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Resumo: O presente artigo retrata a situação do Programa de Fluoretação das Águas no Rio
Grande do Sul, baseado no relatório técnico do Setor de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo
Humano, da Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde (SES), ano 2002. Tem
como objetivo divulgar os dados sistematizados através de coletas sistemáticas e análises mensais de
amostras de água dos municípios do estado, categorizados segundo sua situação referente à presença
de flúor nas águas para consumo humano. Objetiva também contribuir na consolidação do heterocontrole
da fluoretação enquanto medida de saúde pública, possibilitando apropriação de informações para o
controle social e avançando na construção de sistemas de vigilância descentralizados e locais. Neste
trabalho, descreve-se inicialmente o histórico do Sistema de Vigilância, a base legal da fluoretação,
relata-se a metodologia de operação e os resultados obtidos no ano de 2002. Na análise dos resultados,
apresenta-se avaliação em relação à cobertura do programa entre os municípios do estado e percentual
da população beneficiada pela medida, envio e adequação das amostras, interrupção da fluoretação,
cobertura da vigilância e ocorrência de flúor natural, identificada através das amostras analisadas.
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Introdução

A fluoretação das águas de abastecimento público é um método consagrado em
todo mundo e reconhecido recentemente pela Organização Mundial de Saúde como
uma das dez medidas mais relevantes em saúde pública no último século. É reco-
mendada por inúmeras organizações de ciência e saúde e um dos assuntos mais
amplamente estudado.

O uso de flúor agregado à água de abastecimento para controle de cárie come-
çou entre 1945 e 1946, nos EUA e no Canadá (PEREIRA, 2003), quando a concen-
tração de fluoreto foi ajustada para suprimento de água de quatro comunidades.
O Serviço de Saúde Pública dos EUA elaborou recomendações nos anos seguintes
em relação às concentrações de flúor em água potável, recomendando que a água
deveria ser a principal fonte de flúor para a maioria dos habitantes daquele país.

A cidade de Baixo Guandu, no Espírito Santo, foi a primeira cidade brasileira a
possuir abastecimento público com água fluoretada, iniciado em 1953. Várias outras
cidades seguiram o exemplo, sendo Taquara o primeiro município do Rio Grande do
Sul a adotar a medida, estimando-se atualmente que mais de 65 milhões de brasilei-
ros são beneficiados por este método, com resultados comprovados de sua eficiên-
cia” (KOZLOWSKI; PEREIRA, 2003, p. 267).
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O Rio Grande do Sul foi também o primeiro estado brasileiro a possuir uma
legislação determinando a obrigatoriedade da fluoretação das águas de abasteci-
mento público, no ano de 1957 (RIO GRANDE DO SUL, 1989). A partir desta
iniciativa, várias cidades passaram a agregar flúor através do uso de cones de
saturação, sendo a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) que
deteve a responsabilidade pela adição e controle operacional da medida, na mai-
oria dos municípios conveniados. Apesar disto, verificava-se sistematicamente,
naquela época, dificuldades na manutenção de teores adequados, na continuida-
de da adição do fluoreto e na importação do sal fluorsilicato de sódio. Assim,
muitos locais passaram a suspender o programa ou apresentar freqüentes
descontinuidades. Diante desta situação, em 1997, a Secretaria da Saúde criou
um Grupo Técnico do Flúor, para avaliar o programa em todo o estado, resultan-
do deste trabalho o Relatório sobre o Programa de Fluoretação no RS, que evi-
denciava os problemas existentes, bem como apontava várias alternativas para
as necessárias correções. Assim, foi recomendada a criação de um sistema de
controle dos teores de flúor, independente do controle operacional das empresas,
organicamente instituído dentro da Secretaria da Saúde, com análises sistemáti-
cas de amostras de água das cidades fluoretadas e com o objetivo de garantir
que a população receba água com teores de íon fluoreto dentro da faixa adequa-
da para prevenção da cárie dentária e reduzidas possibilidades de riscos de
fluorose.

Desde 1988, o Programa de Fluoretação das Águas vem sendo acompanha-
do pelo Sistema de Vigilância dos Teores de Flúor das Águas de Abastecimento
Público no RS, instituído pelo Grupo Técnico do Flúor, numa parceria entre a
UFRGS e a Secretaria de Saúde. A partir de 1993, este sistema foi incluído nas
ações da Divisão de Vigilância Sanitária – Setor de Vigilância da Qualidade da
Água, cuja equipe técnica divulga relatos mensais sobre os resultados das cole-
tas efetuadas nos municípios e anualmente publica um relatório com a análise da
situação no estado

Em Porto Alegre, a fluoretação foi iniciada em 1975. A Secretaria Municipal
de Saúde instituiu um Sistema Municipal de Vigilância dos teores de flúor nas
águas de abastecimento público desde junho de 1994, durante a primeira etapa
da municipalização da Saúde.

No ano de 2002, iniciou-se no estado o processo de descentralização das
análises físico-químicas, realizadas pelo Laboratório Central (RIO GRANDE DO
SUL, 2002a). Isto proporcionou a instalação de equipamentos de análise nos la-
boratórios regionais de dez cidades-sede das Coordenadorias Regionais de Saú-
de, permitindo um importante avanço na cobertura e regionalização da vigilância
dos sistemas de abastecimento de água e no acompanhamento da qualidade da
água fornecida à população.

Nos últimos quatro anos, de 1999 a 2002 (RIO GRANDE DO SUL, 2002b),
houve também um considerável aumento na cobertura do Programa de Fluoretação
das Águas de Abastecimento Público, especialmente em relação à extensão do
programa, a um maior número de municípios, que passaram a contar com o be-
nefício da fluoretação às suas populações.
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Justificativa

No Brasil, um país cujas condições sociais, econômicas, culturais e de acesso
à atenção à saúde coloca grandes desigualdades populacionais e regionais, uma
medida de saúde pública, como a fluoretação das águas, que permite reduzir desi-
gualdades controlando doenças, é altamente indicada. Além de ser um método
eficaz, prático e de baixo custo, quando utilizado nas concentrações adequadas e
de modo contínuo, é também um método seguro.

O consumo freqüente de água potável fluoretada, de bebidas e de alimentos
industrializados fabricados com água fluoretada, permite a manutenção de baixas
concentrações de fluoreto, constantemente presente na cavidade bucal, que parti-
cipará das trocas iônicas durante o processo de des/remineralização no esmalte
dentário. Parte deste flúor é captado pela placa dentária, parte fica presente na
saliva, que serve como reservatório para as trocas iônicas durante o processo de
des/remineralização e outra parte fica fracamente ligada à superfície do esmalte. A
liberação gradual do flúor armazenado na placa e na saliva pode inibir a
desmineralização do esmalte sadio e aumentar a sua remineralização, reduzindo
tanto o processo inicial como a progressão das cáries dentárias.

Ainda que outros métodos para utilização de flúor estejam amplamente dispo-
níveis no mercado, a opção brasileira pela fluoretação de águas deve-se também à
extensão territorial e pela possibilidade do método atingir grande parte da popula-
ção coberta com água tratada, independente de suas condições sociais ou econô-
micas.

Entretanto, para que os benefícios desta medida possam efetivamente ser al-
cançados na redução da cárie dentária, duas questões devem ser ressaltadas: a
continuidade da agregação, evitando-se interrupções no processo, e teores ade-
quados de flúor ativo de acordo com o preconizado para cada localidade.

As companhias responsáveis pela distribuição e tratamento das águas de abas-
tecimento à população são também legalmente responsáveis pela agregação do
flúor ou a adequação de teores naturalmente existentes, na busca de entregar aos
cidadãos um produto de qualidade e que, além de proteger contra doenças, promo-
ve a saúde. Neste sentido, torna-se obrigatório o controle operacional do tratamen-
to das águas, com acompanhamento e medições várias vezes ao dia, dependendo
da vazão/volume da água distribuída.

A vigilância sanitária da fluoretação das águas tem sua importância destacada
por Domingues (2003) em três aspectos básicos: impedir que doses tóxicas de flúor
na água cheguem ao consumidor, evitando possíveis intoxicações crônicas (fluorose),
evitar a ocorrência de sub-dosagens, o que acarretaria a perda do benefício, e man-
ter a regularidade da aplicação, garantindo a proteção desejada.

Denomina-se heterocontrole a implantação de sistemas de controle e vigilân-
cia, neste caso, da fluoretação de águas, desenvolvido por um órgão diferente da-
quele que realiza a execução da medida (companhias de abastecimento), para
manutenção do padrão de qualidade e proteção da saúde da população. No Brasil,
este sistema tem sido desenvolvido preferencialmente dentro do setor da Vigilância
Sanitária das Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde ou em Universidades.
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Base legal

Como parte do embasamento legal sobre a utilização de flúor nas águas e da
vigilância, podemos destacar os seguintes documentos:

� Código de Defesa do Consumidor, lei 8.078, de 11 de setembro de 1990;
� Normativas de implantação de sistemas de fluoretação pela Fundação Serviços

de Saúde Pública (FSESP), em Baixo-Guandú ES (1953) e Marília SP (1956);
� Lei n° 3.125, de 18 de junho de 1957, que cria a Comissão de Fluoração das

Águas do Rio Grande do Sul, primeiro estado brasileiro a possuir legislação
sobre a obrigatoriedade da fluoretação de águas de abastecimento;

� Normativas de fluoretação em Taquara RS, em 1957;
� Lei federal 6.050, de 24 de maio de 1974, que dispõe sobre a fluoretação da água

em sistemas de abastecimento público quando existir estação de tratamento;
� Decreto federal 76.872, de 22 de dezembro de 1975, que regulamenta a lei

6.050, tornando obrigatória a fluoretação de sistemas de abastecimento
público, assegurando ao Ministério da Saúde o estabelecimento de Normas
e Padrões a serem observados em todo o território nacional;

� Portaria 635/BSB, de 26 de dezembro de 1975, que fixa normas e padrões
sobre fluoretação das águas dos sistemas públicos de abastecimento, de-
termina o cálculo da concentração do íon fluoreto a ser aplicado e os limites
da concentração dos teores recomendados, em função da média de tempe-
raturas máximas diárias em cada localidade;

� Decreto 70.367, de 9 de março de 1977, que dispõe sobre normas e o pa-
drão de potabilidade de água, em particular o artigo 4°, que determina que o
Ministério da Saúde, em articulação com as Secretarias de Saúde ou ór-
gãos equivalentes, exercerá a fiscalização e o controle do cumprimento das
normas e padrões;

� Portaria 56/BSB, de 14 de março de 1977, que estabelece padrões de
potabilidade da água para todo o território nacional;

� Portaria 36/GM, de 19 de janeiro de 1990, que faz uma revisão da portaria 56/
BSB, redefinindo padrões de potabilidade da água para consumo humano;

� Portaria 1469/MS de 29 de dezembro de 2000, estabelece os procedimenos
e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água
para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providên-
cias, instituída em substituição à Portaria 33/MS;

� Portaria n.º 15/89 – SSMA RS - que dispõe sobre a obrigatoriedade da
fluoretação da água para consumo humano nos Sistemas Públicos e Priva-
dos de Abastecimento no Estado do Rio Grande do Sul;

� Portaria nº. 10/99 - SES de 16 de Agosto de 1999, que define teores de
concentração do íon de fluoreto nas águas para consumo humano fornecidas
por Sistema Públicos de Abastecimento no Rio Grande do Sul;

� Lei 8640/2000 – SMS-POA. Proíbe a comercialização de água mineral com
teores de flúor acima de 0,9 mg/l no município de Porto Alegre;

� Decreto 13193/2001- SMS-POA Regulamenta a lei 8640/2000. 
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Método de trabalho

O heterocontrole desenvolvido no estado se inicia, num fluxo ascendente, com
amostras de água coletadas por funcionários da Secretaria da Saúde do Estado ou
dos municípios e remetidas mensalmente ao Laboratório Central do Estado - LACEN
(antigo Instituto de Pesquisas Biológicas - IPB) ou aos Laboratórios Regionais, cujas
análises laboratoriais são desenvolvidas por técnicos do Laboratório de Físico-Quí-
mica da Divisão de Análise de Produtos, através de equipamento específico íon
analisador de fluoretos. O relatório mensal é resultante dos laudos emitidos, cujos
resultados são compilados, analisados e classificados em função da adequação dos
teores de flúor, de acordo com a faixa adequada (RIO GRANDE DO SUL, 2002c).

Através da Portaria nº. 10/99 - SES de 16 de Agosto de 1999, ficou estipulada a
faixa de 0,60 a 0,90 mg/l como sendo a adequada para o Estado do Rio Grande do
Sul. Na elaboração desta portaria, participaram representantes dos diversos órgãos
ligados ao assunto: Política de Atenção Integral à Saúde Bucal - PAISB, Laboratório
Central do Estado - LACEN - UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Vigilância Sanitária de Porto Alegre e Serviços de Abastecimento de Águas – Compa-
nhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, Serviço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto – SAMAE (Caxias do Sul), Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas -
SANEP (Pelotas), Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE (Vera cruz) e De-
partamento de Água e Esgoto de Bagé - DAEB, (Bagé).

Como medida de incentivo à vigilância e para correção de desvios encontrados,
os resultados são enviados mensalmente aos responsáveis pelo programa em cada
município, às Coordenadorias Regionais de Saúde, Companhias de Abastecimento
de Água e para a Seção de Saúde Bucal da SES-RS.

Situações de análise, número de amostras e freqüência de amostragem

De acordo com o resultado de uma amostra inicial do sistema, cada localidade é
identificada em uma situação característica e passa a cumprir as responsabilidades
na coleta das amostras, segundo as seguintes categorias:

� Situação 1 – municípios e/ou localidades que possuem sistemas de abas-
tecimento com flúor agregado - 1(uma) amostra mensal;

� Situação 2 – municípios e/ou localidades que possuem sistemas de abas-
tecimento com presença de flúor natural com teores de 0,60 ppm ou mais -
1 (uma) amostra mensal;

� Situação 3 – municípios e/ou localidades que possuem sistemas de abas-
tecimento com presença de traços de flúor (0,59 ppm ou menos) - 1 (uma)
amostra semestral;

� Situação 4 – municípios e/ou localidades com situação desconhecida, sem
amostras – envia amostra inicial para identificação e classificação no Sis-
tema.
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A Divisão de Vigilância Sanitária (DVS - SES), através do Setor de Vigilância
da Qualidade da Água para Consumo Humano, centraliza o controle destes traba-
lhos, divulgando os resultados e mantendo os contatos necessários aos ajustes e
bom andamento do Sistema, no empenho de que cada município possa, num futu-
ro próximo, ter seu próprio Sistema de Vigilância e um assessoramento sempre
que se fizer necessário .

Na existência de resultados que demonstrem inadequação dos teores de flúor
na água, os responsáveis municipais devem acionar o representante da Vigilância
da Qualidade da Água da Coordenadoria Regional da Saúde para que o mesmo
oriente as Vigilâncias Sanitárias dos municípios quanto às medidas a serem
adotadas. Quando forem identificadas três análises consecutivas, com resultados
inadequados, é recomendada a realização de uma análise fiscal, onde o fiscal de-
verá coletar a amostra na presença do representante do Sistema de Abastecimento
e ambos deverão trazer a amostra ao Laboratório e acompanhar a execução da
análise.

Diante de zonas endêmicas para fluorose, identificadas no Estado, recente-
mente um Sistema de Notificação da Fluorose passou a ser incorporado à vigilân-
cia em saúde, compondo o envio mensal de uma relação com dados das localida-
des onde existem casos registrados. Estes dados são cruzados e conferidos com
os dados do sistema de vigilância da água para análise de possíveis excessos na
região de moradia dos indivíduos notificados.

Resultados

Os resultados apresentados a seguir foram retirados do relatório anual do Sis-
tema de Vigilância dos Teores de Flúor nas Águas de Abastecimento Público do
estado, (RIO GRANDE DO SUL, 2003) e representam o perfil da fluoretação de
todos os municípios que enviaram amostras no decorrer do ano de 2002. O quadro
1 apresenta o panorama geral da fluoretação no estado, sua amplitude, cobertura,
diferentes situações nas quais são enquadrados os municípios, numa análise do
comportamento da vigilância sistemática de envio de amostras, buscando a manu-
tenção e continuidade do método de agregação de flúor às águas de abastecimen-
to público e adequação dos teores à legislação existente.

A situação atual da cobertura da fluoretação da água dos 497 municípios do
Estado do Rio Grande do Sul pode ser analisado no quadro 2.

O quadro 3 apresenta um resumo quantitativo das situações de vigilância dos
Sistemas de Abastecimento cadastradas na Coordenadoria Regional de Saúde.
Ressalta-se que um município pode apresentar mais de uma situação, pois exis-
tem sistemas cadastrados com flúor agregado, poços cadastrados com flúor natu-
ral ou sistemas sem fluoretação. Apresenta, ainda, o total de amostras enviadas e,
dentre estas, o número de amostras com teores adequados.

As informações técnicas foram obtidas do LACEN (envio mensal de dados de
análise), CORSAN, DMAE, SEMAE, SAMAE, SANEP, DAE, COMUSA e DAEB e de
arquivos da DVS.
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Quadro 1 – Situações no Estado do Rio Grande do Sul quanto à existência de flúor
nas águas de abastecimento público - janeiro a dezembro de 2001.

SITUAÇÃO NÚMERO DE DESCRIÇÃO VIGILÂNCIA
SITUAÇÕES*

1 285 Flúor agregado Uma amostra mensal por
Sistema de Abastecimento

2 96 Flúor natural de 0,60 ppm Uma amostra mensal por
ou mais Sistema de Abastecimento

3 264 Ausência Constatada Uma amostra semestral por
de traços de flúor natural Sistema de Abastecimento
(0,59 ppm ou menos)

4 26 Desconhecido, Uma amostra inicial
sem amostras para identificação

Fonte: Secretaria da Saúde – Vigilância Sanitária – 2002.

* O número de situações encontradas no estado não confere com o número de municípios, pelo fato de alguns municípios
possuírem mais de um sistema de abastecimento de água, o que possibilita seu enquadramento em duas ou mais
situações.

Quadro 2 – Cobertura da fluoretação da água de abastecimento público por serviço
de abastecimento no RS – 2001

SERVIÇO ÓRGÃO NÚMERO DE POP. % POP. POP. NÚMERO POP.
DE ABASTE- MUNICÍPIOS URBANA* COM ÁGUA COM ÁGUA MUNICÍPIOS COM
CIMENTO ABASTE- TRATADA** TRATADA COM ÁGUA FLÚOR*

CIDOS** FLUORETADA

ESTADUAL CORSAN 345 6200618 98,52 6108848 276 5459130

AUT.MUNI. DMAE 1 1320069 99,00 1306868 1 1320069

AUT.MUNI. SEMAE 1 192756 92,48 178260 1 178260

AUT.MUNI. SAMAE 1 333201 92,00 306544 1 306544

AUT.MUNI. SANEP 1 300952 97,38 293607 1 293607

AUT.MUNI. DAE 1 84370 95,24 80353 1 80353

AUT:MUNI COMUSA 1 231833 98,00 227196 1 227196

AUT.MUNI DAEB 1 97269 85,80 83456 1 83456

SISTEMA PREFEITURAS
MUNICIPAL MUNICIPAIS 145 197228 70,00 138059 2 11537
AUTÔNOMO E PRIVADOS

TOTAL GERAL 497 8958296 8723191 285 7960152

Fonte: Secretaria da Saúde – Vigilância Sanitária – 2001.
* Os dados de população foram obtidos do Censo de 2000 do IBGE
** Dados obtidos dos Serviços de Abastecimento de Água.
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Quadro 3 – Total de localidades por situação, total de municípios, amostras enviadas
e número de amostras adequadas, por CRS. RS-2002

CRS Sit 1 Sit 2 Sit 3 Sit 4 Total Total Amostras Amostras
Situações Municípios Enviadas Adequadas

1 19 2 9 2 32 24 536 312

2 28 3 16 2 49 42 216 81

3 21 1 3 1 26 23 384 152

4 21 9 12 0 42 30 269 120

5 30 8 30 3 70 49 593 150

6 25 1 35 2 63 57 230 38

7 5 0 1 1 7 7 60 41

8 5 1 4 4 14 13 26 5

9 6 0 3 3 12 13 75 22

10 10 2 1 2 15 13 285 106

11 17 10 22 0 49 31 448 97

12 11 8 17 0 36 24 303 23

13 6 5 11 0 22 12 272 24

14 11 10 17 0 38 21 117 8

15 11 11 18 1 41 26 529 56

16 18 16 34 0 68 42 599 66

17 12 0 9 2 23 20 79 20

18 14 2 10 3 29 22 198 80

19 14 7 12 0 33 28 93 34

Total 285 96 264 26 671 497 5312 1435

Fonte: Divisão de Vigilância Sanitária, SES-RS, 2002.

De acordo com os dados apresentados nas tabelas anteriores, verifica-se que
na Situação 1 estão contabilizados 285 municípios que possuem sistemas de abas-
tecimento com flúor agregado, com envio mensal de amostras de água, para cada
sistema de abastecimento fluoretado.

Destes 285 municípios, 276 estão sob a responsabilidade da CORSAN - Com-
panhia Riograndense de Saneamento, 7 aos cuidados de Autarquias Municipais: DMAE
- Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre; SEMAE - Serviço Muni-
cipal de Água e Esgoto de São Leopoldo; SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de
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Água e Esgoto de Caxias do Sul; SANEP - Serviço Autônomo de Sa-neamento de
Pelotas; DAE - Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento, COMUSA
- Companhia Municipal de Saneamento de Novo Hamburgo, DAEB - Departamento
de Água e Esgoto de Bagé e 2 cuja responsabilidade é de Prefeituras Municipais ou
Privados.

Nesta situação, o Sistema de Vigilância objetiva que a adição do agente fluoretante
ocorra de forma a garantir a concentração do íon fluoreto na água dentro da faixa
adequada para prevenção da cárie. O Sistema solicita o envio de uma amostra mensal
da água por sistema de abastecimento cadastrado para o Laboratório Central ou
para o laboratório regional.

Na Situação 2, se encontram 96 municípios que possuem sistemas de abaste-
cimento, cujas águas já foram analisadas pelo LACEN e demonstraram a existência
de flúor natural em quantidade adequada ou acima do indicado para consumo huma-
no. Neste caso, o Sistema identifica duas situações distintas:

a) Flúor natural existente no sistema de abastecimento e classificado dentro
da faixa recomendada e, em conseqüência, com efeito protetor para a po-
pulação;

b) Flúor natural com valores acima do recomendado, onde a população está
exposta ao risco de fluorose. Isto remete à necessidade de medidas de
controle para atingir os valores adequados.

Para esta situação é solicitado o envio mensal de amostras, levando-se em
conta o risco de fluorose acarretada pela ingestão continuada de teores inadequa-
dos. Neste sentido, a vigilância epidemiológica da cárie dentária e da fluorose se
torna de fundamental importância.

Os 264 municípios que compõem a Situação 3 possuem sistemas de abasteci-
mento com ausência total ou presença de traços de flúor com teores de 0,59 ppm ou
menos. Nestes casos, cabe a exigência aos Sistemas de Abastecimento para insta-
lação de equipamentos de tratamento e fluoretação da água, visando atender a legis-
lação.

Nestes municípios, cujo abastecimento está sob a responsabilidade das Prefei-
turas Municipais ou de sistemas privados, é comum a verificação de condições míni-
mas no sistema de operação para abastecimento contínuo, para atendimento aos
padrões de potabilidade e manutenção adequada do controle rotineiro da qualidade
da água distribuída .

O Setor de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano tem orien-
tado as Vigilâncias Sanitárias das Coordenadorias Regionais de Saúde para que
atuem junto a estes municípios, na adoção gradativa de medidas que venham a
garantir maior potabilidade da água, possibilitando a implantação também da
fluoretação. Ainda assim, para fins de vigilância, tem sido solicitado o envio semestral
de amostras de água, uma vez que freqüentemente estão sendo abertos novos po-
ços para o abastecimento público.

 Na Situação 4, existem ainda 26 municípios do Estado com situação desco-
nhecida em relação à presença ou ausência de flúor nas águas. Os municípios
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deverão coletar e enviar amostras de água ao LACEN de seus Sistemas de Abaste-
cimento, visando ao conhecimento de sua situação e enquadramento nas situações
previstas no Sistema de Vigilância dos Teores de Flúor.

Análise dos Resultados

Diante dos resultados obtidos pela análise sistemática de envio de amostras,
salientamos alguns pontos da evolução do Sistema de Vigilância dos Teores de Flúor
e as principais dificuldades enfrentadas no processo.

Cobertura do programa:
Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 381 possuem sistemas de abasteci-

mento fluoretados (situação 1 + situação 2), o que representa uma cobertura de
76,65 % em termos de municípios (Tabela 1, Gráfico 1). Este dado não representa
a cobertura em termos de população, uma vez que muitos dos municípios desta
situação possuem alto contingente populacional.

Tabela 1– Cobertura da fluoretação no RS em termos de municípios - 2002

PERÍODO PORCENTAGEM

NOV/93 A OUT/94 37,23

NOV/94 A OUT/95 37,00

NOV/95 A OUT/96 38,40

JAN/97 A DEZ/97 38,80

JAN/98 A DEZ/98 44,32

JAN/99 A DEZ/99 51,18

JAN/00 A DEZ/00 60,17

JAN/01 A DEZ/01 66,59

JAN/02 A DEZ/02 76,65

Gráfico 1 – Cobertura da fluoretação no estado do RS em termos de municípios de
nov/93 a dez/02
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Considerando a população total do RS (10.179.801 habitantes), a cobertura da
fluoretação da água atingiu em 2002 em torno de 78,19 % da população (Tabela 2,
Gráfico 2).

O acréscimo constatado em relação a dados anteriores se deve a novos municí-
pios que implantaram a fluoretação no ano de 2002: 37 municípios iniciaram a
fluoretação.

Tabela 2 – Cobertura da fluoretação na população do Estado do RS - 2002

PERÍODO PORCENTAGEM

NOV/93 A OUT/94 67,90

NOV/94 A OUT/95 67,00

NOV/95 A OUT/96 64,00

JAN/97 A DEZ/97 66,08

JAN/98 A DEZ/98 69,25

JAN/99 A DEZ/99 70,90

JAN/00 A DEZ/00 75,70

JAN/01 A DEZ/01 76,40

JAN/02 A DEZ/02 78,19

Gráfico 2 – Cobertura da fluoretação na população do estado do RS de nov/93 a dez/02

Envio de amostras

Foram enviadas 5312 amostras no período de DEZEMBRO a JANEIRO de 2002
(Tabela 3, Gráfico 3). O envio de amostras referentes aos sistemas de abastecimen-
to fluoretados (situação 1 + situação 2) foi de 47,76% (Tabela 4, Gráfico 4).
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Tabela 3 – Sistematicidade no envio de amostras. RS, 2002

PERÍODO NÚMERO DE AMOSTRAS ENVIADAS

NOV/93 A OUT/94 1048

NOV/94 A OUT/95 1829

NOV/95 A OUT/96 2076

JAN/97 A DEZ/97 2550

JAN/98 A DEZ/98 2640

JAN/99 A DEZ/99 3097

JAN/00 A DEZ/00 2519

JAN/01 A DEZ/01 4201

JAN/02 A DEZ/02 5312

Gráfico 3 – Envio de amostras dos municípios fluoretados. RS, 2002.

Tabela 4 – Envio de amostras dos municípios fluoretados. RS, 2002

PERÍODO PORCENTAGEM

NOV/93 A OUT/94 44,00

NOV/94 A OUT/95 35,66

NOV/95 A OUT/96 40,99

JAN/97 A DEZ/97 43,90

JAN/98 A DEZ/98 38,18

JAN/99 A DEZ/99 46,60

JAN/00 A DEZ/00 36,52

JAN/01 A DEZ/01 75,15

JAN/02 A DEZ/02 49,81

Gráfico 4
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Tabela 4 – Envio de amostras dos municípios fluoretados do Estado do RS de nov/93
a dez/02

Observa-se um decréscimo no envio de amostras (sistematicidade) em relação
ao ano anterior. Se, por um lado, isto pode ser parcialmente justificado pelo processo
de descentralização das análises, do LACEN para as Coordenadorias Regionais,
não se pode admitir a falta no compromisso assumido, por parte dos municípios,
quanto à quantidade e periodicidade de amostras estabelecidas pelo sistema de Vigi-
lância dos Teores de Flúor. Apenas 8 municípios enviaram as amostras devidas na
periodicidade estabelecida. Por outro lado, relativo aos municípios em situação des-
conhecida, os mesmos representam em 2002 apenas 5,23% do total de municípios.
Quando comparado aos períodos anteriores, este dado representa uma adesão ao
Sistema (Tabela 6, Gráfico 6).

Adequação das amostras

No decorrer do ano de 2001, foi analisado um total de 5207 amostras e, destas,
1435 foram classificadas como adequadas através da faixa de 0,6 a 0,9 ppm,
correspondendo a um percentual de 27,39%.

Dos 58 municípios que enviaram no mínimo 9 das 12 amostras, cumprindo a
periodicidade mensal para cada Sistema de Abastecimento fluoretado (75% de en-
vio), o percentual de adequação foi de 46,57% (Tabela 5, Gráfico 5). Nestes 58
municípios, foram enviadas 1823 amostras, das quais 1789 foram analisadas e 849
estavam dentro de teores adequados. Apenas a estação de tratamento Niterói
(CORSAN-Canoas), a estação de tratamento Cavalhada (CORSAN-Gravataí) e Nova
Araçá (CORSAN) tiveram mais de 90% de amostras adequadas.
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Tabela 5 – Adequação de amostras dos municípios fluoretados do RS que tiveram
envio superior a 75%. RS, 2002

PERÍODO PORCENTAGEM

NOV/93 A OUT/94 52,08

NOV/94 A OUT/95 43,98

NOV/95 A OUT/96 44,50

JAN/97 A DEZ/97 44,50

JAN/98 A DEZ/98 55,70

JAN/99 A DEZ/99 48,60

JAN/00 A DEZ/00 48,76

JAN/01A DEZ/01 43,84

JAN/02 A DEZ/02 46,57

Gráfico 5 – Adequação de amostras dos municípios fluoretados do Estado do RS
que tiveram envio superior a 75% de nov/93 a dez/02.

No que se refere ao baixo número de amostras adequadas, cabe esclarecer que
tais amostras representam o teor agregado em um dado momento (hora), de um dia,
de um universo muito mais amplo. Para a constatação de uma inadequação constan-
te seria necessário um maior número de coletas de amostras. Entretanto, não se
pode aceitar que as amostras estejam inadequadas por apenas um dia e no momen-
to da coleta, originando dúvidas sobre a realidade dos teores agregados pelas com-
panhias de abastecimento. As possíveis explicações para este fato, que vem se re-
petindo ao longo dos anos de heterocontrole, situam-se na diferença entre os pa-
drões de análise, ocasionando diferentes leituras dos teores, e no descuido com o
rigorismo da aplicação da técnica para a adição do flúor, por parte dos técnicos das
companhias de água.

No município de Porto Alegre, as coletas são realizadas pelo Centro de Vigilân-
cia em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, tendo sido estipuladas pelo LACEN
a análise de 16 amostras mensais. No período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2002,
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foram enviadas 240 amostras, todas elas analisadas, sendo 190 adequadas (79,
16% de adequação).

Interrupção da fluoretação e cobertura da vigilância

No período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2002, 8 municípios dos 276 com
flúor agregado ficaram sem flúor por 70 ou mais dias.

Torna-se necessário um esforço maior para que as interrupções não ocorram,
de modo a haver uma continuidade no benefício da redução da cárie dentária.

Observa-se, no entanto, uma redução significativa no número de municípios alhei-
os ao sistema de vigilância dos teores de flúor (Tabela 6, Gráfico 6).

Tabela 6 – Municípios alheios ao sistema de vigilância dos teores de flúor. RS, 2002

PERÍODO PORCENTAGEM

NOV/93 A OUT/94 55,87

NOV/94 A OUT/95 69,32

NOV/95 A OUT/96 33,02

JAN/97 A DEZ/97 28,00

JAN/98 A DEZ/98 15,6

JAN/99 A DEZ/99 9,42

JAN/00 A DEZ/00 8,35

JAN/01 A DEZ/01 7,04

JAN/02 A DEZ/02 5,23

Gráfico 6 – Municípios alheios ao sistema de vigilância dos teores de flúor no Estado
do RS de nov/93 a dez/02
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Análise das situações 2 e 3 - (presença de flúor natural)

No Quadro 1, observa-se que 264 municípios possuem sistemas de abasteci-
mento com traços de flúor natural (0,59 ppm ou menos ) ou com ausência total de
flúor. Os teores analisados nas amostras demonstram uma inadequação em relação
à Portaria n.º 10/99 - SES de 16 de agosto de 1999 para prevenção da cárie dentária.

Na Situação 2 (flúor natural de 0,60 ppm ou mais) encontram-se 96 municípios,
onde deparamos com duas situações distintas: municípios com flúor natural na faixa
de 0,60 a 0,90 mg/l, onde a população se beneficia no que diz respeito à cárie dentária
e municípios com teores de flúor natural acima de 1.0 ppm, onde a população está
sujeita ao risco de fluorose. Como já vem sendo constatada a presença de fluorose
moderada e severa em diversos municípios do estado, salienta-se a importância da
implementação de medidas de vigilância epidemiológica da cárie dentária e da fluorose,
bem como de providências para retirada do flúor da água, diluição com outros pontos
de captação, busca de soluções alternativas e ampla divulgação junto à população
sobre os efeitos do consumo destas águas.

Com a instituição do sistema de notificação da fluorose no estado, um grande
número de localidades vem sendo mapeado, o que possibilita um maior controle e
vigilância dos altos teores de flúor natural existentes em sistemas de abastecimento
de água para consumo humano ( Mapa 1 – Municípios com fluoretação acima de
1,50 – Rio Grande do Sul, 1999/2000/2001/2002).

Fonte: Divisão de Vigilância Sanitária, SES-RS, 1998 – 2002

Considerações finais

Com o aumento que ocorreu no número de amostras enviadas, observa-se um
maior interesse por parte dos municípios com relação ao sistema de Vigilância dos
Teores de Flúor nas Águas de abastecimento público.
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Apesar das dificuldades permanentes pelas quais passa o Programa de
Fluoretação das águas de abastecimento público no Rio Grande do Sul, este conti-
nua sendo uma das formas de prevenção da cárie com maior abrangência e eficácia,
desde que executado corretamente. Neste sentido, o Setor de Vigilância da Qualida-
de da Água para Consumo Humano da Divisão de Vigilância Sanitária da SSMA,
para melhor operacionalizar o Programa, coloca abaixo as prioridades a serem
vencidas em 2003.

1 – Tornar conhecida a performance dos municípios classificados como situa-
ção 4, com estímulo ao envio de amostras de água para identificação;

2 – Incentivar a expansão do Programa de Fluoretação a outros municípios;
3 – Dar continuidade à promoção de encontros intra e intersetoriais, visando

uma maior integração, bem como o repasse de orientações e oportunida-
des para debates;

4 – Desenvolver, junto às coordenadorias regionais e municípios, processos de
motivação e comunicação, para ampliar os índices de envio de amostras,
atendendo aos critérios de sistematicidade da vigilância;

5 – Divulgar os resultados das análises efetuadas com periodicidade para os
municípios, CRS, instituições de ensino e instâncias do controle social;

6 – Nas regiões onde foram identificados excessos de flúor natural pelo siste-
ma, recomenda-se ainda expandir a informação à população sobre a situa-
ção da água consumida e possíveis riscos de fluorose, encaminhamento da
questão à vigilância sanitária municipal, reuniões locais com autoridades
municipais e regionais de saúde, representantes de entidades e instituições
envolvidas, trabalhadores de saúde para discussão sobre providências co-
letivas e participativas a serem tomadas, mapeamento das áreas de risco
locais, busca de fontes alternativas de abastecimento e divulgação sobre o
Sistema de Notificação de Fluorose entre os profissionais de saúde.

Heterocontrol del programa de la fluoración de las aguas de abastecimiento
público en el Rio Grande do Sul: situación em el año de 2002

Resumen: El presente artículo retrata la situación del Programa de Fluoración de las Aguas en el
Rio Grande do Sul, embasado en el informe elaborado en el año de 2002, por el cuerpo técnico del Sector
de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano, de la División de Vigilancia Sanitaria de la
Secretaria Estadual de Saúde (SES). Tiene como objetivo divulgar los datos sistematizados a través de
colectas y análisis mensuales de muestras de agua de los municipios del estado, categorizados según su
situación referente a la presencia de fluor en las aguas para consumo humano. Objetiva también contri-
buir en la consolidación del heterocontrol de la fluoración cuanto medida de salud pública, posibilitando
apropiación de informaciones para el control social y avanzando en la construcción de sistemas de vigilancia
descentralizados y locales. En este trabajo se describe inicialmente el histórico del Sistema de Vigilancia,
la base legal de la fluoración, se relatan la metodología de operación y los resultados obtenidos en el año
de 2002. En el análisis de los resultados, se presentan la evaluación cuanto a la cobertura del programa
entre los municipios del estado y percentual de la población beneficiada por la medida, envío y adecuación
de las muestras, interrupciones de la fluoración, cobertura de la vigilancia y ocurrencia de fluor natural,
identificadas a través de las muestras analizadas.

Palabras clave: Vigilancia sanitaria; Fluoración; Abastecimiento agua. Heterocontrol.
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Heterocontrol of the program of Fluoridation of waters in the state of Rio Gran-
de do Sul: the situation in the year 2002

Abstract: The present paper portraits the situation of the Program of Fluoridation of Waters
in Rio Grande do Sul, with basis in the report elaborated in the year 2001, by the body of
technicians of the Setor de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sector of
Vigilance of the Quality of the Water for Human Consumption), of the Divisão de Vigilância
Sanitária (Division of Sanitary Vigilance) of the Secretaria Estadual de Saúde – SES (Regional
Department of Health). It has the aim of publishing the data systematized through monthly
collection and analyses of samples of water in the communities of the state, categorized
according to their situation referent to the presence of Fluor in the waters to human consumption.
It also aims at contributing to the consolidation of the heterocontrol of Fluoridation as a public
health action, allowing the access to information to social control, and heading to the construction
of local vigilance systems and not centralized. In this paper it is described, initially, the history
of the Vigilance System, the legal basis of Fluoridation, and it is reported the operational
methodology and the results obtained in the year 2001. In the analysis of the results, it is
presented an evaluation in relation to the coverage of the program among the communities of
the state and the percentage of the population who benefits with this action, the shipping and
preparation of samples, the interruption of Fluoridation, coverage of the vigilance and the
occurrence of natural Fluor identified through the samples analyzed.

Key words: Sanitary vigilance; Fluoridation; Water supplying.
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