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Resumo 

A prevalência da doença cárie nas últimas décadas sofreu importante declínio, não 
somente nos países industrializados, como também em alguns países em 
desenvolvimento. Essa redução tem sido atribuída em grande parte à fluoretação da 
água de abastecimento público, ao uso de dentifrícios e géis contendo fluoreto e, 
adicionalmente, à ingestão de alimentos e bebidas processadas com água fluoretada. 
No entanto, esse aumento da ingestão do fluoreto em diferentes veículos tem 
produzido o aumento da fluorose dentária, patologia ocasionada por uma excessiva 
exposição ao fluoreto em idades precoces, trazendo como consequência defeitos na 
mineralização do esmalte com severidade diretamente associada a quantidade  de 
fluoreto ingerida. Diante da variedade de estudos internacionais e nacionais sobre a 
concentração de fluoreto na qual uma criança pode ser submetida sem nenhum risco 
de ocorrência da fluorose dentária, a literatura sugere que para se obter uma correta 
avaliação da ingestão total de fluoreto por uma criança, se faz necessária a avaliação 
de todas as fontes que possam contribuir para a ingestão total de fluoreto na infância. 
Portanto, o objetivo desse estudo será avaliar a concentração de fluoreto fornecida nas 
refeições de escolas de Educação de Ensino Infantil de diferentes áreas 
geodemográficas do Distrito Federal. Para isto, serão avaliadas duas (2) Escolas de 
Ensino Infantil (CEI) em diferentes áreas geodemográficas, com condições 
socioeconômicas diferentes, no Distrito Federal, Brasil. Todos os alimentos 
consumidos nas escolas durante o horário escolar e a água de abastecimento público 
serão coletadas durante quatro semanas. Os sucos e a água do local também serão 
coletados, assim como o roteiro de merenda em ambas as escolas. Todos os alimentos 
serão colocados em recipientes previamente preparados e etiquetados, com o tipo de 
refeição e a data da mesma. O conteúdo de cada recipiente será homogeneizado no 
Laboratório de Bioquímica do Departamento de Biologia Oral da Faculdade de 
Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP). As amostras serão 
analisadas quanto ao flúor usando-se um eletrodo íon-específico e um micro-eletrodo 
de referência calomelano ambos acoplados ao potenciômetro Orion EA 940, após 
difusão facilitada com hexametil-disiloxano (HMDS), de acordo com o método de 
Taves (1968), conforme modificado por Whitford (1996). A análise dos dados será 
feita por meio de estatística descritiva, utilizando-se frequências absolutas e relativas, 
descritas em tabelas e gráficos. 

 

 

 

 

 

 
   



1. INTRODUÇÃO  

A prevalência da doença cárie nas últimas décadas sofreu importante declínio, 

não somente nos países industrializados, como também em alguns países em 

desenvolvimento 1-3. Essa redução tem sido atribuída em grande parte à fluoretação da 

água de abastecimento público, ao uso de dentifrícios e géis contendo fluoreto e, 

adicionalmente, à ingestão de alimentos e bebidas processadas com água fluoretada3. 

No entanto, esse aumento da ingestão do fluoreto em diferentes veículos tem 

produzido o aumento da fluorose dentária, patologia ocasionada por uma excessiva 

exposição ao fluoreto em idades precoces, trazendo como consequência defeitos na 

mineralização do esmalte com severidade diretamente associada a quantidade  de 

fluoreto ingerida4.  

Estudos epidemiológicos publicados na década de 1990 descreveram uma 

prevalência da fluorose variando de 2,2% a 90%3-5. Contudo, a dose limite de 

ingestão diária de fluoreto pelas crianças na idade de risco para a fluorose dentária 

ainda não é conhecida com precisão. Autores6, em 1992, sugeriram a utilização de um 

parâmetro para a ingestão de fluoreto da seguinte forma: se a ingestão de fluoreto for 

necessária (por exemplo, água fluoretada) ou inevitável (escovação com dentifrícios 

fluoretados) uma dose entre 0,05 mg F/dia/Kg e 0,07 mg/F/dia/Kg peso corporal 

deveria ser respeitada como limiar. Esse valor tem sido considerado a dose limite para 

o desenvolvimento de uma fluorose dentária clinicamente aceitável do ponto de vista 

estético, embora nunca tenha sido testado experimentalmente1.  

Em estudo de 1974, autores7 estimaram que o limite seguro de ingestão de 

fluoreto seria de 0,75-1,0 mg/F/dia. Em 1986, a Academia Americana de Pediatria 

indicou que a dose total diária de ingestão de fluoreto não deveria exceder 0,10 

mg/dia/Kg; acima de 0,4-1,0 mg F/dia poderia ocasionar fluorose dentária. Outros 

autores8-9 sugeriram limites mais baixos de 0,3-0,4 mg F/dia/Kg para uma ingestão 

segura de fluoreto.  

A ingestão de fluoreto na dieta infantil é de suma importância tanto do ponto 

de vista da ocorrência da doença cárie como da fluorose dentária. Embora seja 

interessante conhecer as concentrações de fluoreto em diversos alimentos, a 

concentração desse elemento em alimentos previamente preparados é mais importante 

sobre o ponto de vista da ingestão total. Se a preparação envolve a colocação de água 

de abastecimento público ou engarrafada industrialmente no alimento, o 



processamento pode aumentar ou diminuir o teor do fluoreto durante a alimentação, 

dependendo dessa concentração encontrada na água que foi adicionada.  

Autores em 200110 realizaram um estudo que avaliou a quantidade de fluoreto 

em merendas escolares e os resultados encontrados sugeriram que apesar da ingestão 

diária de fluoreto pela alimentação não ser isoladamente significativa, associada a 

outras fontes de fluoreto pode contribuir para o aparecimento da fluorose dentária. Em 

um estudo de 199911, pesquisadores concluíram que a maioria dos refrigerantes e 

bebidas de grande consumo entre pré-escolares apresentaram níveis de fluoreto 

superior a 0,60 ppm F, sugerindo, portanto, cautela na indicação de suplementos 

contendo fluoreto para essa faixa etária, principalmente se o consumo dessas bebidas 

for em doses elevadas.  

A ingestão de fluoreto também foi avaliada em fórmulas infantis preparadas 

com água engarrafada. Foram avaliadas quatro amostras de leite para lactantes e 

fórmulas à base de soja comercializadas nos Estados Unidos. Essas fórmulas foram 

preparadas com água deionizada e cinco diferentes marcas de água engarrafada. As 

concentrações de fluoreto variaram de 0,076-0,214 ppm F e 0,092-1,053 ppm F para 

as fórmulas com água deionizada e engarrafada, respectivamente. Levando em conta a 

dose diária de ingestão de fluoreto recomendada (0,07 mg F/kg/dia), os autores 

concluíram que algumas das marcas de água engarrafada não devem ser utilizadas 

para diluir fórmulas infantis12.  

Outro estudo13 avaliou a quantidade de fluoreto em chocolates em barra e em 

biscoitos. Os autores concluíram que alguns desses alimentos podem contribuir com a 

dose total diária de ingestão de fluoreto, principalmente quando combinados com 

outras fontes. Nesse estudo, o produto que apresentou maior quantidade de fluoreto 

foi o da marca Danyt's que, quando consumidas três unidades uma vez ao dia, pode 

fornecer mais de 40% da ingestão diária de fluoreto recomendada (0,07 mg F/kg peso 

corporal) para uma criança de dois anos. Os autores concluíram que a quantidade de 

fluoreto nesses produtos deveria ser apresentada em seus rótulos. Resultados similares 

foram encontrados quando estudados os valores de fluoreto em cereais matinais e 

salgadinhos14.  

Diante da variedade de estudos internacionais e nacionais sobre o teor de 

fluoreto na qual uma criança pode ser submetida sem nenhum risco de ocorrência da 

fluorose dentária, a literatura sugere que para se obter uma correta avaliação da 

ingestão total de fluoreto por uma criança, se faz necessária a avaliação de todas as 



fontes que possam contribuir para a ingestão total de fluoreto na infância10,12,13,15-16. 

Portanto, o objetivo desse estudo será avaliar a concentração de fluoreto fornecida nas 

refeições de escolas de Educação de Ensino Infantil de diferentes áreas 

geodemográficas do Distrito Federal. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1  Coleta das amostras 

Serão avaliadas duas (2) Escolas de Ensino Infantil (CEI) em diferentes áreas 

geodemográficas, com condições socioeconômicas diferentes, no Distrito Federal, 

Brasil. 

Todos os alimentos consumidos nas escolas durante o horário escolar e a água 

de abastecimento público serão coletadas durante quatro (4) semanas. Instruções serão  

transmitidas aos funcionários que fornecerão as refeições das crianças, para que a 

quantidade de alimento colocada nos recipientes que serão analisados, será o  

equivalente à consumida pelas crianças nos diferentes momentos de alimentação 

durante sua estadia na escola (colação, almoço, lanche e jantar). Os sucos e a água do 

local também serão coletados, assim como o roteiro de merenda em ambas as escolas. 

Todos os alimentos serão colocados em recipientes previamente preparados e 

etiquetados, com o tipo de refeição e a data da mesma.  

O conteúdo de cada recipiente será homogeneizado no Laboratório de 

Bioquímica do Departamento de Biologia Oral da Faculdade de Odontologia de 

Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP) e seu volume total será previamente 

pesado para posterior análise da concentração de fluoreto. Um formulário específico 

será utilizado para registrar todos os alimentos consumidos (Anexo 1). 

 

2.2 Análise das amostras 

As amostras de água (aproximadamente 50 ml) e as amostras das refeições 

serão coletadas no mesmo dia. As amostras da dieta serão analisadas quanto ao flúor 

usando-se um eletrodo íon-específico (Orion Research, em Cambridge, 

Massachusetts, EUA, modelo de 9409), e um micro-eletrodo de referência calomelano 

(Accumet, No 13-620-79), ambos acoplados ao potenciômetro Orion EA 940, após 

difusão facilitada com hexametil-disiloxano (HMDS), de acordo com o método de 



Taves (1968), conforme modificado por Whitford (1996). Durante o processo de 

difusão, o qual será conduzido à temperatura ambiente, as soluções nas placas de Petri 

(Falcon, No. 1007) serão agitadas suavemente em uma mesa agitadora orbital plana 

(Nova Técnica, modelo NT 145).  

As soluções-padrão empregadas na realização da curva de calibração 

(contendo de 0,005 a 0,95 μg de F) serão preparadas por diluição seriada de um 

estoque-padrão contendo 0,1 M F (Orion) e difundidas em duplicata, em 

concomitância com as amostras que serão analisadas. Além disso, padrões que não 

sofreram difusão serão preparados usando-se as mesmas soluções (NaOH 0,05 M e 

ácido acético 0,2 M) que forem usadas para se preparar os padrões e amostras que 

sofrerem difusão. Estes padrões não difundidos serão feitos de modo a ter exatamente 

a mesma concentração de F que os padrões que sofrerem difusão.  

A comparação das leituras em milivoltagem mostrará que o F nos padrões 

difundidos será completamente captado e analisado. Os potenciais de milivoltagem 

serão convertidos para μg F usando-se uma curva padrão com coeficiente de 

correlação r3 0,99. Todas as amostras serão analisadas em duplicata. A quantidade 

total de F (mg) na alimentação das creches será calculada pela multiplicação da 

quantidade de fluoreto na amostra pelo volume total de alimentação homogeneizada.  

A concentração de F presente nas amostras de água será determinada em 

duplicata, usando-se o eletrodo íon-específico combinado (Orion Research, 

Cambridge, Mass, EUA, modelo 9609) após serem tamponadas com volume idêntico 

de TISAB II. As soluções-padrão empregadas na realização da curva de calibração 

(contendo 0,0025-1,6 g/ml F) serão preparadas por diluição seriada de um estoque-

padrão contendo 100 g/ml NF (Orion). 

 

2.3 Análise estatística 

A análise dos dados será feita por meio de estatística descritiva, utilizando-se 

frequências absolutas e relativas, descritas em tabelas e gráficos. 

 

2.4 Divulgação dos resultados 

Será divulgado os resultados da presente pesquisa em congressos e jornadas 

acadêmica da área de Odontologia e através da redação final de artigo cientifico. 



3. CRONOGRAMA DE EXECUCAO DA PESQUISA 

Descrição sucinta das atividades a serem realizadas. 
 

Mês 1:  

Levantamento bibliográfico; revisão de literatura; autorização/preparação  das Escolas 

para a realização da Pesquisa  

Mês 2: 

Levantamento bibliográfico; revisão de literatura; coleta das amostras nas escolas. 

Mês 3: 

Levantamento bibliográfico, revisão de literatura do tema; coleta das amostras nas 

escolas. 

Mês 4: 

Levantamento bibliográfico, revisão de literatura do tema; coleta das amostras nas 

escolas. 

Mês 5: 

Levantamento bibliográfico, revisão de literatura do tema; envio das amostras para 

analise na Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP. 

Mês 6: 

Análise dos resultados e escrita final do artigo cientifico. Será divulgado os resultados  

da pesquisa através de submissão em Congressos e Jornadas Cientificas de 

Odontologia. 
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Anexo 1 

Formulário específico para registrar todos os alimentos consumidos. 

Nome do estudante: _____________________________________________________ ID: ________________ 
Data de nasc: ____/____/_______ Gênero (M ou F): ___ Data da Coleta: ____/____/_________ 
Escola: ______________________________________________________________________ 

 

 
1. Questionário para estimativa de ingestão de fluoreto a partir do dentifrício. 

          Fonte: Buzalaf, 2008. 

A criança escova os dentes? (    ) Não 

                                                      (    ) Sim 

Tem escova de dentes? (    ) Não 

                    (    ) Sim 

Usa pasta de dentes? (    ) Não 

                (    ) Sim – Qual marca? _______________________________________

Quantas vezes a criança escova os dentes por dia? ________________________________  

Quem realiza a escovação da criança? (    ) Mãe 

                          (    ) Pai 

                                                                         (    ) Própria criança 

                                                                         (    ) Outro ____________________________________ 

Quem coloca a pasta na escova? (    ) Mãe 

                                     (    ) Pai 

                                                              (    ) Própria criança 

                                                              (    ) Outro ____________________________________ 

Quanto de pasta é colocado sobre a escova?  

 

A criança costuma ingerir pasta durante a escovação? (    ) Não 

                                                                                                        (    ) Sim 

A criança costuma ingerir pasta em outros momentos, além da escovação? (    ) Não 

                                                                                                                                                (    ) Sim 



Semana Composição da Dieta 

1a semana 

 

 

 

 

2a semana 

 

 

 

 

3a semana 

 

 

 

 

4a semana 

 

 

 

 

 


