são realizadas muitas visitas domiciliares para orientação e
atendimentos clínicos como ART e aplicação tópica de flúor em casa para
alertar as famílias a importância desses procedimentos, além de instruções de
higiene bucal e distribuição de cremes, escovas e fio dental.
Na unidade de saúde são realizados serviços de atendimento clínico
básico para toda a comunidade além de estar inserido nos diversos grupos de
orientação de hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças, idosos e saúde da
mulher, onde além de realizar orientações nos grupos é realizado atendimento
clinico dos indígenas inseridos no mesmo. E por fim se da o trabalho realizado
na escola indígena municipal Osvaldo Aranha, onde é realizada a escovação
dental supervisionada diariamente, além de grupos de orientação e palestras
interativas para crianças e atendimento clínico dos mesmos no consultório da
unidade básica de saúde que se localiza em frente à escola.
Um dos motivos que me levaram a escrever sobre este trabalho é pela
experiência vivida no dia-a-dia com o trabalho na área indígena. Observei
alguns casos de fluorose principalmente em crianças de até 12 anos, e isso me
chamou muita atenção, pois ao mesmo tempo em que observava algumas
crianças com fluorose via também muitas crianças com altos índices de cárie.
Foi a partir desse fato que me despertou o interesse de buscar informações
sobre fatores que podem estar relacionados com o desenvolvimento da
fluorose.
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Os Agentes Indígenas de Saneamento (AISANs) são membros e
moradores

da

aldeia,

indicado

pela

comunidade

e

capacitado

para

desempenhar as funções como, indicar os aspectos políticos, econômicos,
sociais e etnoculturais do seu território, com vistas à intervenção nas ações de
saneamento, operar e manter os sistemas de abastecimento de água, realizar
análises de cloro residual e pH da água para consumo humano nas aldeias,
participar da operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário
e/ou orientar a execução e a manutenção dos módulos sanitários individuais,
realizar ações em educação em saúde e ambiental e executar as atividades
diário-mensais contidas no Caderno do AISAN, no que se referir à sua aldeia.
(FUNASA, 2009)
FUNASA (2009) relata que para atender aos pressupostos de
aprendizagem que conduzem à integração ensino – serviço - comunidade, a
formação inicial dos AISAN é composta por duas fases: Concentração (280h) e
Dispersão (40h/AISAN). A primeira etapa é normalmente aplicada a um grupo
de agentes (em torno de 15) na qual os alunos são levados a confrontarem seu
próprio conhecimento com o conteúdo técnico necessário à sua atuação na
aldeia, de forma crítica e reflexiva. Na segunda etapa ou fase, os agentes
aplicam em sua aldeia, sob orientação do instrutor/supervisor, os conteúdos
apreendidos na primeira fase, com o envolvimento de sua comunidade.
A formação desse agente não está concluída com a aplicação dessas
duas fases, que correspondem à formação inicial. A formação se dará em
serviço e será permanente e continuada, por meio de supervisões de
acompanhamento periódicas, preferencialmente mensais, possibilitando a sua
certificação profissional como auxiliar, caso possua escolarização em nível de
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ensino fundamental; ou como técnico, caso possua ensino médio, processo
que ainda carece de articulação com as Escolas Técnicas do SUS e as
Secretarias Estaduais de Educação.
Vejo na comunidade indígena Bela Vista, comunidade onde presto meus
serviços e que faz parte da área indígena do Serrinha, que o tratamento da
água muitas vezes não é realizado de maneira correta, a água considerada
potável onde deveria haver um nível de íons de flúor regulado, é tratada sem
mensurações e analises periódicas sobre o teor de flúor, e a empresa
responsável pela fiscalização e pela analise de diversas outras propriedades
não mantém um acompanhamento periódico, e deixam os AISANs sem uma
devida assistência técnica.
A dosagem é realizada por Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN)
que não recebem a capacitação necessária para realizarem os procedimentos
que lhe são indicados e por esse fator muitas vezes podem agir de forma
incorreta mesmo sem terem noção de atos prejudiciais que podem estar
causando.
O caderno de Saneamento em Áreas Indígenas (2009) mostra que todos
os deveres dos AISANs que são diversos, mas também relata os direitos que
os mesmos devem possuir, como orientação e monitoração de superiores além
do curso de capacitação do AISAN, aonde traz a eles, que muitas vezes são
pessoas leigas no assunto, um conhecimento e um entendimento da tarefa que
devem ser executados por eles. Mas o que vejo na prática, é os AISANs
desassistidos de materiais, informação, monitoramento e capacitação, tornando
difícil a execução do seu trabalho de uma maneira correta e sem abrigo para
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poder buscar novas informações e soluções para os problemas que enfrentam
no seu dia a dia.
Outro fator que me chama a atenção é referente à distribuição de
cremes dentais fornecidos pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI)
para a população indígena. A cada três meses recebemos do Pólo Base de
Passo Fundo/RS uma demanda de cremes dentais suficientes para toda a
população, eles são repassados para a equipe de saúde bucal na aldeia Bela
Vista, assim, eu, como cirurgião dentista e a auxiliar de saúde bucal realizamos
a distribuição dos mesmos para toda a população mensalmente.
Os cremes dentais distribuídos apresentam concentração de 1400ppm
de flúor e não recebemos um creme dental específico para crianças (sem
fluoretos) o que faz com que o dentifrício fluoretado seja utilizado pelas
crianças desde a erupção dos primeiros dentes. Apesar da equipe de saúde
bucal repassar diversas vezes orientações sobre a quantidade de creme a ser
utilizado na escova, orientação sobre a importância de cuspir todo creme dental
após a escovação, o uso do creme dental fluoretado em crianças pode estar
relacionado com o desenvolvimento da fluorose dentária em crianças.
A SESAI envia trimestralmente, escovas dentais adultas e infantis para
serem distribuídas conforme a idade e tamanho da arcada dentária, havendo
distinção entre adultos e crianças apenas nas escovas dentárias e não no
creme dental que pode trazes consequências graves para as crianças.
Nesse sentido, a equipe de saúde bucal deve a cada dia mais buscar
orientar a população e principalmente as famílias que possuem crianças
envolvidas na distribuição, fazendo com que a prevenção seja um fator
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principal para minimizar esse fato que pode estar relacionado com o
desenvolvimento da fluorose dentária em crianças.
Os mesmos cremes dentais fluoretados que são distribuídos para a
população adulta e infantil é utilizado diariamente pela equipe de saúde bucal
na escola Osvaldo Aranha, onde realizamos a escovação dentaria diariamente,
sempre sobre supervisão minha como cirurgião dentista ou da auxiliar em
saúde bucal. Além disso, constantemente são realizadas palestras e
orientações para que a escovação seja realizada da maneira correta e para
que possamos agir com segurança e de maneira preventiva para o
desenvolvimento de fluorose dentária.
Este trabalho sugere a necessidade de estudos específicos e pesquisas
com dados epidemiológicos, na Terra Indígena Serrinha, com o intuito de
conhecer a verdadeira prevalência de casos de fluorose dentária, identificação
dos reais fatores de risco que acometem a população, e assim, subsídios para
o planejamento de ações planejadas, relacionados diretamente com os fatores
do desenvolvimento da mesma.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabendo da importância do uso do flúor como método preventivo da
carie dentária, seu uso se torna indispensável no trabalho e como meio de
prevenção da mesma. Agregado ao dentifrício fluoretado na escovação
dentária, ou como método de aplicação tópica em gel, com uma concentração
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ainda maior utilizada mensal ou trimestralmente e ainda em concentrações
mínimas diluídas na água potável para o consumo, ingerida diversas vezes, o
íon fluoreto é um auxiliar de grande valia para a diminuição do índice de cárie.
Assim como ele é de extrema importância e ajuda, ele pode também
trazer consequências negativas, e a sua principal é o desenvolvimento da
fluorose dentária, a qual nosso trabalho trouxe relevantes informações e para
ser evitada necessita principalmente do uso racional de flúor. Na comunidade
indígena com em qualquer outra comunidade, isso requer uma ação conjunta e
que envolve diversos autores como forma de evitar essa doença na população.
A equipe de saúde bucal age como protagonistas neste processo e cabe
a nós as principais ações para o uso racional de flúor. O trabalho de orientação
e repasse de informações a toda população deve ser constante, aliado a
monitoramente e fiscalização em visitas domiciliares, e ainda tomar todas as
medidas necessárias para evitar o risco de excessos e ingestão no
atendimento clínico. A partir da ação da equipe de saúde bucal, entra os
AISANs

e

a

vigilância

sanitária

como

elementos

fundamentais

no

abastecimento e controle de uma água potável e com níveis de fluoreto ideais.
E por ultimo a própria comunidade, que por estar orientada e informada deve
agir como educadores uns para os outros e ajudando no controle do uso
racional de flúor.
Sendo assim, evitando e controlando os diversos fatores que podem
estar relacionados com o desenvolvimento da fluorose, podemos utilizá-lo de
forma segura e como um grande auxiliar no nosso trabalho diário de prevenção
e controle da carie dentária. E a melhor maneira para controlar esses fatores é
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um trabalho multidisciplinar com dedicação e foco em instruções e orientação
contínua para toda comunidade.
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