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RESUMO 

A incidência da cárie dentária é o principal fator de agravo da saúde bucal em todo o mundo. A fluoretação das 

águas na estação de tratamento é obrigatória no Brasil e é uma tecnologia de saúde pública eficaz para prevenir a 

cárie dentária. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças em 2000, a fluoretação é um 

método de grande abrangência, onde beneficia todos os grupos socioeconômicos e também proporciona uma 

excelente relação custo-benefício, pois é seguro e de baixo custo. O presente plano de prevenção tem como 

objetivo propor a implantação da fluoretação da água do sistema de abastecimento público do município de 

Arraial-PI como um dos critérios de prevenção da cárie dentária. Como metodologia foi realizado o 

levantamento epidemiológico onde foram obtidas as condições de saúde bucal de uma parte da população e 

documentada na ficha clínica odontológica individual que é utilizada pela equipe de dentistas da ESF do 

município, através desse diagnóstico situacional foi proposto aos gestores uma ação que auxiliasse nessa 

problemática. Diante do exposto verificou-se a necessidade de propor a implementação de uma ação que pudesse 

beneficiar o maior número de pessoas e com isso diminuir os índices de cárie dentária.  

Palavras-chave: Cárie Dentária. Medida Preventiva. Odontologia em Saúde Pública 

 

ABSTRACT 

The incidence of dental caries is the main factor that aggravates oral health worldwide. Fluoridation of water in 

the treatment plant is mandatory in Brazil and is an effective public health technology to prevent tooth decay. 

According to the Center for Disease Control and Prevention in 2000, fluoridation is a wide-ranging method, 

where it benefits all socioeconomic groups and also provides an excellent cost-benefit ratio, as it is safe and low 

cost. The present prevention plan aims to propose the implementation of water fluoridation in the public water 

supply system in the municipality of Arraial-PI as one of the criteria for preventing dental caries. As a 

methodology, an epidemiological survey was carried out, where the oral health conditions of a part of the 

population were obtained and documented in the individual dental clinic file that is used by the FHS dentist team 

in the city. Through this situational diagnosis, an action was proposed to managers that assist in this problem. In 

view of the above, there was a need to propose the implementation of an action that could benefit the greatest 

number of people and thereby reduce the rates of dental caries. 
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INTRODUÇÃO 

 

A incidência da cárie dentária é o principal fator de agravo da saúde bucal em todo o 

mundo, principalmente nos países desenvolvidos (Frias, 2006, pág. 1237-46, apud CRUZI; 

NARVAI, 2018, p.01).  

A fluoretação das águas na estação de tratamento é obrigatória no Brasil desde 1974, 

é uma tecnologia de saúde pública eficaz para prevenir a cárie dentária (Yengopalet al., 2010; 

Iheozor-Ejiofor et al., 2015) em nível populacional (Splieth et al., 2016), conforme a Lei 

Federal 6.050. O Ministério da saúde sancionou em 1975, a Portaria 635 onde implementou 

padrões para a operacionalização da quantidade necessária, visando os limites recomendados 

para a concentração do fluoreto. A fluoretação da água tem beneficiado metade da população 

do país (Brasil. Lei Federal nº 6.050, 1974, apud NARVAI et al., 2014).  

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em 2000, a 

fluoretação é considerada uma das dez medidas de saúde pública mais importantes e século 

XX, beneficia todos os grupos socioeconômicos e também proporciona uma excelente relação 

custo-benefício, pois é seguro e de baixo custo (Cobiac e Vos, 2012, Marthaler, 2013). O 

poder preventivo da água fluoretada varia entre 40% a 70% em crianças, a depender da 

prevalência de cárie, além de reduzir a perda dentária em adultos.  

De acordo com Featherstone (1999) descreveu que durante a mineralização do dente, o 

armazenamento de hidroxiapatita, através da ingestão de flúor contínuo, em pequena 

quantidade, durante toda a vida do indivíduo proporciona maior resistência à superfície do 

esmalte. Isso porque periódicos processos de desmineralização (causados pela queda de pH 

procedentes da formação de ácidos a partir dos carboidratos da dieta) e remineralização 

superficial são desencadeados. A superfície dentária que contém flúor possui menor 

solubilidade em ácidos em relação à superfície original do esmalte (apud GARBIN, 2017). 

Independente da forma utilizada, o mecanismo no qual o fluoreto tem efeito é de 

forma local com ação físico-química, diminuindo, revertendo ou paralisando o processo 



carioso, mas para isso é necessária à ingestão contínua em pequena quantidade de fluoreto. A 

doença é desencadeada através do desequilíbrio iônico entre o mineral do dente e o biofilme 

dentário, que após a ingestão de açúcares da dieta leva a produção de ácidos bacterianos, 

queda do pH que vai ocasionar na desmineralização (dissolução do mineral do dente) e 

remineralização (reposição de minerais) da estrutura dental (FEJERSKOV, 1997; CURY E 

TENUTA, 2009 apud LIMA C. V, 2018). 

Na cidade de Arraial-PI a água de abastecimento público é proveniente de poços 

artesianos com captação através de motor. Os cuidados com os poços e as caixas d’água são 

de responsabilidade da vigilância sanitária municipal.  

De acordo com os relatos da coordenadora da vigilância sanitária do município e dos 

relatórios da análise química feito pelo LACEN de Floriano-PI e registrados na plataforma 

digital do ministério da saúde DATASUS, as substâncias utilizadas são hipoclorito de sódio e 

cloro. Mesmo havendo os cuidados com a qualidade da água que é repassada para a 

população, tem-se enfrentado dificuldades no quesito da manutenção das caixas, no transporte 

da equipe até os poços e as caixas d’água, na frequência das limpezas das caixas e no controle 

preciso mensal de todas as caixas.  

Existem registro de notificação na plataforma do ministério da saúde DATASUS, de 

casos de doenças relacionadas ao trato gastrointestinal proveniente do consumo de água 

contaminada, falta de saneamento básico adequado em Arraial-PI. Segundo UNICEF e a 

OMS (2019), cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm serviços de água tratada, 4,2 

bilhões de pessoas não têm serviços de saneamento apropriado. Esse número engloba 159 

milhões de pessoas que encontram-se a beber água não tratada de fontes de água de 

superfície, como riachos ou lagos e 8 em cada 10 pessoas vivendo em áreas rurais não têm 

acesso a esses serviços. 

Consta no site SISAGUA (2019) que o município de Arraial-PI possui 05 poços 

artesianos na zona urbana sobre a responsabilidade do município e 03 sobre a 

responsabilidade da AGESPISA, em relação aos poços municipais da zona urbana abastecem 

237 casas e 1000 pessoas, não foi obtido da AGESPISA as quantidades de residências e a 

população que fazem uso da água privatizada. Na zona rural possui 22 poços artesanais 

coletivos, que abastece 543 casas e 2.200 pessoas, existem também os poços artesanais 

individuais, esse não tem licença do exército para está em funcionamento e consequentemente 

sendo consumido, são 14 casas suprindo 55 pessoas.     

De acordo com o SB BRASIL (2010) foi registrado na capital Teresina-PI, índices de 

CEO-D (5 anos) de 2,55%; CPO-D (12 anos) 1,55%; (15 a 19 anos) 4,08%; (35 a 44 anos) 



15,72; (65 a 74 anos) 27,38%. Tendo em vista esses valores, pode-se tomar como parâmetro 

para as análises observadas em uma parte da população que são atendidas pela equipe de 

saúde bucal durante os atendimentos odontológicos. São registrados altos índices de cárie na 

população de Arraial-PI, em virtude disso, é de suma importância a fluoretação da água de 

abastecimento que servirá para o consumo humano e também atuando como a primeira linha 

de defesa contra a cárie.   

O município possui hoje duas Equipes de Saúde da Família (ESF) com Equipe de 

Saúde Bucal (ESB) modalidade I, tendo duas unidades localizada na zona urbana e uma na 

zona rural, sendo que o posto da zona rural funciona de 15 em 15 dias, com atendimentos 

médico, enfermagem e odontológico. Buscando conceder acessibilidade para as demais 

populações das zonas rurais, fez-se necessário colocar o atendimento na unidade básica 

central da zona urbana. 

A maior parte dos atendimentos tem sido voltados para às ações curativa em 

detrimento da prevenção das doenças e promoção da saúde. Na maioria das vezes as ações 

vem sendo executas de forma aleatória, sem que exista um conhecimento breve situacional da 

população.   

E nos casos onde há o conhecimento da situação, feita através do levantamento 

epidemiológico, não se tem conseguido dar à atenção assistencial a todos que necessitam, em 

virtude da grande demanda de pacientes que precisam de atendimento curativo. Um dos fatos 

que esse reflexo se deve é em virtude do município de Arraial só passar a ter Equipe de Saúde 

Bucal no ano de 2002, ou seja, 38 anos após a sua fundação. Infelizmente, a equipe não tem 

um planejamento de metas a serem atingidas anualmente. 

Foi definido por parte da OMS em 1984 e também pela Portaria n. 1.469/2000, valor 

mantido na Portaria n. 518/2000. Que oValor Máximo Permissível (VMP) de fluoreto em 

águas de consumo humano é de 1,5 miligrama por litro de água (mgF/L). Entretanto, a OMS 

enfatiza que esse valor não é fixo, mas deve ser considerado em cada contexto. 

(ZILBOVICIUS; FERREIRA; NARVAI, 2018).  

OLIVEIRA et al. (2018) realizaram um estudo em Teresina-PI com o objetivo de 

investigar se é seguro a ingestão de flúor pela dieta (água, outras bebidas e dietas sólidas, 

coletadas no lar das crianças) e do uso de dentifrício fluoretado em crianças de uma escola 

particular, de dois a cinco anos de idade. Também foi levado em consideração o 

heterocontrole dos valores do flúor, através da água da torneira. De acordo com a legislação 

brasileira o valor recomendado é de 0,7 mg/l, variando de 0,6 a 0,8 mg/L por locais com 



temperatura entre 26,7 a 32,4°C. A concentração média de flúor em Teresina foi de 0,6mg/l 

(mínimo recomendável) e a temperatura de média de 33,5°C. 

O estudo tem como objetivo geral propor a implantação da fluoretação da água do 

sistema de abastecimento público do município de Arraial-PI.Osobjetivos específicos serão 

delevantar a prevalência de cárie no município;identificar os determinantes do processo 

saúde-doença; comparar o custo e o benefício da fluoretação com outras medidas de 

prevenção à cárie dentária;Sensibilizar profissionais, gestão e população sobre a importância 

da fluoretação das águas de abastecimento.  

No presente estudo analisou-se a necessidade, após avaliação e o diagnóstico da saúde 

bucal de um percentual da população de desenvolver um projeto de intervenção, para 

promover à implementação do flúor na água de abastecimento pública para consumo humano 

na cidade de Arraial-PI. Considerando o impacto causado pela cárie, bem como os transtornos 

e sequelas proveniente da sua evolução que tem resultado na perda precoce do elemento 

dentário, e com isso desencadeando o comprometimento na qualidade de vida sobre o ponto 

de vista emocional e funcional do indivíduo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Costa et al. (2012) relatou uma visão organicista, social e ecossistêmica da doença a 

fim de esclarecer que, além dos microorganismos, a cárie passou a ser compreendida, 

também, pelas interações entre condições gerais das estruturas sociais e particulares e as 

condições individuais. Logo, a doença cárie é um problema complexo, multifatorial e com 

características populacionais. Nesse sentido, a simples eliminação do microorganismo não é 

suficiente para prevenir a cárie, já que os fatores ambientais e comportamentais também são 

fatores de risco para a doença. 

De acordo com o THE WORLD ORAL HEALTH REPORT (2012) a cárie dentária é 

ainda o maior problema de saúde bucal na maioria dos países industrializados, afetando 

aproximadamente 60 a 90% das crianças em idade escolar e a grande maioria da população 

adulta. 

NARVAI et al.(2014) analisou a evolução do nível de cárie na faixa etária dos 12 

anos, esse levantamento foi feito no período de tempo de 2003 a 2010, nas 27 capitais 

estaduais. De acordo, com o IBGE 97,2% dos domicílios são abastecidos por água tratada e 

fluoretada em 15 capitais brasileiras, já 76,8% das 12 capitais não são fluoretadas. Conclui-se 

nessa análise que há relação entre o desenvolvimento humano e a cárie dentária. E as capitais 



que não tem o sistema de água fluoretado o índice de CPOD tende a ser maior e a população 

socioeconômica mais baixa é a mais afetada.  

A cárie é considerada como uma doença de caráter multifatorial, endêmica em vários 

países. Seu desenvolvimento consiste na relação entre hospedeiro (dente), flora (o ambiente 

dentário) e dieta rica em carboidratos cariogênicos (alimentação), no decorrer de um espaço 

de tempo. Somado a isto, estão os fatores modificadores secundários de caráter 

comportamental e socioeconômico. A soma desses fatores é responsável pelo alto índice de 

perda, envolvendo alterações e sequelas funcionais e estéticas do sistema estomatognático, 

como a redução da capacidade mastigatória em até 50%, migração dos dentes, oclusão 

traumática (GUEDES-PINTO, 2016). 

A cárie dentária permanece no início do século XXI, sendo o principal problema de 

saúde bucal em vários países do mundo, comprometendo de 60 a 90% das crianças em idade 

escolar e a maioria dos adultos. Essa patologia é uma das principais causas de perda e de dor 

de dente. A prevalência dessa doença no Brasil, teve um declínio em crianças de 12 anos de 

96,3% para 68,9%, entre 1980 e 2003, até chegar a 56,0% em 2010,devido, especialmente, ao 

aumento do acesso a água e creme dental fluoretados e a alteração nos objetivos dos 

programas locais de saúde bucal, que passaram a priorizar a promoção da saúde e ações 

preventivas específicas (FRAZÃO, 2016). 

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em 1999, a 

fluoretação é considerada uma das dez medidas de saúde pública mais importantes e século 

XX é um método de grande abrangência, onde beneficia todos os grupos socioeconômicos e 

também proporciona uma excelente relação custo-benefício, pois é seguro e de baixo custo. 

Foi possível observar que o poder preventivo da água fluoretada varia entre 40% a 70% em 

crianças, a depender da prevalência de cárie, além de reduzir a perda dentária em adultos. 

Com a fluoretação dos sistemas públicos de água potável foi demonstrada eficaz na redução 

da cárie dentária. 

A fluoretação das águas na estação de tratamento é obrigatória no Brasil desde 1974, é 

uma tecnologia de saúde pública eficaz para prevenir a cárie dentária em nível populacional, 

conforme a Lei Federal 6.050. O Ministério da saúde sancionou em 1975, a Portaria 635 onde 

implementou padrões para a operacionalização da quantidade necessária, visando os limites 

recomendados para a concentração do fluoreto em razão da média das temperaturas máximas 

diárias. Desde então, a cobertura da fluoretação das águas vem aumentando e na primeira 

década do século XXI vem atingindo, cerca de metade da população do país (Brasil. Lei 

Federal nº 6.050, 1974, apud NARVAI et al., 2014).  



De acordo com, Peres, Antunes (2006) apud Narvaiet al.(2014), baseado na hipótese 

da equidade inversa, verificaram que no Brasil as populações que vivem em cidades com 

baixas condições socioeconômicas são exatamente as que menos se beneficiam da fluoretação 

das águas como medida de saúde pública, visto que quando essa tecnologia é empregada isso 

acontece tardiamente em relação a cidades com melhores índices de desenvolvimento 

humano. 

 Desse modo, no estudo de Armfield, em 2010, avaliou o contexto australiano, sendo 

esse semelhante ao Brasil, em termos da exposição a várias fontes de fluoretos. Constatou que 

a água fluoretada tem relevante impacto sobre a prevalência de cárie, baseado nos resultados 

obtidos por ele, 28,7% menor para dentes decíduos e 31,6% para dentes permanentes. A 

fluoretação da água permanece sendo a medida mais eficaz e socialmente equitativa para 

prevenir cárie em todas as idades (NEIL, 2012). 

Baseado em pesquisas a quantidade de cáries em crianças aumenta em localidades em 

que foi encerrado ou interrompido a fluoretação das águas (VERTUAN,1986, p.469-71; 

RAMIRES, 2007, p. 1057-65, apud GARBIN, 2017, p.328-37. 

MOURA et al. (2016) verificou-se que a predominância da fluorose foi de 77,9%, e 

apenas 12,5% das crianças acometidas apresentaram grau com comprometimento estético. 

Dentre os escolares com maior severidade de fluorose, 98,6% eram da classe social mais 

baixa, consumiam água de abastecimento e pasta fluoretados. A fluorose foi elevada, mas 

com baixa severidade e que existe relação direta do uso de fluoretos com a prevalência e 

severidade de cárie. A aparição depende da quantidade de fluoreto ingerido, tempo de 

exposição, idade, peso e estado nutricional da criança. Nos locais onde tem o sistema de 

fluoretação das águas tem maior índice de fluorose dos que não tem. É importante conhecer o 

perfil epidemiológico das populações para eventual planejamento de ações e controle.   

Entre as formas de uso dos fluoretos, ressaltam a fluoretação das águas de 

abastecimento público e a utilização de dentifíciosfluoretados. No entanto, o uso indevido 

pode levar a fluorose, principalmente no período de formação do germe dentário, podendo 

apresentar em forma de finas linhas esbranquiçada no esmalte, até regiões amareladas ou 

acastanhada em situações mais severas (YADAV, K. K . 2016).  

JARAMILLO (2017) avaliou os fatores ambientais e alimentares associados à fluorose 

dentária na população de 12 a 15 anos. A hipomineralização do esmalte é ocasionada pela 

ingestão de flúor por longo período de tempo no decorrer da formação do esmalte, sendo 

também o primeiro fator de intoxicação crônica por flúor. Houve um aumento nas últimas 

décadas nos casos de fluorose em todo o mundo, com indicadores de 7,7 a 80,7% em locais 



onde tem a água fluoretada e entre 2,9% a 42% em locais sem água fluoretada. As faixas 

etárias de 0 a 6 meses e 4 a 8 anos é relativamente, crítico a exposição.  

De acordo com NARVAI (2000) a fluoretação de águas é considerada uma medida de 

promoção da saúde, de alta eficiência, baixo culto e grande benefício social, o heterocontrole 

proporciona o monitoramento da fluoretação da água de abastecimento através do método de 

vigilância, estabelecendo ações fundamentais para a manutenção de um correto programa de 

fluoretação e controle da cárie dentária. O heterocontrole é um serviço que implica risco ou 

representa fator de proteção para a saúde pública, por isso, é indispensável esse controle. 

Mediante a Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, aborda os metódos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade, considerou que o valor de 1,5 mg.L de flúor sendo o padrão de potabilidade para 

a substâncias químicas que representam risco à saúde. Esse teor de flúor é, sem dúvida, 

danoso aos menores de oito anos de idade constantemente expostos e não é indicado para o 

Brasil pela Coordenação Nacional de Saúde Bucal nem por qualquer entidade de saúde 

pública. 

KUHNEN (2017) analisou a condição da fluoretação das águas de abastecimento no 

município de Lages, Santa Catarina, dispondo de dados de 10 anos de heterocontrole. Mais de 

50% das amostras exibiram teores adequados de flúor. Porém, o percentual de teores 

inadequados de flúor identificado na água de abastecimento, reafirma a importância da 

realização de estudos de heterocontrole da fluoretação. Desse modo, é essencial o controle do 

teor de flúor adicionado à água de abastecimento, seja em termos operacionais nas estações de 

tratamento de água,ou em termos de vigilância sanitária. 

Foi definido por parte da OMS em 1984 e também pela Portaria n. 1.469/2000, valor 

mantido na Portaria n. 518/2000. Que oValor Máximo Permissível (VMP) de fluoreto em 

águas de consumo humano é de 1,5 miligrama por litro de água (mgF/L). Entretanto, a OMS 

enfatiza que esse valor não é fixo, mas deve ser considerado em cada contexto 

(ZILBOVICIUS; FERREIRA; NARVAI, 2018).  

FRAZÃO et al. (2018) descreve em seu estudo a importância que é a vigilância em 

se ter o heterocontrole, isso não substitui as empresas e companhias de tratamento da água em 

executar seus controles operacionais. A vigilância da água de abastecimento público deve 

fazer parte do complexo, tendo em vista garantir modelos de segurança e qualidade aceitáveis 

para o consumo humano. Hoje a nível público existe o sistema vigiagua que segue as 

diretrizes do Sistema Único de Saúde, as informações que nele serão alimentadas são voltadas 

para a descrição da qualidade da água, onde não assegura apenas as ações de controle 



operacional executada pela empresa responsável pelo tratamento de água e pela gestão dos 

sistemas de abastecimento e das soluções, mas, principalmente, por ações de vigilância 

mantidas pelas autoridades de saúde pública.  

Foi criado pelo departamento CECOL-USP e sancionado pelo Ministério da Saúde 

(2011), a base de dados de controle operacional VIGIFLUOR, esse dispositivo reuni 

diferentes pesquisadores do Estado brasileiro os dados informados ao programa nacional de 

vigilância, tem sido acompanhado por meio de evidência científica que asseguraram a 

efetividade da política pública é fundamental garantir a concentração do fluoreto na água em 

níveis seguros. Com a implantação do Sistema Vigifluor, é capaz de monitorar 

longitudinalmente a qualidade dos níveis de concentração de fluoreto nas águas de 

abastecimento público e de conceder ao País uma tecnologia de inovação social dispondo de 

assegurar a qualidade do controle e a validade da informação. 

OLIVEIRA et al. (2018) realizaram um estudo em Teresina-PI com o objetivo de 

investigar se é seguro a ingestão de flúor pela dieta (água, outras bebidas e dietas sólidas, 

coletadas no lar das crianças) e do uso de dentifrício fluoretado em crianças de uma escola 

particular, de dois a cinco anos de idade. Também foi levado em consideração o 

heterocontrole dos valores do flúor, através da água da torneira. De acordo com a legislação 

brasileira o valor recomendado é de 0,7 mg/l, variando de 0,6 a 0,8 mg/L por locais com 

temperatura entre 26,7 a 32,4°C. A concentração média de flúor em Teresina foi de 0,6mg/l 

(mínimo recomendável) e a temperatura de média de 33,5°C. 

A metodologia a ser utilizada iniciará através do levantamento dedados sobre as 

condições da saúde bucal no município, levando-se em conta os índice de CPO-D 

(permanente) e CEO-D (decíduos) de acordo com (SB BRASIL, 2010), foi considerado todas 

as faixas etárias, residentes tanto na zona urbana quanto na zona rural.  

As informações obtidas foram colocadas em uma ficha clínica odontológica 

individual, feita pela coordenação de saúde bucal do município, a qual se baseou na ficha 

epidemiológica do (SB BRASIL, 2010), essa ficha é adotada pela atenção básica, nessa ficha 

contém informações sobre os dados pessoais do paciente, levantamento do histórico médico e 

odontológico, e ao final tem o um termo de consentimento explicando ao paciente ou 

responsável em caso de menor, se está de acordo que as informações por ele fornecidas têm 

veracidade, se concorda com o tratamento que lhes for proposto e que as informações ficaram 

sobre o poder dos cirurgiões-dentistas da equipe do programa de saúde da família (apêndice 

A). Os levantamentos epidemiológicos foram feitos com os pacientes atendidos pelos 

dentistas daESB na unidade básica e também em algumas ações coletivas. 



 Será feito por parte do prefeito e da secretária de saúde a proposta junto a AGESPISA 

de capacitar a equipe da vigilância sanitária municipal. 

 Após estarem devidamente capacitados implementarão a fluoretação nas caixas 

d’água do abastecimento público municipal. 

Haverá o acompanhamento do grupo controle representado pelos 10% da população. 

Para avaliar se houve redução, aumento ou estabilização do processo carioso.Incluiremos 

nessa ação a conscientização das crianças, adolescentes, adultos jovens e familiares por meio 

de palestras informativas mostrando a importância dos cuidados com a saúde bucal, 

escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor, desenhos animados e apresentação de 

álbum seriado. Essas ações estão programadas para serem executadas de 15 em 15 dias nas 

escolas da zona urbana e rural e nos locais de atendimento coletivo. 

O protocolo a ser seguido será de acordo com o que é adotado pela AGESPISA no 

Piauí. Motivados pelos avanços positivos relatados através de estudos científicos no auxílio 

da diminuição dos índices de cárie dentária, se fez adequado colocar em prática esse suporte, 

pois temos um registro do comprometido da saúde bucal da população de forma relevante, um 

dos motivos é que somente no ano de 2006, foi que veio a ter um cirurgião-dentista na cidade.  

O reflexo dessa falta de assistência odontológica por muito tempo trouxe para os dias 

de hoje uma demanda muito grande, que as duas equipes de saúde bucal do ESF não 

conseguem reduzir consideravelmente. Por isso, é importante para a população terem essa 

primeira linha de defesa, através da fluoretação da água. O respaldo dos índices pode ser 

ocasionado pela combinação das distintas medidas de necessidades de tratamento.   

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Sabe-se a importância que é a fluoretação da água do sistema de abastecimento 

público do município pode trazer de beneficio para população, em relação à diminuição dos 

índices de cárie. Desse modo, a execução do projeto requer uma ação conjunto de gestores, 

vigilância sanitária, coordenação de saúde bucal do município de Arraial e AGESPISA.  

Destaca-se que, a incorporação dessa ação antes de ser executada, teve-se como 

parâmetro os levantamentos da prevalência de cárie de uma parte da população, obtendo-se 

um diagnóstico preocupante.  

Apesar das dificuldades que poderão advir, existe uma aposta para que esse projeto 

seja implantado, pois são medidas simples, seguro e de baixo custo e promissoras no sentido 

de contribuir para um controle efetivo da saúde bucal da população no município de Arraial - 

Piauí. 
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APÊNDICE A – Ficha de Anamnese Odontológica Individual  

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


