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0 flúor é um halogênio de alto poder anti carigênico como caríostãtico. Inibe a 

ação ácida da placa bacteriana dentária, com maior ou menor intensidade, conforme o mé

todo empregado. Torres, 198*4. 

A cárie dental constitui um dos problemas de saúde pública de proporções conside

ráveis, por sua alta prevalência e incidência. 

Sabe-se até o presente momento, que a fluoretação é o método de prevenção da cárie 

dentária mais eficiente, eficaz e barato. Mejia et al., 1 9 7 6 ; Mitchell et al.,1978. As 

sim sendo, a determinação dos teores de flúor nas águas de abastecimento deve ser uma das 

primeiras providências relacionadas com o estudo da saúde dos dentes de uma população. 

(Carvalho, 1963). 

A ubiqüidade da doença e a comprovada existência da tecnologia de baixo custo são 

importantes considerações para as nações no sentido do seu controle e prevenção. 

Em Manaus, bem como em outras cidades brasileiras a incidência de CPO (l)e CPO (2) 

é elevada, principalmente em crianças. Torres, 198V, Chaves, 1977. 

0 flúor existe naturalmente na água, variando em concentração. Vários pesquisado 

res recomendam em torno de 1 ppm o teor ideal de flúor nas águas de abastecimento, (Me

ei edon & Gershon, 195^; Muhler, 1959; Viegas, 196I e Vi 11 ela et al., 1 9 6 1 ) . 

A população da cidade de Manaus utiliza como agua potável as águas provenientes da 

rede de abastecimento, de poços profundos, cacimbas e de fontes naturais comercializadas 

em garrafões. Essas águas provavelmente cobrem totalmente o consumo da população de Ma_ 

naus cerca de 950 mil habitantes. 

Os resultados das análises dos teores de flúor em 10 amostras de água da cidade de 

(1) Dentes cariados, perdidos, obturados. 

(2) índice que qualifica o número de dentes cariados, perdidos e obturados, por pessoa, 

em determinada população. 
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Manaus segundo o método de Wi1lard-Winter, 1933, modificado por Zucas & Lajolo, 1964, 

acham-se configurados na Tabela 1. 

As analises de 10 amostras coletadas em diferentes locais da cidade de Manaus reve 

laram que todas continham flúor porém, com teores muito baixos em re 1 ação ao teor (I ppm) 

recomendado como ideal para águas de abastecimento. A amostra que apresentou o nível 

mais alto de flúor foi coletada de um poço profundo no bairro da Raiz com 0,80 ppm en

quanto que o teor mais baixo foi verificado em água proveniente de cacimba do bairro do 

Coroado. A média de contribuição do teor de flúor dessas amostras foi de aproximadamen 

te 0,50 ppm ou seja apenas 5% da recomendação. 

Segundo alguns trabalhos realizados no Rio Grande do Sul, Freire, 1959 em Baixo 

Guadu e de Pouce et al ., 1962 em Santa Maria, constataram baixos teores de flúor nas 

águas, daquelas cidades. Em Sao Paulo, capital, Campos, 19^9 verificou em águas dè abas 

tecimento teor insuficiente de flúor para adequada proteção das populações, contra a cá 

rie dentária. Em Bauru - S.P., Carvalho, 1963 e Gandra, 1950 encontraram em 335 cidades 

do Estado de São Paulo nfveis baixos de flúor nas águas de abastecimento. Resultados es_ 

tes semelhantes aos obtidos na cidade de Manaus. 

Pelos resultados obtidos, nas condições que foram realizadas as análises, con-

ciuí-se que as águas das !0 diferentes procedências consumidas pela população da cidade 

de Manaus estão muito aquém de serem boa fonte de flúor e não oferecem condições de pro 

teção ã população, contra a cárie dentária. 

SUMMARY 

The filuosiÁne content o I 10 ma/o-t òouAceJ> o{) itíotefi. òupply ^om the city o& ΜαηααΔ 
MAtò deteAmined. The meXhod uòed in thi& investigation con&iòted 0^ the WiiloAd-Wintesi 

technique, with modi.^icoti.on. The valuer obtained weAt veny low, showing that the. wateA 

o& the. city o{, Manaaó does not οβ&ΰΛ adequate pA.ote.ctA.on against dental conies . 

Tabela 1. Teores de flúor em águas da cidade de Manaus-AM, 1985 

n9 Procedência Local da Coleta F" PPM 

1 Rede de abastecimento Ba i rro do Ale i xo 0 ,05 
2 Rede de abastecimento Centro da cidade 0 ,05 
3 Fonte Natural Garrafao 0,06 
Í4 Poço profundo Ba i rro da Ra i ζ 0,08 
5 Poço profundo Bai rro do Aleixo 0,06 
6 Poço profundo Bairro da Praça 14 de Janeiro 0 ,05 
7 Poço profundo Br - 1 0 , km 37 0,03 
8 Cacimba Bairro do Coroado 0,02 
9 Cac i mba Ba i rro da Ra i ζ 0,04 
10 Rio Negro Praia da Ponta Negra 0,04 

Marinho et al. 
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