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Resumo 
 

 

RESUMO 
 

Avaliou-se a influência da exposição ao flúor (F) através da água de beber, da 

velocidade de crescimento das unhas, da idade e do gênero na concentração deste 

elemento nas unhas das mãos e dos pés. Em adição, verificou-se a correlação entre 

as concentrações de F na saliva total, saliva do ducto da parótida e unhas das mãos 

e dos pés. Participaram do estudo 300 indivíduos, das faixas etárias de 3-7,14-20, 

30-40 e 50-60 anos, residentes de cinco comunidades brasileiras, sendo duas no 

Estado de São Paulo (Pirajuí e Bauru, com água não fluoretada e 0,7 mgF/L na água 

de abastecimento, respectivamente) e três no Estado da Paraíba (Cajazeirinhas, 

Brejo dos Santos e Brejo das Freiras, com 0,2, 0,7 e 1,7 mgF/L na água de 

consumo, respectivamente). Foram coletadas duas ou três (apenas em Bauru) 

amostras de água de beber, além de duas amostras de: unhas dos pés, unhas das 

mãos, saliva total e saliva do ducto da parótida de cada indivíduo. O F nas amostras 

foi analisado com eletrodo íon-específico. Os dados obtidos foram analisados 

estatisticamente através de análise de variância e regressão linear (p<0,05). A 

exposição ao F através da água de beber, a velocidade de crescimento das unhas, a 

idade e o gênero influenciaram a concentração de F nas unhas das mãos e dos pés, 

sendo que o fator de exposição ao F através da água foi o que exerceu maior 

influência pelo modelo de regressão linear adotado. As unhas dos pés (R2=0,46) se 

mostraram melhores indicadoras de exposição ao F do que as das mãos (R2=0,24). 

Foi encontrada uma correlação negativa significativa entre velocidade de 

crescimento das unhas e concentração de F nas mesmas. Houve correlação positiva 

significativa entre concentração de F nas unhas das mãos e dos pés com: saliva 

total (r=0,36 e r=0,41) e saliva do ducto da parótida (r=0,25 e r=0,53), 

respectivamente. Também se observou correlação positiva entre saliva total e do 

ducto da parótida (r=0,24), bem como entre concentração de F na água e saliva total 

(r=0,41) e saliva do ducto (r=0,65). Todos os fatores testados influenciaram os níveis 

de F nas unhas e, portanto, devem ser levados em consideração quando se utiliza 

este marcador biológico.  

 

Palavras-chave: Fluoretos. Marcadores biológicos. Unhas. Saliva. 



 

 



Abstract 
 

 

ABSTRACT 
 

Human nails as biological markers of fluoride exposure: correlation to parotid 
ductal saliva and influence of age 

 
The influence of fluoride (F) concentration in the drinking water, nails growth 

rate, age and gender upon the F content in fingernail and toenail were evaluated. In 

addition, the correlations among the F concentrations in whole saliva, parotid ductal 

saliva and finger/toenails were verified. Three hundred volunteers of 3-7, 14-20, 30-

40, 50-60 years participated. They were residents of five Brazilian communities, two 

in Sao Paulo State (Pirajuí and Bauru, non-fluoridated and 0.7 mgF/L artificially 

fluoridated drinking water, respectively) and three in Paraiba State (Cajazeirinhas, 

Brejo dos Santos and Brejo das Freiras, 0.2, 0.7 and 1.73 mgF/L naturally fluoridated 

drinking water, respectively). Two or three samples of drinking water, and two 

samples of fingernails, toenails, whole saliva and ductal saliva were collected from 

each volunteer, with one-week interval period between the collections. F in water, 

whole saliva, ductal saliva and nails was determined using the ion-sensitive 

electrode. Data were analyzed by ANOVA and linear regression (p<0.05). The F 

exposure from the drinking water, nails growth rate, age and gender influenced the 

levels of F in fingernails and toenails. Considering the model of multivariate linear 

regression adopted, F exposure from the water influenced the most. Toenails 

(R2=0.46) seemed to be better indicators of F than fingernails (R2=0.24). It was found 

a significant negative correlation between nails growth rate and their content of F. 

Positive correlations were found between F concentration in fingernails and toenails 

and: F concentration in whole saliva (r=0.36 and r=0.41) and in parotid ductal saliva 

(r=0.25 and r=0.53), respectively. Moreover, it was observed a positive correlation 

between whole and parotid saliva (r=0.24), as well as between F concentration in the 

drinking water and whole (r=0.41) and parotid saliva (r=0.65). All factors that 

influenced nails F concentration must be taken into account when using them as 

biological markers.  

 

Keywords: Fluorides. Biological Markers. Nails. Saliva.  

 



 

 



 

 

SUMÁRIO 
 

1 Introdução ..............................................................................................................27 
2 Revisão de Literatura .............................................................................................35 
2.1 Ingestão de flúor e fluorose dentária ...................................................................35 
2.1.1 Água fluoretada ................................................................................................38 
2.2 Marcadores biológicos.........................................................................................43 
2.2.1 Marcadores biológicos de F .............................................................................44 
2.2.1.1 Saliva total como biomarcador de F ..............................................................45 
2.2.1.2 Saliva do ducto da parótida como biomarcador de F ....................................48 
2.2.1.3 Unhas como biomarcadores de F .................................................................49 
3 Proposição .............................................................................................................57 
4 Material e Métodos.................................................................................................61 
4.1 Aspectos éticos ...................................................................................................61 
4.2 Locais Amostrados..............................................................................................61 
4.3 Seleção dos voluntários ......................................................................................64 
4.4 Obtenção de amostras dos voluntários ...............................................................64 
4.4.1 Coleta de amostras de água de consumo........................................................64 
4.4.2 Coleta de saliva total ........................................................................................65 
4.4.3 Coleta de saliva do ducto da parótida ..............................................................65 
4.4.4 Coleta de unhas ...............................................................................................66 
4.4.4.1 Avaliação da concentração de F nas unhas dos diferentes dedos das mãos....66 
4.4.4.2 Avaliação da contaminação exógena das unhas ..........................................67 
4.5 Avaliação da velocidade de crescimento das unhas ...........................................68 
4.6 Análise de flúor....................................................................................................68 
4.6.1 Água.................................................................................................................68 
4.6.2 Saliva total........................................................................................................68 
4.6.3 Saliva do ducto da parótida ..............................................................................70 
4.6.4 Unha.................................................................................................................73 
4.7 Análise estatística ...............................................................................................76 
5 Resultados .............................................................................................................79 
5.1 Concentração de F nas amostras de água de consumo .....................................79 
5.2 Concentração de F na saliva total .......................................................................80 
5.3 Concentração de F na saliva do ducto da parótida .............................................82 
5.4 Concentração de F nas unhas ............................................................................84 
5.5 Avaliação da velocidade de crescimento das unhas ...........................................88 
5.6 Aplicação dos testes de regressão linear multivariada e correlação linear .........92 
5.7 Avaliação da concentração de F nas unhas dos diferentes dedos das mãos .....95 
5.8 Avaliação da contaminação exógena das unhas por F .......................................96 
6 Discussão.............................................................................................................101 
6.1 Água..................................................................................................................101 
6.2 Saliva total.........................................................................................................102 
6.3 Saliva do ducto da parótida ...............................................................................103 
6.4 Concentração de F nas unhas e velocidade de crescimento das unhas...........105 
7 Conclusões...........................................................................................................113 
Referências .............................................................................................................117 
Anexos ....................................................................................................................135 



 

 



 

 

 



 

 



1 Introdução 
 

 

27

1 Introdução 
 

 

O uso do flúor (F) tem promovido melhorias na saúde bucal e na qualidade de 

vida, através da redução dos índices de cárie dentária. (BURT, 1995). Entretanto, a 

maior exposição ao F na era moderna que tem levado ao declínio nos índices de 

cárie, contribuiu para o aumento na prevalência de fluorose dentária. (LEVERETT, 

1986; DENBESTEN, 1994; BURT, 1995; JACKSON et al., 1999; MASCARENHAS, 

2000; TABARI et al., 2000; TSUTSUI; YAGI; HOROWITZ, 2000).  

A ingestão crônica de F durante o período de formação do esmalte dentário 

pode resultar em alterações clínicas do esmalte que variam de linhas brancas finas a 

opacidade severa, podendo ocorrer a quebra da estrutura logo após a erupção: 

trata-se da fluorose dentária. (FEJERSKOV; RICHARDS; DENBESTEN, 1996). A 

severidade da alteração no esmalte depende da ingestão total de F, 

independentemente da fonte, além da duração da exposição ao F durante a 

amelogênese. (AOBA; FEJERSKOV, 2002). 

Entre os meios de distribuição de F, a fluoretação das águas é o método 

preventivo à cárie dentária de mais ampla distribuição, maior eqüidade, adesão, 

melhor custo-efetividade e segurança. (CANGUSSU et al., 2002). Em baixa 

concentração na água de beber, o F tem efeito benéfico nos dentes. No entanto, a 

exposição excessiva ao F na água ou associada com outras fontes pode levar a 

efeitos colaterais. Tais efeitos variam de fluorose dentária moderada a fluorose 

esquelética incapacitante, com o aumento do nível e período de exposição. A 

fluorose esquelética incapacitante é uma causa significativa de morbidade em várias 

regiões do mundo. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). Desde os clássicos 

estudos epidemiológicos de Dean (1942) já se relatava que cerca de 10% das 

crianças residentes em áreas otimamente fluoretadas (1 mgF/L) desenvolveriam 

fluorose muito suave ou suave, contra apenas 1% das crianças que residiam em 

áreas com baixa concentração de F na água. Convém ressaltar que esta prevalência 

foi reportada antes da grande disponibilidade de produtos odontológicos fluoretados, 

quando a água fluoretada era a única fonte significativa de ingestão de F. Na 

América do Norte, a prevalência de fluorose gira em torno de 7,7 a 69% nas 

comunidades fluoretadas, e entre 2,9 e 42% nas não fluoretadas, sendo que os 
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estudos feitos depois dos anos 80 têm mostrado as maiores prevalências. Os 

estudos de Szpunar e Burt (1988) e Riordan (1993) concordam que o risco de 

fluorose em áreas onde a concentração de F na água é 0,8 mg/L é quatro vezes 

maior que nas comunidades não fluoretadas. Numa revisão sistemática de 214 

estudos sobre fluoretação da água, McDonagh et al. (2000) estimaram que em áreas 

com uma concentração de F na água de abastecimento de 1 mg/L, 12,5% dos 

indivíduos expostos teriam fluorose dentária de preocupação estética, uma 

prevalência bem maior que a reportada por Dean (1942), que para este nível de F na 

água não reportou casos de fluorose dentária moderada ou severa.  

O aumento na prevalência da fluorose dentária tem alertado a comunidade 

científica para a necessidade de um acompanhamento contínuo e efetivo da 

exposição ao F. Coloca-se então, a necessidade de avaliar os marcadores 

biológicos para o íon F. (CLARKSON, 2000). 

Marcadores biológicos ou biomarcadores são indicadores que sinalizam 

eventos em sistemas biológicos ou amostras. Embora possam pertencer a mais de 

uma classe, são classificados como biomarcadores de: exposição, efeito e 

suscetibilidade. Os marcadores biológicos podem ser utilizados para classificar e 

quantificar exposições ambientais e seus efeitos. Em estudos epidemiológicos 

podem identificar e avaliar fatores de risco associados à doença. O biomarcador não 

é um teste diagnóstico, e sim um indicador da ocorrência de uma alteração que pode 

levar a uma futura doença clínica. (GRANDJEAN, 1995). Variações individuais em 

características fisiológicas como gênero, idade e estado de saúde geral podem 

afetar significativamente a absorção e distribuição do elemento químico. Por 

exemplo, a resposta individual à temperatura ambiental, com a ingestão de maior 

quantidade de água, pode afetar a dose do elemento absorvida. A exposição pode 

ser avaliada pelo monitoramento ambiental (análise de solo, ar, água) ou por 

marcadores biológicos de exposição (análises de fluidos corporais como sangue, 

urina, saliva, fluido amniótico, sêmen, além de análises de outras amostras 

biológicas como cabelo, fezes ou dente). O uso de marcadores biológicos é mais 

preciso para se estimar exposição do que o monitoramento ambiental, sendo o 

sangue e a urina as amostras mais utilizadas para este fim. (COMMITTEE ON 

BIOLOGICAL MARKERS OF THE NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1987). 

O uso de marcadores biológicos para o elemento F foi discutido em uma 

conferência da NIDR (National Institute of Dental Research) ocorrida em 1993. As 
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vantagens e limitações do uso de plasma, saliva dos ductos, urina, unhas, osso e 

dentina como indicadores da concentração total de F no organismo foram discutidas. 

(WHITFORD, 1994). Os biomarcadores de exposição ao F foram classificados 

segundo a perspectiva de tempo em: marcadores históricos (osso, dente), 

marcadores contemporâneos (urina, plasma, saliva) e marcadores recentes (cabelo, 

unha). (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1994). 

Embora a correlação entre as concentrações de F no plasma e a fluorose 

esteja bem estabelecida, a coleta de sangue não é um procedimento ideal para ser 

realizado em humanos. Tal coleta exige punção venosa, o que impõe dificuldade no 

caso de avaliações dentárias. (SCHAMSCHULA et al., 1985). Indicadores dos níveis 

plasmáticos de F ao longo do tempo cuja coleta seja simples e não invasiva são de 

grande interesse.  

Em substituição ao plasma, a saliva dos ductos representa um biomarcador 

de exposição ao F a ser considerado. Estudos conduzidos com adultos 

(EKSTRAND, 1977; WHITFORD, 1996) e crianças (WILSON E BAWDEN, 1991; 

WHITFORD; THOMAS; ADAIR, 1999) demonstraram haver correlação entre 

concentrações de F no plasma e na saliva do ducto da parótida. Whitford, Thomas e 

Adair (1999) mostraram que a concentração de F na saliva da parótida é 

significativamente relacionada aos níveis plasmáticos por uma constante de 

proporcionalidade de 0,80.  

Em relação ao emprego de saliva total como indicador de exposição ao F, 

Oliveby et al. (1989) relataram que a concentração de F na saliva total refletiu o nível 

deste elemento no plasma depois da ingestão de 1 mg de fluoreto de sódio. Cury et 

al. (2005) encontraram correlação alta entre a quantidade de F ingerida através de 

dentifrícios e a área sob a curva de concentração de F na saliva total. Por outro lado, 

Whitford, Thomas e Adair (1999) avaliaram a concentração de saliva total sem 

ingestão prévia de F e concluíram que a saliva total não demonstrou ser um 

indicador apropriado para as concentrações de F na saliva da parótida ou no 

plasma. No entanto, estes autores não relataram o nível de F na água ao qual os 

participantes estavam expostos.  

Ainda na conferência da NIDR onde se discutiu sobre os biomarcadores de F, 

foram estabelecidas algumas recomendações para pesquisas futuras, sendo uma 

delas a determinação das variáveis que afetam a concentração de F em cabelos e 

unhas. (REPORT FOR WORKING GROUP I, 1994). O uso de unhas como 
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indicadores de acúmulo de F é atrativo por duas razões: as amostras são facilmente 

obtidas e, teoricamente, o elemento nas unhas não se encontra em fluxo dinâmico, 

ou seja, vai refletir o ambiente metabólico durante a formação ungueal, 

permanecendo relativamente isolado quando a estrutura se completa e é expelida 

pela pele. (HOPPS, 1977; OPHAUG, 1994). Alguns estudos avaliaram o uso das 

unhas como biomarcadores de exposição ao F em animais (BUZALAF et al., 2002; 

BUZALAF et al., 2004a; BUZALAF et al., 2004b) e humanos. (SCHAMSCHULA et 

al., 1985; MACHOY, 1989; SCHIMDT; LEUSCHKE, 1990; CZARNOWSKI; 

KRECHNIAK, 1990; SPATE et al., 1994; WHITFORD et al., 1999; LEVY; BASTOS; 

BUZALAF, 2004; RODRIGUES; BASTOS; BUZALAF, 2004; PESSAN et al., 2005; 

WHITFORD, 2005; BUZALAF; PESSAN; ALVES, 2006; ALMEIDA; CARDOSO; 

BUZALAF, 2007). Tanto as unhas das mãos como as unhas dos pés têm sido 

usadas para este objetivo, mas a literatura é contraditória quando compara os níveis 

de F presentes nas unhas das mãos com as unhas dos pés. (MACHOY, 1989; 

WHITFORD et al., 1999; LEVY; BASTOS; BUZALAF, 2004; RODRIGUES; BASTOS; 

BUZALAF, 2004; BUZALAF; PESSAN; ALVES, 2006). Além disso, há outros fatores 

que necessitam de mais estudos a fim de se validar o uso das unhas como 

marcadores biológicos de exposição ao F. Whitford (2005) em uma revisão sobre o 

uso das unhas como biomarcadores de F, ressaltou que não há informações acerca 

das variáveis que podem afetar a taxa de incorporação de F nas unhas. Estes 

fatores incluem a velocidade de crescimento das unhas, idade e gênero do doador. 

Atualmente há apenas dois trabalhos que consideram a velocidade de 

crescimento das unhas e o conteúdo de F das mesmas. No primeiro (MCDONNELL 

et al., 2004), foi avaliado o efeito da idade, gênero e exposição ao F na velocidade 

de crescimento das unhas de polegares de crianças de 2 a 3 anos, sob condições 

habituais de ingestão de F. Nenhuma das variáveis testadas influenciou o 

crescimento das unhas. Os autores ressaltaram que o baixo número de voluntários 

(n=52) limita a generalização dos resultados obtidos, sugerindo a repetição do 

estudo em larga escala. No segundo estudo (BUZALAF; PESSAN; ALVES, 2006), 

verificou-se a influência da velocidade de crescimento e comprimento de todas as 

unhas e avaliou-se o nível de F nas mesmas, após o aumento da ingestão de F em 

voluntários adultos de 20 a 35 anos. Observou-se que a velocidade de crescimento 

foi estatisticamente maior nas unhas das mãos do que nos pés, enquanto que as 

concentrações de F nas unhas de ambos os sítios foram similares. 
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Na maioria dos estudos prévios sobre o conteúdo de F nas unhas, os 

participantes eram crianças na faixa etária de 1 a 7 anos (WHITFORD et al., 1999; 

LEVY; BASTOS; BUZALAF, 2004; RODRIGUES; BASTOS; BUZALAF, 2004; 

PESSAN et al., 2005; ALMEIDA; CARDOSO; BUZALAF, 2007), devido ao período 

crítico para o desenvolvimento da fluorose dentária. (MASCARENHAS, 2000). A 

estimativa de exposição ao F é importante não só em idades mais tenras, devido à 

possibilidade de ocorrência da fluorose dentária, como também em idades mais 

avançadas, onde se tem associado a ingestão crônica de F ao risco de fraturas 

osteoporóticas. (FESKANICH et al., 1998). Além disso, existe a possibilidade de 

ocorrer um declínio da velocidade de crescimento das unhas com a idade. 

(HAMILTON et al., 1955) 

A contaminação é uma preocupação quando se medem marcadores de 

exposição. (COMMITTEE ON BIOLOGICAL MARKERS OF THE NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 1987). Cabelos e unhas diferem de outros tecidos e fluidos 

comumente submetidos à análise de F, porque estão expostos diretamente ao 

ambiente e, por conseguinte, sujeitos à contaminação ambiental. (OPHAUG, 1994). 

Em relação às unhas, Ophaug (1994) atentou para a necessidade de estudos sobre 

o efeito do sítio de onde as amostras são obtidas e sobre a influência dos 

procedimentos de lavagem prévia à análise de F no conteúdo total deste elemento 

nas amostras. Existe na literatura apenas um estudo sobre a contaminação exógena 

das unhas por F, onde os fragmentos de unha foram expostos a uma solução de 1 

mg/L de F, e não foi relatada a existência de contaminação. (WHITFORD et al., 

1999). Uma vez que as unhas dos indivíduos podem estar expostas a concentrações 

de F maiores do que 1 mg/L, por exemplo durante a escovação dentária, a 

possibilidade de contaminação exógena por exposição a concentrações maiores de 

F deveria ser avaliada.  
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2 Revisão de Literatura 
 

 

Nesta revisão de literatura, serão abordados os temas abaixo relacionados: 

2.1 Ingestão de F e fluorose dentária 

2.1.1 Água fluoretada 

2.2 Marcadores biológicos 

2.2.1 Marcadores biológicos de F 

2.2.1.1 Saliva total como biomarcador de F 

2.2.1.2 Saliva do ducto da parótida como biomarcador de F 

2.2.1.3 Unhas como biomarcadores de F 

 

2.1 Ingestão de flúor e fluorose dentária 

O fluoreto tem um papel fundamental no início, progressão e paralisação da 

cárie dentária. Até meados do século passado, acreditava-se que para que o 

máximo efeito cariostático fosse exercido, o fluoreto deveria ser incorporado à 

estrutura do esmalte dentário durante o seu desenvolvimento. Assim, parecia 

inevitável certa prevalência e severidade de fluorose numa população, a fim de que 

a prevalência e a severidade da cárie dentária entre as crianças fossem 

minimizadas. A fluorose dentária era então considerada como um efeito colateral 

indesejado dos benefícios cárie-protetores do F. 

Em 1981, foi proposta uma mudança no paradigma relacionado aos 

mecanismos cariostáticos do fluoreto (FEJERSKOV; THYLSTRUP; LARSEN, 1981), 

segundo o qual seu efeito predominante para o controle da lesão cariosa seria 

tópico, através de uma atuação nos processos de des e remineralização que 

acontecem na interface entre a superfície dentária e os fluidos bucais. Este conceito 

ganhou ampla aceitação (TEN CATE; DUIJSTERS, 1983; OGAARD et al., 1988; 

TEN CATE; FEATHERSTONE, 1991; ÖGAARD et al., 1991) e trouxe a possibilidade 

de se obter a máxima proteção contra a cárie dentária, sem que houvesse a 

necessidade de uma grande ingestão de fluoreto. Deste modo, voltou-se a atenção 

para o controle da quantidade de fluoreto ingerido, o que, associado ao aumento na 

prevalência de fluorose dentária tanto em regiões fluoretadas quanto não fluoretadas 
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(LEVERETT, 1986; JACKSON et al., 1999; PEREIRA et al. 2000; TABARI et al., 

2000; TSUTSUI; YAGI; HOROWITZ, 2000; KHAN; MOOLA; CLEATON-JONES, 

2005) levou muitos pesquisadores a buscarem os principais fatores de risco para a 

fluorose dentária (OSUJI et al., 1988; PENDRYS; KATZ; MORSE, 1994; PENDRYS; 

KATZ, 1989; PENDRYS; KATZ; MORSE, 1996; WANG; GROPEN; OGAARD, 1997; 

PENDRYS, 1995; SKOTOWSKI; HUNT; LEVY, 1995; GRIMALDO et al., 1995; 

LALUMANDIER; ROZIER, 1995; BUZALAF et al., 2002; JACKSON et al., 2002; 

BUZALAF et al., 2004). 

O fator de risco mais importante para fluorose dentária é, de fato, a 

quantidade total de fluoreto ingerida a partir de todas as fontes, durante o período 

crítico de formação dos dentes (DEAN et al., 1942; DENBESTEN, 1999; EVANS, 

1991; MASCARENHAS, 2000). Para os incisivos centrais superiores permanentes, 

que são os dentes mais relevantes do ponto de vista estético, o período crítico 

consiste entre 15 a 24 meses para os meninos e 21 a 30 meses para as meninas 

(EVANS; DARVELL, 1995). Por outro lado, uma meta-análise mostrou que o risco de 

fluorose está mais relacionado à exposição total cumulativa da dentição em 

desenvolvimento ao fluoreto, que a períodos críticos mais específicos (BARDSEN, 

1999). Portanto, deve-se ter bastante cuidado com a ingestão de fluoreto em 

crianças principalmente até os 3 anos de idade, a fim de se evitar o acometimento 

dos incisivos superiores. 

A dose diária máxima de ingestão de fluoreto, acima da qual se acredite que o 

risco de fluorose dentária esteja elevado também ainda não está precisamente 

definida. Alguns autores relatam que esta dose seja 0,1 mg F/kg de peso 

(FORSMAN, 1977). Outros observaram fluorose dentária com uma ingestão menor 

que 0,3 mg F/kg de peso a partir da água (BAELUM et al., 1987). Neste último 

estudo, entretanto, os dentes foram secos a fim de que as formas mais suaves de 

fluorose pudessem ser detectadas. Apesar de sua gênese dúbia, baseada em 

evidências empíricas, uma ingestão diária de fluoreto entre 0,05 e 0,07 mg/Kg de 

peso corporal é usualmente considerada como ótima para o controle da cárie 

dentária e para evitar fluorose dentária de preocupação estética (OPHAUG; 

SINGER; HARLAND, 1980; BURT, 1992). Outros fatores que podem aumentar a 

susceptibilidade dos indivíduos à fluorose dentária são: altitude (WHITIFORD, 1980; 

MANJI et al., 1986; ANGMAR-MANSSON; WHITFORD, 1990; MABELYA; KONIG; 

VAN PALENSTEIN HELDERMAN, 1992; IRIGOYEN; MOLINA; LUENGAS, 1995; 
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MABELYA et al., 1997; WHITFORD, 1997; YODER et al., 1998; RWENYONYI et al., 

1999) insuficiência renal (JUNCOS; DONADIO, 1972; KAMINSKY et al., 1990; 

TURNER et al., 1996; PORCAR et al., 1998) e desnutrição (RUGG-GUNN; AL-

MOHAMMADI; BUTLER, 1997; YODER et al., 1998). Alguns destes fatores, 

entretanto, podem levar a alteração do esmalte que lembra fluorose dentária na 

ausência de exposição significativa ao fluoreto. 

Dados recentes mostram uma prevalência de fluorose dentária de 8,56% em 

adolescentes brasileiros de 12 anos de idade (MINISTERIO DA SAUDE, 2004). 

Entretanto, os estudos brasileiros têm mostrado que a prevalência de fluorose 

dentária é diferente nas diferentes comunidades, variando de 037 a 97,6% 

(CAPELLA et al., 1989). Um estudo recente revelou uma prevalência de fluorose 

dentária entre adolescentes de 12 a 15 anos residentes em Bauru, SP, de 36% 

(RAMIRES et al., 2007), sendo 28% referente ao escore TF (Thylstrup-Fejerskov) 1. 

Para os poucos estudos que têm encontrado casos de maior severidade, estes 

dizem respeito à fluorose endêmica, causada pela presença de altos níveis de 

fluoreto naturalmente encontrado na água de beber. Estes dados são bastante 

semelhantes aos dados encontrados nos Estados Unidos. Um estudo recente 

reportando dados da NHANES (National Health and Nutrition Examination Surveys) 

entre 1999 e 2004, mostrou que aproximadamente 41% dos adolescentes norte-

americanos com idade entre 12 e 15 anos e 36% com idade entre 16 e 19 anos 

apresentavam fluorose dentária, sendo que as formas moderada e severa estavam 

presentes em menos que 4% de ambas as faixas etárias (BELTRAN, 2007). A 

preocupação com o aumento na prevalência de fluorose dentária tem levado muitos 

investigadores a avaliarem a concentração de fluoreto nas fontes em potencial, bem 

como a estimar a sua ingestão a partir de todas as fontes, especialmente em 

crianças (GUHA-CHOWDHURY; DRUMMOND; SMILLIE, 1996; KIMURA et al., 

2001; LEVY et al., 2001; BUZALAF et al., 2004; ALMEIDA; CARDOSO; BUZALAF, 

2007). Estes estudos têm identificado quatro fatores de risco maiores para a fluorose 

dentária: uso de água fluoretada, suplementos fluoretados, dentifrício fluoretado e 

fórmulas infantis (DENBESTEN, 1999). Alguns alimentos e bebidas infantis 

manufaturados também podem ser importantes contribuintes para a ingestão diária 

total de fluoreto. (BUZALAF; CURY; WHITFORD, 2001; BUZALAF et al., 2004; 

BUZALAF et al., 2006).  



2 Revisão de Literatura 
 

 

38 

A seguir, alguns aspectos relacionados à ingestão de flúor através da água, 

por ser uma das variáveis estudadas no presente trabalho. 

 

2.1.1 Água fluoretada 

Em 1901, John Macauley Eager relatou em detalhes sobre uma peculiaridade 

dentária chamada “denti de chiaie”, comum em imigrantes italianos. Segundo o 

autor, a etiologia desta imperfeição estaria relacionada com as condições 

geológicas, devido a vapores vulcânicos liberados na atmosfera ou formando uma 

solução na água de beber. Em Nápoles, na Itália, a causa principal da doença foi 

atribuída à água. Este relato foi considerado a primeira documentação científica no 

que diz respeito à fluorose dentária (EAGER, 1901). 

 Em 1911, McKay (1933) descreveu a presença de dentes com o esmalte 

mosqueado em crianças residentes na zona urbana de Colorado Springs, nos 

Estados Unidos, fato que não ocorria nas que habitavam a zona rural. Mais tarde, 

em 1916, McKay juntamente, com Black, observaram que as pessoas que residiam 

na área urbana provida pela água de abastecimento de Colorado Springs e que 

estavam, naquele momento, no período de formação dentária, apresentavam a 

coloração, caracterizando assim uma distrofia endêmica do esmalte dentário. Porém, 

os indivíduos da área rural desprovida de abastecimento de água não apresentavam 

os dentes mosqueados, sugerindo existir uma relação direta entre o defeito 

estrutural no esmalte e a presença de alguma substância na água. Também naquele 

momento, os autores verificaram que as crianças moradoras em áreas que 

apresentavam o esmalte mosqueado tinham uma prevalência menor de cárie 

dentária quando comparadas com aquelas residentes em locais desprovidos pelo 

abastecimento e que não tinham os mesmos sinais de manchas no esmalte. 

Em 1942, Dean realizou um relevante estudo conhecido como o “Estudo das 

21 cidades”, que procurou responder qual a concentração de F na água provocava o 

mosqueamento dentário, ao mesmo tempo em que buscou descobrir concentrações 

capazes de uma ação preventiva e eficaz na redução da cárie dentária. Os 

resultados deste estudo mostraram uma redução de 50% na experiência de cárie 

dentária em concentrações de 0,6 mg/L quando comparada com a concentração de 

0,2 mg/L, e uma redução de mais de 60% em concentrações de 1,2 mg/L, 

salientando a possibilidade de controle da cárie por meio da fluoretação controlada e 
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de níveis adequados da água de abastecimento. Neste estudo foi determinado que o 

F presente na água em concentrações em torno de 1 mg/L promovia a máxima 

redução no índice CPOD sem, no entanto, provocar o aparecimento de manchas 

antiestéticas e que, quando o nível de F na água excedia a 1,5 mg/L, não ocorria 

queda significativa no índice CPOD, porém havia um aumento na ocorrência e na 

severidade da fluorose (DEAN, 1950).  

No entanto, os primeiros estudos controlados da fluoretação artificial datam 

de 1945. O “momento da verdade na história da fluoretação das águas”, conforme 

descrito por Frank McClure (McCLURE 1970), teve início em 25 de janeiro de 1945, 

quando Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos da América, tornou-se a primeira 

cidade do mundo a ajustar sua concentração de F na água visando à promoção da 

saúde dentária. Logo depois, a fluoretação foi implantada em outras cidades dos 

EUA e mais tarde em outros países.  

No Brasil, a primeira cidade a adotar a fluoretação artificial da água foi Baixo 

Guandu, no Espírito Santo, em 1953 (VIEGAS, 1987). No entanto, apenas em 24 de 

maio de 1974 a lei federal nº 6050 dispôs a respeito da fluoretação da água em 

sistemas públicos de abastecimento, sendo devidamente regulamentada pelo 

Decreto federal nº 76.872, de 22 de dezembro de 1975. A Portaria do Ministério da 

Saúde nº 635, de 26 de dezembro de 1975, aprovou e determinou normas e padrões 

a serem seguidos para a correta fluoretação das águas dos sistemas de 

abastecimento, desde a concentração de íon F a ser utilizada de acordo com a 

média das temperaturas máximas anuais de cada região até os compostos 

fluoretados recomendados. Ainda constituem a legislação pertinente, as portarias do 

Ministério da Saúde nº 3.313, de janeiro de 1998, e nº 1.469, de dezembro de 2000, 

que estabelecem os procedimentos e as responsabilidades relativas ao controle e à 

vigilância da qualidade da água para o consumo humano. 

Viegas, em 1987, ressalta que a fluoretação das águas de abastecimento 

público é um método adequado, eficiente, seguro, prático e perene. Sendo uma 

medida ideal de saúde pública para a prevenção da cárie dentária em países onde 

existam serviços de abastecimento de água. Muitos trabalhos têm sido realizados 

relacionando a água fluoretada com a ocorrência da fluorose dentária. Em 1995, 

Carmo et al. realizaram um estudo que relacionou a prevalência de fluorose dentária 

em áreas com diferentes concentrações de F na água de consumo. Crianças de 610 

escolas na idade de 10-14 anos foram avaliadas para o índice de Dean e T-F para a 



2 Revisão de Literatura 
 

 

40 

fluorose dentária de três cidades brasileiras, Piracicaba, Iracemápolis, Pereiras (0,7; 

0,2 e 6,4 mg/L F, respectivamente). Foram encontradas prevalências de 2,0%, 

20,4% e 58,8%, utilizando-se o índice T-F, e de 4,5%, 20,8% e 58,8%, com o índice 

de Dean, nas cidades de Iracemápolis, Piracicaba e Pereiras, respectivamente. 

Por outro lado, Maltz e Farias (1998) também avaliaram a prevalência de 

fluorose dentária em escolares de cidades brasileiras com e sem água de consumo 

artificialmente fluoretada, no ano de 1987, isto é, anteriormente ao uso disseminado 

de dentifrício fluoretado. Nas cidades sem água de abastecimento fluoretada a 

prevalência de fluorose dentária foi praticamente inexistente. Nas duas cidades com 

água de consumo fluoretada, a prevalência e a severidade da fluorose foram 

bastante baixas, sugerindo que somente o consumo de água artificialmente 

fluoretada, nas concentrações utilizadas (0,45-0,96 mg/L F e 0,32-0,72 mg/L F), não 

causa alta prevalência de fluorose dentária. 

Numa revisão sistemática acerca da fluoretação da água, McDonagh et al. 

(2000), após análise de 214 estudos, observaram que a fluoretação da água estava 

associada com um aumento na proporção de crianças livres de cáries e uma 

redução no número de dentes afetados por cárie. Os autores encontraram ainda um 

aumento dose-dependente na fluorose dentária, sendo que com um nível de F de 1 

mg/L, estimou-se que 12,5% das pessoas expostas teriam fluorose dentária 

considerada preocupante do ponto de vista estético. Não foram encontradas 

evidências claras de outros possíveis efeitos colaterais. Os autores reforçaram a 

idéia de que qualquer decisão acerca da fluoretação das águas deve considerar não 

apenas a relação risco (fluorose dentária) – benefício (redução da cárie dentária), 

mas também aspectos éticos, ambientais, ecológicos, financeiros e legais. 

Em Toronto, Canadá, no outono de 1999 a concentração de F na água de 

abastecimento foi reduzida em 2 estágios (de 1,2 mg/L para 1,0 mg/L e então para 

0,8 mg/L). Num levantamento realizado durante o ano escolar de 1999-2000, 

encontrou-se uma prevalência de fluorose moderada (TSIF ≥ 2) em 14% das 

crianças de 7 anos de idade e de 12,3% em crianças de 13 anos. Os autores 

acreditam que esta prevalência deva cair conforme a redução na concentração de F 

na água de abastecimento começar a fazer efeito (LEAKE et al., 2002). 

Em Bauru-SP, Buzalaf et al. (2002) monitoraram a qualidade da fluoretação 

da água de abastecimento público em diversos pontos de distribuição. O conteúdo 
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de F variou de 0,01 a 9,35 mg/L. Diante dos resultados os autores recomendaram 

uma maior vigilância e monitoramento da água. 

Em anos recentes, tem havido um aumento no consumo de água mineral no 

Brasil, bem como em outros países. O conteúdo de F presente em 104 marcas de 

águas minerais comercialmente disponíveis no Brasil foi analisado por Villena, 

Borges e Cury (1996). Os valores encontrados variaram de 0 a 4,4 mg/L, mas a 

grande maioria teve conteúdo de F abaixo de 0,1 mg/L. 

Em 2001, Bastos et al. avaliaram a concentração de F existente nas fontes 

naturais e nas águas minerais das cidades de Águas de Lindóia, Lindóia e Serra 

Negra, região chamada de “Circuito das Águas”. Todas as amostras apresentavam 

concentrações de F abaixo dos limites considerados preventivos de cárie, variando 

de 0 a 0,46 mg/L. Os autores ressaltaram a necessidade de divulgação destes 

dados para que a população e os profissionais de saúde fossem alertados para tal 

fato, uma vez que tem ocorrido o aumento do consumo das águas minerais, 

vendidas em todo o território nacional. Além disso, a população da região consome a 

água proveniente das fontes naturais, não sendo beneficiada pelo F presente na 

água de abastecimento público.  

Grec et al. (2003), verificaram a porcentagem da população da cidade de 

Bauru que consumia água mineral, as marcas consumidas e sua concentração de F 

especificada no rótulo e a verificada na análise. De 1000 residências visitadas, em 

312 (31,2%) consumia-se água mineral e em 688 (68,8%) não. Sendo assim, 

29,72% da população da cidade faziam uso de água mineral e 70,28% não. Em 

algumas marcas de água mineral, a concentração de F especificada nos rótulos não 

foi à mesma encontrada nas análises de F. Segundo os autores os resultados deste 

estudo reforçam a importância e a necessidade de um controle bastante rigoroso, 

por parte da vigilância sanitária, na concentração de F nestas águas.  

Em um estudo feito com crianças brasileiras de 2-3 anos, onde se avaliou a 

ingestão de fluoreto a partir dos diferentes constituintes da dieta (sólidos, água e 

leite e outros líquidos) e do dentifrício, este foi responsável por 81% da ingestão 

diária de fluoreto, enquanto que a dieta contribuiu apenas com 19%. Dentre os 

diferentes constituintes da dieta, a maior contribuição para a ingestão de fluoreto 

veio da água e do leite, que foram responsáveis por cerca de 60% da ingestão de 

fluoreto da dieta, quando comparada aos outros constituintes (ALMEIDA et al., 

2006). No entanto, como a contribuição da dieta para a ingestão total de fluoreto é 
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pequena, a água fluoretada provavelmente tem seu maior impacto na prevalência de 

fluorose indiretamente, através de seu uso no preparo de fórmulas infantis e outros 

alimentos e bebidas infantis (BURT, 1992). Buzalaf et al. (2001) realizaram um 

estudo que avaliou o conteúdo de F em 10 amostras de fórmulas infantis disponíveis 

no mercado. As amostras foram preparadas com água deionizada, água mineral 

(0,02 a 0,69 mg/L) e água fluoretada (0,9 mg/L). Quando as fórmulas foram 

reconstituídas com água deionizada, somente a amostra da fórmula à base de soja 

apresentou uma concentração de F mais elevada (0,75 mg/L). Segundo os autores 

este achado é coerente com a literatura em relação a produtos à base de soja. Ao 

utilizarem a água mineral como diluente da fórmula, apenas uma marca comercial de 

água mineral (Ibirá) apresentou alto teor de F. Porém, a água de abastecimento, o 

diluente mais utilizado no Brasil, especialmente pela população mais carente, tornou-

se uma questão preocupante. Todas as marcas de fórmulas, quando reconstituídas 

com água fluoretada, excederam a ingestão diária ótima de F recomendada e quase 

todas poderiam fornecer uma ingestão diária de F acima dos limiares sugeridos para 

a fluorose em crianças jovens.  
Um grupo do Conselho de Pesquisa Médica (MEDICAL RESEARCH 

COUNCIL, 2002) estabelecido para determinar os pontos necessários para um 

melhor entendimento sobre F e a saúde, identificou a carência de estudos sobre a 

biodisponibilidade de F em água natural comparada com a artificial, assim como 

entre água com muito e pouco carbonato de cálcio. Sugeriu-se que a absorção de F 

pelo organismo poderia ser influenciada pelo tipo de composto de F e dos níveis de 

carbonato de cálcio presentes na água.  

Em 2005, Maguire et al. compararam a biodisponibilidade de F em água 

natural e artificialmente fluoretada, bem como em água com muito (dura) ou pouco 

(mole) carbonato de cálcio, utilizando um modelo experimental humano. Os autores 

mensuraram as concentrações de F no plasma após a ingestão de água: 

naturalmente fluoretada mole, naturalmente fluoretada dura, artificialmente 

fluoretada mole, artificialmente fluoretada dura e de referência, não encontrando 

diferenças estatisticamente significativas entre os tipos.  

Pinto et al. (2005) determinaram a biodisponibilidade relativa de F após sua 

ingestão pela água natural [CaF2/Ca2+ (ppm): A) 0,67/20; B) 5,45/18,5] ou 

artificialmente fluoretada [NaF/Ca2+ (ppm): C) 0,67/0; D) 5,45/0 e H2SiF6/Ca2+ (ppm): 

E) 1,1/19,8; F) 8/18,15]. Cada voluntário ingeriu 500 mL das diferentes águas, o 
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sangue foi coletado antes e durante 6 h experimentais e a urina nos dias controle e 

teste. Concluiu-se que a biodisponibilidade relativa de F através da água natural e 

artificialmente fluoretada foi equivalente e que ela parece não ser influenciada pela 

concentração de cálcio e forma do F em solução. 

 

2.2 Marcadores biológicos 

Para indicar uma alteração que poderia levar a uma doença clínica 

(GRANDJEAN, 1995) têm-se os marcadores biológicos ou biomarcadores, os quais 

são indicadores que sinalizam eventos em sistemas biológicos ou amostras 

(COMMITTEE ON BIOLOGICAL MARKERS OF THE NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 1987).  O uso de biomarcadores em Epidemiologia não é uma idéia nova 

(HULKA, 1991), mas foi recentemente que os biomarcadores se tornaram 

importantes na toxicologia ambiental (CULLEN; REDLICH, 1995). Dependendo dos 

efeitos biológicos envolvidos, os biomarcadores podem ser úteis no monitoramento 

do estado de saúde, em determinar a relação dose-resposta, bem como em estimar 

os riscos (DECAPRIO, 1997).  

Campos (2002) utilizou as unhas para detectar exposição crônica à cocaína. 

Segundo a autora, amostras de urina são mais utilizadas para se detectar 

exposições recentes, como em casos de “doping” e de análise periódica realizada 

em funcionários de empresas, onde o intuito é verificar se os atletas ou 

trabalhadores estão atuando sob efeito de drogas. Mas se for preciso verificar 

exposição crônica à droga, a análise da urina não é eficiente, pois após 72 horas da 

exposição, torna-se difícil a detecção da cocaína e seus produtos de 

biotransformação, e é neste contexto que a análise da unha ganha importância. 

Entretanto, as unhas servem como alternativas para verificar casos de exposição 

prolongada, como em investigação forense pós-morte.  

Num simpósio realizado pelo National Institute of Health, em Bethesda, 

Maryland, EUA, em 1999, foi estabelecida uma agenda internacional de 

necessidades de pesquisa envolvendo F. Entre os tópicos, estava a avaliação de 

possíveis biomarcadores, que fossem de fácil coleta e análise, para a exposição ao 

F em humanos (CLARKSON, 2000). As vantagens e limitações do plasma, saliva 

dos ductos e urina como biomarcadores para exposições recentes e do osso e 

dentina como biomarcadores teciduais para exposições crônicas foram discutidos. 
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Também foi discutido o possível uso das unhas como indicadoras de exposições 

subcrônicas ao F, e possivelmente exposições crônicas se a ingestão permanecesse 

relativamente constante. 

O Comitê de marcadores biológicos do Conselho Nacional de Pesquisa dos 

Estados Unidos, em 1987, classificou os biomarcadores em 3 tipos: 

 Biomarcadores de efeito: pode ser um indicador de um componente 

endógeno do sistema biológico, uma medida da capacidade funcional 

do sistema, ou um estado alterado de sistema, que é reconhecido 

como uma anormalidade ou doença.  

 Biomarcador de susceptibilidade: é definido como um indicador de que 

a saúde do sistema é especialmente sensível ao desafio da exposição 

a um composto xenobiótico (substância originada fora do organismo). 

 Biomarcador de exposição: pode ser a identificação de uma substância 

exógena ao sistema, o produto de interação entre um composto 

xenobiótico e componentes endógenos, ou outro evento no sistema 

biológico relacionado à exposição.  

 

2.2.1 Marcadores biológicos de F 

Classificação dos biomarcadores de F de acordo com o Conselho Nacional de 

Pesquisa dos Estados Unidos, em 1987:  

 Biomarcadores de efeito: as fluoroses dentária e esquelética são 

efeitos colaterais de uma exposição prévia a níveis de F moderados ou 

altos. Deste modo, as fluoroses dentárias e esqueléticas são 

biomarcadores apropriados, uma vez que representam sinais de 

exposição prévia ao F. 

 Biomarcadores de susceptibilidade: vários fatores podem afetar o 

modo como os indivíduos respondem a uma mesma dose de F. Como 

biomarcadores de susceptibilidade ao F têm-se desnutrição, 

metabolismo do cálcio e magnésio, condição renal e genética. 

 Biomarcadores de exposição: Os biomarcadores de exposição podem 

refletir diferentes períodos de exposição a um evento. Ou seja, os 

marcadores conhecidos de meia-vida curta ou de curto tempo, indicam 

uma exposição que ocorreu poucos minutos ou horas atrás, enquanto 
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outros refletem dias, semanas ou muitos meses atrás. Como 

biomarcadores de meia vida-curta têm-se o plasma, soro, saliva e 

urina, que indicam exposições recentes ao F, enquanto que osso, 

dentes, cabelo e unhas podem refletir a exposição prévia de semanas 

ou vários meses, ou seja, indicam a exposição crônica ao F.  

A Organização Mundial de Saúde classificou os biomarcadores de exposição 

ao F de acordo com a cronologia de sua marcação: 

 Marcadores históricos: ossos e dentes são ferramentas úteis para o 

monitoramento da exposição crônica ao F. 

 Marcadores contemporâneos: urina, plasma e saliva, podem refletir a 

exposição aguda ao F. 

 Marcadores recentes: cabelo e unhas podem refletir exposições 

crônicas e subcrônicas ao F.  

 

2.2.1.1 Saliva total como biomarcador de F 

Após uma ingestão ou aplicação tópica de F, ocorre um aumento significativo 

nas concentrações do íon na saliva, o qual é diluído e posteriormente deglutido, 

havendo uma diminuição nas concentrações de F para valores basais dentro de 

poucas horas (DUCKWORTH; MORGAN; MURRAY, 1987; EKSTRAND; OLIVEBY, 

1999). A eliminação de uma substância da saliva em função do tempo é usualmente 

referida como clearance salivar. (OLIVEBY; EKSTRAND; LAGERLOF, 1987; 

EKSTRAND; OLIVEBY, 1999).  

Uma vez que a principal atividade anti-cárie do F se deve à via tópica, a 

retenção de F intrabucal após o tratamento tópico representa um fator importante 

para sua eficácia clínica. Numa mesma dose de F aplicada a um grupo de 

indivíduos, encontrou-se uma maior concentração de F na saliva em indivíduos com 

fluxo salivar reduzido do que em indivíduos com fluxo salivar considerado normal 

(OLIVEBY; EKSTRAND; LAGERLOF, 1987). Além do fluxo, outros fatores 

influenciam o clearance salivar do F. Vários trabalhos demonstraram que existe uma 

relação inversa entre os níveis de F salivares e o hábito de enxaguar a boca após a 

escovação, devido à diluição do F pela ação da água (DUCKWORTH; KNOOP, 

STEPHEN, 1991; SJOGREN; BIRKHED, 1994; ISSA; TOUMBA, 2004). Em adição, 

demonstrou-se que a duração do bochecho não influencia a retenção de F na saliva, 
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no fluido interdentário ou no biofilme interdentário (SJÖGREN; MELIN, 2001 apud 

ISSA; TOUMBA, 2004). Zero et al. (1992) demonstraram que indivíduos 

desdentados retêm mais F na saliva após uma aplicação tópica de F do que 

indivíduos dentados. Os autores encontraram uma correlação forte a moderada 

entre concentração de F na saliva total e os níveis deste elemento em sítios 

específicos de tecido mole intrabucais, ressaltando a importância destes como sítios 

de retenção de F. O veículo utilizado para aplicação do F é outro fator que influencia 

o clearance salivar. Bruun et al. (1982) avaliaram as concentrações de F na saliva 

após o uso de diferentes substâncias fluoretadas, encontrando três curvas distintas 

de clearance do F na saliva: eliminação rápida, intermediária e lenta. A curva de 

eliminação rápida foi observada após o uso de dentifrícios, tabletes ou gomas de 

mascar contendo F, a de liberação intermediária foi observada quando do uso de 

bochechos, enquanto que a curva de eliminação lenta ocorreu quando da aplicação 

de um gel ou solução fluoretada. Da mesma forma, demonstrou-se que as 

concentrações salivares de F retornaram aos níveis basais 2 e 24 h após o uso de 

um bochecho ou verniz fluoretados, respectivamente (EAKLE et al., 2004). 

Com relação à cinética do F na cavidade bucal, a mesma é descrita pelas 

seguintes frases: sob condições fisiológicas normais, as concentrações salivares de 

F são usualmente muito baixas e o clearance salivar de F é tido como um processo 

bifásico (DUCKWORTH; KNOOP; STEPHEN, 1991; DUCKWORTH; MORGAN; 

GILBERT, 1992) ou trifásico (OLIVEBY; EKSTRAND; LAGERLÖF, 1987). 

Considerando-se um sistema bifásico, ocorre uma diminuição inicial muito rápida, 

resultante dos sucessivos episódios de deglutição da saliva, decorrentes do fluxo 

salivar constante (BLOCH-ZUPAN, 2001). A segunda fase reflete a liberação de F 

inicialmente armazenado em reservatórios orais (tecidos moles, biofilme e dentes) 

(WHITFORD; THOMAS; ADAIR, 1999), sendo que níveis basais são alcançados nas 

próximas 3 a 6 h (DAWES; WEATHERELL, 1990). 

Devido às diferenças no clearance salivar, é necessária a avaliação das 

concentrações de F na saliva por períodos de tempo curtos e longos, de modo a 

monitorar o destino do F na cavidade bucal. Duckworth e Morgan (1991) avaliaram a 

biodisponibilidade bucal do F durante 2 h e após 18 h do uso de dentifrícios 

fluoretados com concentrações entre 1000 e 2500 mg/L. Verificou-se que as 

concentrações de F na saliva aumentaram imediatamente após a aplicação do 

dentifrício fluoretado, decrescendo em duas fases distintas (como descrito 
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previamente) e que as mesmas permaneceram significativamente aumentadas 18 h 

após o uso do dentifrício, comparando-se com o uso de um dentifrício placebo. 

Numa área com água não fluoretada, esses achados foram confirmados, através da 

coleta de saliva e biofilme 12 h após o uso do dentifrício fluoretado, encontrando-se 

níveis de F significativamente maiores que o uso de um dentifrício placebo 

(WHITFORD et al., 2005). O mesmo não ocorreu numa área fluoretada, sugerindo 

que o F presente na água foi o maior responsável pela manutenção dos níveis 

intrabucais de F durante a maior parte do dia (WHITFORD et al., 2002). 

A saliva total tem sido utilizada como indicadora de biodisponibilidade de F, 

uma vez que se tem encontrado alta correlação com a concentração de F no 

plasma. (OLIVEBY et al., 1989). Além disso, a confiabilidade da saliva total para 

avaliar a absorção de F após ingestão de produtos fluoretados tem sido 

demonstrada. (CURY et al., 2005; DRUMMOND; CURZON; STRONG, 1990; ZERO 

et al., 1992; SEPPA; SALMENKIVI; HAUSEN, 1997). 

No estudo de Zero et al. (1992), 10 adultos foram submetidos à profilaxia dos 

dentes e abstiveram-se de higiene oral por dois dias para acúmulo de placa. Após 

aplicação de dentirício placebo (DP) e fluoretado (DF, 0,24% NaF), bochecho (BF, 

0,05% NaF) e gel (GF, 1,1% NaF), coletou-se saliva total e placa por 24 h, além de 

saliva do ducto da parótida por 2 h. As concentrações de F na saliva total e na placa 

seguiram o mesmo padrão: GF>BF>DF>DP. As aplicações de F durante o período 

noturno resultaram em retenção prolongada de F na saliva total, mas não na placa. 

O nível de F na saliva da parótida ficou ligeiramente elevado depois da aplicação de 

F, porém retornou à concentração baseline dentro de 2 h. Os autores concluíram 

que o método de distribuição, a concentração e o período de aplicação de F (noturno 

vs. diurno) são fatores que influenciam o F retido na boca. Em adição, o F contido na 

saliva do ducto da parótida, como resultado da ingestão inadvertida de produtos 

fluoretados, parece não contribuir clinicamente de forma significativa com os níveis 

intrabucais de F. 

Seppa, Salmenkivi e Hausen (1997) analisaram a concentração de F na saliva 

total após a utilização de cinco métodos de utilização de F: enxaguatório (0,023% F), 

dentifrício (1,1% F), pastilha (0,25 mg F), goma de mascar (0,25 mg F) e uma 

solução de dentifrício com água. Foi coletada saliva não estimulada de catorze 

adultos em 0, 10, 20, 30, 45 e 60 min após utilização dos produtos. O enxaguatório e 

o dentifrício fluoretado aumentou significativamente a concentração de F na saliva 
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comparados à pastilha e à goma de mascar, sendo que com a utilização dos dois 

últimos produtos os níveis de F na saliva mantiveram-se elevados após 1 h. O 

bochecho com a solução de dentifrício e água foi mais efetivo do que a escovação 

com dentifrício, o que levou os autores a sugerir o bochecho com dentifrício e água 

como alternativa aos adultos que precisam da terapia do F, mas não gostam de 

escovar os dentes várias vezes ao dia. 

Cury et al. (2005) utilizaram a saliva total como indicadora de absorção de F 

para avaliar a biodisponibilidade deste elemento após ingestão de “slurry” de 

dentifrício contendo 0, 550 e 1100 mg F/kg em três situações de conteúdo gástrico 

(jejum, após café-da-manhã e após almoço). Eles encontraram correlações altas 

entre a ingestão de F pelos dentifrícios e a área sob a curva da concentração de F 

na saliva, com valores de r em torno de 0.90 para as três condições gástricas. Eles 

concluíram que o dentifrício convencional usado logo após as refeições parece ser 

tão seguro em relação à fluorose dentária quanto o dentifrício de baixa concentração 

de F usado em jejum. 

 

2.2.1.2 Saliva do ducto da parótida como biomarcador de F 

Existe uma relação direta entre as concentrações de F na saliva do ducto e do 

plasma, embora os níveis de F na saliva representem aproximadamente dois terços 

dos níveis plasmáticos (EKSTRAND, 1977; RØLLA; EKSTRAND, 1996; WHITFORD; 

THOMAS; ADAIR, 1999). Qualquer aumento ocorrido no plasma pode ser verificado, 

quase que simultaneamente, na saliva dos ductos (DAWES; WHATHERELL, 1990; 

WHITFORD, 1996) e esta relação, em contraste com muitos eletrólitos, se mostra 

independente do fluxo salivar (OLIVEBY et al., 1989). Entretanto, há poucos 

trabalhos na literatura envolvendo o uso da saliva do ducto da parótida como 

biomarcador de exposição ao F. 

Para indivíduos residentes em regiões com água não fluoretada, as 

concentrações de F na saliva do ducto são muito baixas, em torno de 0,01 mg/L 

(OLIVEBY; EKSTRAND; LAGERLÖF, 1987; RØLLA; EKSTRAND, 1996). Numa área 

fluoretada, esta concentração é pouco menor que 0,02 mg/L (OLIVEBY; TWETMAN; 

EKSTRAND, 1990). OLIVEBY; TWETMAN; EKSTRAND (1990), demonstraram que 

podem ocorrer variações nas concentrações de F na saliva durante o dia. Neste 

estudo, conduzido com crianças residentes em áreas não fluoretada (0,1 mg/L na 
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água) e fluoretada (1,2 mg/L na água), as concentrações de F na saliva variaram 

entre 0,5 e 1,8 µmol/L (aproximadamente 0,01 e 0,03 mg/L, respectivamente), 

durante diferentes horas do dia, para os residentes da comunidade fluoretada. Estas 

variações não foram encontradas na saliva das crianças residentes na área não 

fluoretada. 

 

2.2.1.3 Unhas como biomarcadores de F 

As unhas são placas curvas queratinizadas, dispostas na superfície dorsal 

das falanges distais, com função protetora. Elas Apresentam uma parte distal, 

exposta, o corpo e uma parte proximal oculta, a raiz (matriz). Esta é coberta por um 

prolongamento ou prega da camada córnea da epiderme. A unha repousa sobre o 

leito ungueal, que é abundantemente vascularizado e inervado. O crescimento das 

unhas é contínuo durante a vida, graças a um processo de proliferação e 

diferenciação de células epiteliais da raiz da unha, que gradualmente se 

queratinizam para formar a placa córnea, (O’RAHILLY, 1964). As unhas variam no 

seu aspecto, forma, tamanho e resistência com a idade, não havendo diferença no 

que diz respeito ao sexo. As unhas da criança são mais finas e menores, e com a 

idade tornam-se mais grossas.  

O número de trabalhos existentes na literatura relacionando-se os níveis de F 

presente nas unhas como biomarcadores da exposição de F é reduzido. Vários 

métodos de preparação e análise, bem como várias concentrações de F têm sido 

descritos na literatura. O uso das unhas como biomarcadores para exposição ao F 

tem ainda alguns pontos que necessitam ser mais estudados. Não há muitos relatos 

na literatura, e alguns são contraditórios.  

Schamchula et al. (1985) fizeram hidrólise em base forte à alta temperatura e 

então usaram o eletrodo íon específico para analisar as unhas das mãos de três 

grupos de crianças húngaras, cuja concentração de F na água de beber variava de 0 

a 0,11 mg/L, de 0,5 a 1,1 mg/L ou de 1,6 a 3,1 mg/L. As concentrações médias de F 

encontradas nas unhas das mãos foram 0,79, 1,31 e 2,31 mg/Kg, respectivamente.  

Machoy (1989) usou um método de cromatografia gasosa para avaliar se a 

quantidade variável de F no meio ambiente é refletida na concentração de F nas 

unhas das mãos de cinco grupos de crianças polonesas. Um dos grupos vivia numa 

comunidade sem água fluoretada, mas que possuía uma fábrica que processava 
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“fosforitas e apatitas”. A concentração média de F nas unhas das mãos foi de 12,2 

mg/kg. Três grupos residiam em comunidades sem água fluoretada, enquanto que o 

outro grupo tinha uma concentração de 0,64 mg/L na água. A concentração média 

nas unhas das mãos do último grupo foi de 8,6 mg/Kg, enquanto que dos outros três 

grupos foi de 2,5, 6,4 e 7,6 mg/Kg. Através destes resultados o autor concluiu que as 

influências ambientais alteram o conteúdo de F nas unhas das crianças. Também 

neste estudo foram analisadas as unhas das mãos e as dos pés de um único 

indivíduo, para avaliar as concentrações médias (±DP) de F, que foram de 3,65 

(±1,02) e 3,58 (±0,55) para as unhas das mãos e dos pés, respectivamente. 

Em 1990, Schimidt e Leuschke realizaram um estudo com o objetivo de 

determinar o conteúdo de F nas unhas das mãos de indivíduos com e sem 

exposição crônica ao F. As causas da exposição foram emissões de indústrias 

como, por exemplo, fábrica de ácido hidrofluorídrico. O conteúdo de F das unhas dos 

dois grupos foi extremamente baixo. As médias para os grupos sem e com 

exposição ao F foram 0,8 e 2,78 mg/L, respectivamente. Neste estudo houve uma 

larga variação dos resultados que segundo os autores poderia ser explicada pela 

aderência de partículas de sujeira nas amostras de unhas. 

Spate et al. (1994) usaram análise por ativação neutra para determinar as 

concentrações de F em unhas dos pés obtidas de mulheres residentes em Holden 

ou Boston, Massachusets, nos EUA onde a água continha 0,09 e 1,0 mg/L, 

respectivamente. As concentrações médias (com as variações) foram de 4,2 (2,4-

9,7) e 6,4 (2,7-10,1) mg/Kg.  

Whitford et al. (1999) analisaram a concentração de F existente nas unhas 

com o eletrodo através de difusão facilitada por HMDS. Os autores observaram que 

a área de superfície das unhas (intactas, cortadas em pequenos pedaços ou 

pulverizadas), imersão em água deionizada por 6 horas, imersão em água fluoretada 

(1 mg/L) por 2 horas ou remoção de matéria orgânica das unhas por incineração não 

causaram alterações no conteúdo de F analisado. Os autores relataram ainda que o 

conteúdo de F presente nas unhas dos pés é aproximadamente a metade daquele 

presente nas unhas das mãos. Um dos autores do trabalho aumentou a ingestão de 

F durante 1 mês e observou um incremento significante na concentração de F das 

unhas das mãos 3,5 meses depois. Foram, ainda, dosadas as concentrações de F 

presentes nas unhas das mãos de crianças brasileiras que residiam em áreas 

contendo 0,1, 1,6 ou 2,3 mg/L de F na água, tendo-se encontrado médias de 1,85, 
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5,28 e 7,52 mg/Kg, respectivamente, o que indica que, à semelhança das 

concentrações de F na urina, as concentrações de F nas unhas das mãos são boas 

indicadoras da ingestão de F. 

Buzalaf et al. (2002) investigaram as mudanças na concentração de F no 

plasma e nas unhas de ratos que receberam diferentes concentrações de F na água 

de beber. Uma relação direta entre a concentração de F nas unhas e no plasma foi 

identificada (r=0,67, p<0,001), indicando que as unhas podem ser utilizadas como 

indicadores de concentração de F no plasma em ratos submetidos à ingestão 

crônica de F.  

Em 2003, Arsati realizou um estudo com o objetivo de avaliar a unha como 

um possível indicador biológico de exposição ao F para prever o risco de fluorose 

dentária. O trabalho foi composto por dois estudos distintos, ambos envolvendo 

crianças de 20 a 30 meses de idade. No primeiro estudo, a autora verificou a relação 

entre concentração de F nas unhas e na água de abastecimento de três cidades 

paulistas: Cordeirópolis, Piracicaba e Assistência, que possuem 0,03, 0,64 e 1,53 

µg/g de F na água, respectivamente. Os resultados da concentração de F nas unhas 

das crianças deste estudo foram 1,65, 2,85 e 4,14 µg/g para Cordeirópolis, 

Piracicaba e Assistência, respectivamente. Estes resultados sugerem que a unha 

pode ser um indicador da ingestão de F através da água de abastecimento. O 

segundo estudo contou com a participação de 23 crianças de Piracicaba, e verificou 

se a unha poderia ser indicador biológico para diferenciar a somatória da exposição 

ao F pela dieta e pelo dentifrício fluoretado. Para isto, o estudo foi dividido em duas 

fases, que duraram cerca de três meses cada. Na primeira (Fase A= dieta-F + 

dentifrício-F), as crianças estavam expostas normalmente ao F, através da 

alimentação e da escovação com dentifrício fluoretado. Na segunda (Fase B = dieta-

F), as crianças passaram a escovar os dentes com um dentifrício sem F. As 

concentrações de F (±DP) encontradas nas unhas das crianças foram 2,64 (± 0,91) 

e 2,80 (± 0,94) µg/g para as fases A e fase B, respectivamente. Estes resultados 

indicaram que a concentração de F nas unhas das crianças na faixa etária de risco 

para a fluorose dentária, expostas à água fluoretada, não parece ser um indicador 

biológico para diferenciar o efeito somatório da exposição sistêmica ao F do 

dentifrício. 
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Levy et al (2004) analisaram [F] em unhas de crianças de 2 a 6 anos de idade 

em cidade fluoretada (Bauru) e não-fluoretada (Itápolis). As médias das [F] (±DP, 

unidade µg/g) obtidas para unhas das mãos foram 3,557 (±1,297) e 2,292 (±1,250) 

sendo para unhas dos pés 2,815 (±1,288) e 1,580 (±0,589), para Bauru e Itápolis, 

respectivamente. Comparando-se as duas cidades, tanto para unhas das mãos 

quanto para dos pés, a [F] nas unhas foi maior para a cidade de fluoretada, sendo 

que as diferenças foram significantes.  

Rodrigues, Bastos e Buzalaf (2004) avaliaram a [F] em unhas de crianças de 

2-3 anos de idade, residentes de área fluoretada (Bauru, variação 0,217 a 1,147 

ppm). As crianças utilizaram dentifrício placebo (sem F), fluoretado (1570 ppm) e 

placebo respectivamente, por períodos de 28 dias cada. As unhas foram cortadas a 

cada 2 semanas, durante o período experimental e por mais 22 semanas. A média 

de [F] nas 4 primeiras semanas e nas últimas 6 semanas foi 2,709 e 2,698 µg/g para 

unhas das mãos e dos pés, respectivamente. Os autores relataram que apesar da 

[F] média nas unhas das mãos ser ligeiramente maior que a dos pés, na maioria dos 

períodos experimentais esta diferença não foi estatisticamente significante. Por outro 

lado, Rodrigues, Bastos e Buzalaf mostraram correlação positiva (r=0,571) e 

significante da [F] presente nas unhas das mãos e dos pés. 

Pessan et al. (2005) realizaram um estudo com 20 crianças de 4-6 anos de 

idade divididas em dois grupos (A e B), que utilizaram o dentifrício da mesma 

maneira que RODRIGUES, BASTOS e BUZALAF (2004). No entanto, o grupo B 

também recebeu aplicação tópica de verniz (2,26% F), enquanto utilizava o 

dentifrício fluoretado. Os autores não encontraram uma variação significante na 

concentração de F nas unhas.   

McDonnell e O’Mullane (2001) averiguaram a velocidade de crescimento e o 

comprimento em que as unhas poderiam ser cortadas para a análise do conteúdo de 

F, em crianças de 2 a 3 anos de idade. As médias (variação) obtidas foram 0,7 

mm/semana (0,5-0,9 mm) e 7,5 mm (6,4-9,2 mm) para velocidade de crescimento e 

comprimento, respectivamente.  

Para determinar o tempo necessário para detecção do F em unhas de 

humanos, Buzalaf, Pessan e Alves (2006), realizaram um estudo que avaliou o 

crescimento e o comprimento de todas as unhas das mãos e dos pés de voluntários 

de 20-35 anos de idade, que ingeriram 1,8 mg de F diariamente, durante 30 dias. 
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Amostras de unhas foram coletadas no início do estudo e a cada duas semanas, 

totalizando 15 coletas. O crescimento foi maior nas unhas das mãos que dos pés. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as unhas do lado direito e 

esquerdo, tanto das mãos como dos pés. O crescimento foi significativamente maior 

para o polegar dos pés do que para as outras unhas dos pés, o que não ocorreu 

para as unhas das mãos. O tempo médio para a detecção do F nas unhas das mãos 

e dos pés foi de 103 e 123 dias, respectivamente. Para unhas das mãos, o aumento 

na concentração de F ocorreu 84 dias depois de iniciado o estudo, no entanto este 

aumento não foi estatisticamente significativo em relação ao baseline. Por outro 

lado, para as unhas dos pés, houve uma diferença estatisticamente significativa em 

relação ao baseline, e o F foi detectado depois de 112 e 140 após o aumento da 

ingestão.  Em vista dos resultados, os autores concluíram que as unhas dos 

polegares dos pés parecem ser biomarcadores de ingestão de F mais adequados. 

No entanto, quanto se pretende utilizar as unhas como biomarcadores de 

exposição ao F para estimar o risco de fluorose dentária, a sensibilidade deste 

biomarcador deve ser considerada. Sampaio et al. (2003), numa tentativa de validar 

a concentração de F nas unhas das mãos como um biomarcador de exposição ao F, 

examinaram a severidade da fluorose dentária em crianças residentes em diferentes 

regiões do Estado da Paraíba, onde os níveis de F natural existentes na água de 

beber (poços particulares) eram 0,1, 1,6 e 2,3 mg/L. Estas crianças tinham sido 

previamente examinadas com relação à concentração de F nas unhas das mãos 

(Whitford et al., 1999). A concentração média de F nas unhas das mãos das crianças 

que apresentaram TF 0 foi significativamente menor que a concentração média das 

crianças que apresentaram TF 5. No entanto, esta diferença significativa não foi 

observada para crianças com TF 1, 2, 3 e 4.  

Segundo Whitford (2005) o uso das unhas para o monitoramento de 

exposição ao F apresenta desvantagens e vantagens que são: 

Desvantagens 

(1) Ao contrário da urina que pode ser analisada pelo método direto, a 

unha necessita que o F seja extraído através de um método que 

aumenta o tempo e os custos; 

(2) Algumas unhas não são, ou não podem ser adequadas para 

análise. Como por exemplo, unhas com esmalte não podem ser 

analisadas, pois o esmalte soma-se ao peso da unha, o qual seria 
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mais baixo para o cálculo da concentração. Além disso, alguns 

esmaltes podem conter F, sendo necessários mais estudos para se 

determinar se o esmalte pode ser removido, sem alterar a 

concentração de F nas unhas; 

(3) Os possíveis efeitos de variáveis na incorporação do F, que incluem 

doenças nas unhas, o grau de velocidade de crescimento das 

unhas, idade e sexo do doador. 

Vantagens 

(1) As unhas podem ser obtidas facilmente, através de um método não 

invasivo e sem objeção de virtualmente todos os doadores; 

(2) A concentração de F nas unhas reflete os níveis médios de 

ingestão e concentração de F no plasma por um período 

prolongado, geralmente 1-2 semanas, dependendo da freqüência 

de corte das unhas. Já as  das análises de urina, plasma e saliva 

do ducto refletem mais a ingestão de F bastante recente, estando 

sujeitas a variações em função da ingestão de F e variáveis 

fisiológicas;  

(3) Ao contrário das concentrações de F na urina, as concentrações de 

F nas unhas não são afetadas por variáveis como ingestão de F 

recente nas últimas horas, diferenças na filtração glomerular, pH 

urinário ou fluxo urinário.  
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3 Proposição 
 

 

Os objetivos do presente trabalho foram: 

(1) Comparar as concentrações de F em: saliva total, saliva do ducto 

da parótida, unhas das mãos e unhas dos pés, além da velocidade de 

crescimento das unhas, em indivíduos de diferentes faixas etárias e 

expostos a diferentes níveis de F na água de consumo; 

(2) Verificar a influência da idade, gênero, concentração de F na água 

e velocidade de crescimento das unhas sobre as concentrações de F 

nas mesmas; 

(3) Avaliar a possibilidade de contaminação exógena das unhas pelo F. 
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4 Material e Métodos 
 

 

4.1 Aspectos éticos 

O presente estudo foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP (Apêndice 1). Houve um 

primeiro encontro com os participantes e seus responsáveis, quando os mesmos 

foram devidamente esclarecidos quanto aos objetivos e à metodologia empregada 

no estudo, bem como orientados sobre a necessidade de se seguir corretamente o 

protocolo. Ficou claro que a qualquer momento os voluntários poderiam desistir de 

participar do experimento e que os dados obtidos seriam confidenciais. Todas estas 

informações constavam na Carta de Informação ao Paciente e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 2), que foram assinados em duas vias, 

sendo uma destinada aos pais ou responsáveis pela criança e outra ao pesquisador. 

 
4.2 Locais Amostrados 

Cinco cidades distintas (Tabela 1) de dois Estados do Brasil (São Paulo e 

Paraíba, Figura 1) foram inclusas neste estudo. No Estado de São Paulo, 

participaram indivíduos residentes de Pirajuí, cidade cuja água de abastecimento 

não era fluoretada, e de Bauru, com água de abastecimento fluoretada 

artificialmente (0,7 mg/L, Figura 2). Já no Estado da Paraíba, participaram 

voluntários de três comunidades do sertão, sendo Cajazeirinhas (no município de 

Catolé do Rocha), município de Brejo dos Santos e Brejo das Freiras (no município 

de São João do Rio do Peixe), todas com água naturalmente fluoretada (0,2, 0,7 e 

1,7 mg/L, respectivamente, Figura 3). As comunidades paulistas estão sob o clima 

Tropical de Altitude enquanto as paraibanas seguem o mesmo padrão climático de 

semi-árido quente e seco. (Ministério de Minas e Energia, 2005) 
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Tabela 1 - Aspectos fisiográficos e sócio-econômicos dos cinco municípios inclusos no estudo, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2001) e do Ministério de 
Minas e Energia (2005) 

 PIRAJUÍ BAURU CATOLÉ DO 

ROCHA 

BREJO DOS 

SANTOS 

SÃO JOÃO DO 

RIO DO PEIXE 

ALTITUDE MEDIA (m) 480 530 272 330 287 

TEMPERATURA (ºC) 22,7 22,6 26-27 26-27 23-30 

ÁREA (km2) 819 673 552 94 474 

POP. ESTIMADA 

2006 (HABITANTES) 

20.745 344.258 27.691 5.802 17.784 

RENDIMENTO 

MÉDIO MENSAL EM 

2001 (REAIS) 

466,49 917,70 245,47 191,55 231,29 

 

 

 

Figura 1 - Mapa do Brasil e Estados participantes em destaque: Paraíba na região nordeste e São 
Paulo na região sudeste 
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Figura 2 - Localização das cidades do Estado de São Paulo que participaram do estudo e a capital 
São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Localização das cidades do Estado da Paraíba que participaram do estudo e a capital João 
Pessoa 
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4.3 Seleção dos voluntários  

Participaram deste estudo 300 indivíduos, distribuídos conforme a Tabela 2, 

pertencentes a quatro faixas etárias, a saber: 

a) 3-7 anos 

b) 14-20 anos 

c) 30-40 anos 

d) 50-60 anos 

Os voluntários eram residentes permanentes das comunidades. Um critério 

de inclusão fundamental foi a ingestão de água de abastecimento público da cidade 

ou, no caso das comunidades rurais, água de poços ou cisternas.  
 

Tabela 2 - Distribuição de 300 indivíduos que compuseram a amostra estatística, considerando as 
diferentes faixas etárias e comunidades 

FAIXAS ETÁRIAS (ANOS) 
COMUNIDADES 

3-7 14-20 30-40 50-60 

PIRAJUÍ 15 15 15 15 

BAURU 15 15 15 15 

CAJAZEIRINHAS 15 15 15 15 

BREJO DOS SANTOS 15 15 15 15 

BREJO DAS FREIRAS 15 15 15 15 

 

4.4 Obtenção de amostras dos voluntários  

As amostras foram obtidas por meio de visitas domiciliares conforme descritas 

a seguir.  

 
4.4.1 Coleta de amostras de água de consumo 

A fim de se checar a concentração de F presente na água de abastecimento 
da residência dos voluntários, já que flutuações nos teores de F na água poderiam 

ocorrer em Bauru (BUZALAF et al., 2002), foram coletadas 3 amostras de água da 

residência de cada voluntário de Bauru em 3 semanas distintas, e 2 amostras de 

água para as demais localidades. As amostras foram coletadas em frascos plásticos 

e armazenadas a -20 ºC até a análise de F. 
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4.4.2 Coleta de saliva total 

Foram obtidas duas amostras de saliva total por voluntário, em dias diferentes 

com intervalo de uma semana. No dia de coleta salivar, os voluntários escovaram os 

dentes pela manhã de modo habitual e não mais escovaram os dentes até o horário 

marcado para coleta da saliva. A alimentação foi mantida de modo usual. A coleta de 

saliva total foi padronizada para ser feita entre as 14 e 17 horas. Antes da coleta, foi 

realizada a escovação com dentifrício não fluoretado durante 3 minutos, com escova 

dental nova e bochecho com água deionizada. Em seguida coletou-se a saliva total 

não estimulada, por 3 minutos, em recipiente plástico pré-pesado. Durante a coleta, 

os voluntários permaneceram sentados e em silêncio. As amostras foram 

armazenadas a -20ºC até a análise de F. 

 
4.4.3 Coleta de saliva do ducto da parótida 

O orifício do ducto da parótida do lado direito foi localizado e a mucosa 

circunjacente foi seca com gaze. A glândula Parótida direita foi escolhida em função 

da posição dos canalículos do coletor de saliva, a fim de propiciar o escoamento da 

saliva pela gravidade. Uma taça de Lashley foi colocada na mucosa bucal que 

circunda o ducto parotídeo.  Nos dois ductos da taça foi acoplada uma sonda 

traqueal nº 6 (Embramed, São Paulo). À sonda ligada à saída da câmara externa do 

coletor, foi acoplada uma pêra de borracha para eletrocardiógrafo pequena. Uma 

vez pressionada, esta pêra promoveu a fixação do coletor à bochecha do voluntário, 

na altura da saída do ducto. Estando o coletor fixado à bochecha, acionou-se o 

cronômetro e 3 gotas de suco de limão foram depositadas na ponta da língua. A 

saliva fluiu naturalmente pela saída do orifício interno do coletor, passando pela 

sonda e sendo então recolhida em tubo plástico (Eppendorf, 2 mL). A Figura 4 ilustra 

o dispositivo utilizado para a coleta da saliva do ducto da parótida. As primeiras 2 

gotas de saliva foram descartadas, a fim de se evitar a contaminação por F 

remanescente na mucosa bucal. A coleta foi realizada por 3 minutos. Durante este 

tempo, foram pingadas mais 3 gotas de suco de limão na ponta da língua dos 

voluntários. Após a coleta, as amostras foram armazenadas a -20ºC para posterior 

análise de F. A coleta de saliva da parótida foi realizada em seguida à coleta de 

saliva total, e, portanto também em dois dias, com intervalo de uma semana. 
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Figura 4 - Taça de Lashley com pêra de eletrocardiograma acoplada à saída para o orifício externo 

 
 

4.4.4 Coleta de unhas 

Foram realizadas duas coletas de unhas das mãos e dos pés por voluntário. 

Na primeira visita domiciliar, os fragmentos foram obtidos de todas as unhas das 

mãos e dos pés, através de cortador de unhas ou tesouras, sendo armazenados 

separadamente em frascos identificados. Este procedimento foi feito mais uma vez 

na segunda visita, com intervalo de 1 semana. Os voluntários foram orientados a 

não utilizar esmalte de unhas e a não cortá-las neste período. 

 

4.4.4.1 Avaliação da concentração de F nas unhas dos diferentes dedos das 

mãos 

Houve a participação de cinco voluntários do sexo masculino, a fim de se 

evitar o contato com esmalte de unhas. Foram coletadas as unhas das mãos em 

dois dias, com intervalo de 1 semana. Em cada coleta, as amostras de unhas foram 

armazenadas separadamente, em relação aos diferentes dedos e mãos (mínimo 

direito, mínimo esquerdo, anular direito, anular esquerdo, médio direito, médio 

esquerdo, indicador direito, indicador esquerdo, polegar direito e polegar esquerdo), 

em frascos devidamente identificados, resultando em 10 amostras por indivíduo, por 

coleta. A análise de F foi realizada conforme descrito adiante, com a diferença de 

que foi preciso juntar as amostras das primeiras e segundas coletas, a fim de se 

obter o peso mínimo para análise de F, mantendo a separação por diferentes dedos/ 

mão/ voluntário.  
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4.4.4.2 Avaliação da contaminação exógena das unhas 

Experimento 1. Avaliar a concentração de F nas unhas após imersão das 

mesmas em soluções fluoretadas. 

Amostras de unhas de 10 voluntários foram limpas conforme descrição 

abaixo, secas, divididas em três porções e o peso de cada porção foi mensurado. 

Uma porção foi imersa em 1 mL de “slurry” de 5 g de dentifrício Crest (Procter & 

Gamble Company, Cincinnati, OH, EUA) em 15 mL de água deionizada, por 3 

minutos. A segunda porção foi imersa em solução de 1 mL de 100 ppm de F por 2 

horas e a terceira porção serviu como controle, ou seja, não foi submetida a 

qualquer solução fluoretada. Durante o tempo de imersão, os frascos contendo as 

unhas permaneceram sob agitação, em mesa agitadora orbital plana (Nova Técnica, 

modelo NT 145). Concluído o tempo de imersão, as unhas foram lavadas 

brevemente apenas com água deionizada, conforme descrito por Whitford et al. 

(1999), secas em estufa a 60ºC por 2 h. Seguiu-se a análise de F em unhas 

conforme descrito previamente.  

Experimento 2. Avaliar a concentração de F nas unhas após imersão em 

soluções fluoretadas e limpeza com escovação e ultra-som após a imersão. 

Este estudo foi feito conforme a parte 1, porém com a diferença de que após 

a imersão, as amostras de unhas foram limpas com escova interdental e água 

deionizada, seguido de sonificação por 10 minutos.  

Experimento 3: Avaliar a influência do tempo na impregnação de F nas unhas.  

Amostras de 3 voluntários foram utilizadas. As amostras referentes a 2 

voluntários foram divididas em 3 porções. Duas porções foram imersas em 1 mL 

cada de “slurry” de 1 g dentifrício Crest para 3 mL de água deionizada, com a 

diferença de que uma porção ficou imersa por 30 minutos e a outra por 60 minutos. 

A Terceira porção serviu como controle, não sendo submetida a imersão. A amostra 

de um voluntário foi dividida em 6 porções, sendo uma para controle e as outras seis 

submetidas à imersão do mesmo “slurry” nos seguintes tempos: 3, 30, 60, 90 e 120 

minutos. Após o tempo de imersão, as amostras foram lavadas com escova 

interdental e água deionizada e sonicadas por 10 minutos.  
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4.5 Avaliação da velocidade de crescimento das unhas  

Junto à cutícula das unhas, foi feita uma marcação com estilete. Após uma 

semana, foi realizada a mensuração da distância entre marcação e cutícula, 

utilizando-se um paquímetro digital (WPI, Sarasota, FL, EUA, modelo 501601), com 

precisão de ± 0,01 mm. As medições foram registradas individualmente nos dedos 

das mãos e dos pés, havendo, portanto, 20 resultados para cada voluntário. As 

distâncias mensuradas foram divididas pelo número de dias entre a realização da 

marcação e a medição, resultando na velocidade de crescimento das unhas, em 

mm/dia. A determinação do crescimento de unha foi feita uma única vez. 

 

4.6 Análise de flúor 

4.6.1 Água  

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

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

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

idêntico de TISAB II (tampão de ajuste da força iônica total), contendo CDTA 0,4%, 

pH 5,0.  

Validação da análise: 

As soluções-padrão empregadas na realização da curva de calibração foram 

preparadas por diluição seriada de um estoque-padrão contendo 100 mg/L F (Orion). 

Foram feitas curvas de calibração com 1 mL de soluções-padrão contendo entre 0,1 

e 6,4 mgF/L. 

As leituras obtidas em milivoltagem (mV), foram convertidas para µg de F, 

através do Programa Excel (Microsoft). A média das leituras obtidas a partir dos 

padrões foi inserida na planilha, e então foi calculada a porcentagem de variação 

entre a quantidade de F medida e a esperada pelos padrões. Somente curvas de 

calibração com porcentagem de variação de até 5% para todos os padrões e r≥0,99 

(linearidade) foram aceitas, contemplando a exatidão do método. 

 
4.6.2 Saliva total 

As amostras de saliva total foram descongeladas até atingirem a temperatura 

ambiente. A análise foi realizada pelo método de difusão facilitada por HMDS, Taves 
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(1968) modificado por Whitford (1996). Entretanto, por se tratar de um fluido 

biológico contendo, portanto, CO2, foi feita uma pré-difusão para se eliminar CO2. 

Para tanto, 2 mL da amostra de saliva foi colocada numa placa de Petri (Falcon 

1007) e sobre ela foi colocado ácido sulfúrico saturado em HDMS num volume que 

correspondesse a 20% do volume da amostra de saliva. Este ácido sulfúrico 

(chamado de ácido aquecido) foi previamente aquecido até que o seu volume fosse 

reduzido pela metade, a fim de eliminar qualquer F residual que pudesse contaminar 

a amostra. Após a adição do ácido aquecido, as placas foram deixadas abertas por 

15 min para a saída do CO2, foram adicionados 2 mL de água deionizada. Na tampa 

destas placas, foram colocados 50 µL de NaOH 0,05 M, distribuídos em 5 gotas. As 

placas foram então fechadas, seladas com vaselina, e por um orifício feito 

previamente na tampa foi colocado hexametil-disiloxano (Aldrich, 2,0 mL em ácido 

sulfúrico 3 M). O orifício foi imediatamente selado com vaselina e parafilme. As 

placas foram colocadas então numa mesa agitadora orbital plana (Nova Técnica, 

modelo NT 145) em velocidade 2-3, durante a noite. No dia seguinte, as tampas 

foram removidas, invertidas e as gotas de NaOH foram combinadas numa única 

gota. O NaOH foi tamponado pela adição de 25 µL de ácido acético 0,2 M. O volume 

total foi então ajustado para 75 µL com água deionizada usando uma pipeta. Este 

ajuste do volume total é importante porque volumes variáveis de NaOH são perdidos 

durante o processo de difusão que ocorre durante a noite. A gota, que continha todo 

o F das unhas foi analisada com o eletrodo Orion 9409 e um micro-eletrodo de 

referência calomelano (Accumet, número de catálogo #13-620-79), ambos 

acoplados ao potenciômetro Orion EA 940. Durante a leitura, os dois eletrodos foram 

mantidos unidos através de bandas de borracha e colocados em contato com a gota 

na parte interna da tampa da placa. Outra vantagem deste método é que a solução a 

ser analisada nunca deixa a tampa da placa de difusão. 

Validação da análise: 

A técnica de difusão facilitada por HMDS apresenta as vantagens de separar 

o F da amostra, eliminando interferentes, e ao mesmo tempo concentrá-la, o que 

incrementa o limite de detecção do F pelo eletrodo sensível, que é de 0,02 mg/L, 

conforme consta no manual do fabricante. Uma vez que nossa amostra tem um 

volume final de 0,075 mL, após a difusão facilitada por HMDS, podemos detectar 

quantidades de F acima de 0,0015 µg. As soluções-padrão empregadas na 
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realização da curva de calibração, contendo entre 0,005 e 0,95 µg F foram 

preparadas por diluição seriada de um estoque-padrão contendo 0,1 M F (Orion) e 

difundidas em triplicata, em concomitância com as amostras de saliva analisadas. 

Foi feita a primeira leitura antes de se começar a analisar, a segunda quando a 

metade das amostras já tinha sido lida e a terceira após o término da leitura das 

amostras. A curva de calibração foi realizada com os mesmo cuidados descritos 

para a validação da análise de F na água. Além disto, padrões que não sofreram 

difusão foram preparados usando-se as mesmas soluções (NaOH 0,05 M e ácido 

acético 0,20 M) que foram usadas para se preparar os padrões e amostras que 

sofreram difusão. Estes padrões não difundidos foram feitos de modo a ter 

exatamente a mesma concentração de F dos padrões que sofreram difusão. Assim, 

a comparação das leituras de mV mostrou que o F nos padrões difundidos foi 

completamente captado e analisado. 

 

4.6.3 Saliva do ducto da parótida 

As amostras de saliva do ducto da parótida foram submetidas à microanálise 

de F utilizando-se o eletrodo invertido (VOGEL, 1990), conforme ilustrado nas 

Figuras 5-8. Esta técnica é apropriada para amostras de pequenos volumes (até 

nanolitros). 

 

MicroscópioMicroscópio

Eletrodo invertido

Eletrodo de 
referência

Óleo

 

Figura 5 - Microanálise de F pela técnica do eletrodo invertido 
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Para este tipo de análise, empregou-se o eletrodo F sensível (Orion 9409) 

adaptado, ou seja, fez-se um orifício na porção superior do eletrodo, de forma a 

permitir a remoção de quaisquer bolhas na solução interna do eletrodo, para que, 

quando o mesmo fosse invertido, houvesse solução interna em contato com a 

membrana do eletrodo. O volume da solução interna do eletrodo foi completado com 

uma mistura 1:1 de NaF 10 mg/L e KCl 1 M. Após o preparo inicial do eletrodo, o 

mesmo foi invertido ficando suspenso dentro de uma matriz de Teflon, imerso em 

óleo mineral (Lubrax Industrial, referência OB 440, densidade 29 centistokes a 

40ºC). A finalidade deste óleo é evitar a evaporação da amostra, já que o volume da 

mesma é bastante reduzido. Procedeu-se então ao preenchimento do eletrodo de 

referência (WPI, Sarasota, FL, EUA, vidro capilar 1,5 mm de diâmetro externo, 1,02 

mm de diâmetro interno, nº TST150-6) já preparado por um “puller” (WPI, Sarasota, 

FL, EUA, preparador de micropipetas, modelo PUL-100). Este eletrodo de referência 

foi preenchido com uma solução de KCl 1M, cuidadosamente, para evitar a formação 

de bolhas. Este preenchimento foi feito com uma agulha não-metálica para 

preenchimento de micropipetas (WPI, Sarasota, FL, EUA, MF34G-5). Após o 

preenchimento da micropipeta, a mesma foi inserida no suporte apropriado (WPI, 

Sarasota, FL, EUA, MEH3SF), também preenchido com a mesma solução de KCl 

1M. O conjunto foi então conectado ao potenciômetro (Orion EA 940). 0,1 µL de 

TISAB III (Thermo Electron Corporation, Beverly, MA, EUA, Orion 940911) foi 

colocado sobre o eletrodo invertido com uma pipeta. Sobre o TISAB foi adicionado 1 

µL de amostra e/ou solução-padrão. As amostras com o TISAB ficaram imersas em 

óleo mineral. Então, com o auxílio de um estereomicroscópio (WPI, Sarasota, FL, 

EUA, PZMIII microscope) e de um micromanipulador (WPI, Sarasota, FL, EUA, 

modelo Kite-R) acoplados ao sistema, o microeletrodo foi colocado em contato com 

a amostra, permitindo a leitura da concentração de F presente. 

Validação da análise: 

As soluções-padrão empregadas na realização da curva de calibração foram 

preparadas por diluição seriada de um estoque-padrão contendo 100 mg/L F (Orion). 

Foram feitas curvas de calibração com 1 µL de soluções-padrão contendo entre 

0,005 e 1,6 mg F/L. As amostras foram analisadas em duplicata. 
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Figura 6 - Equipamentos utilizados para análise de F pela técnica do eletrodo invertido 

 

 
Figura 7 - Superfície do eletrodo invertido, vista através do microscópio, com gotas de TISAB III 
 

  
Figura 8 - Adição de 1 µL de amostra a cada gota de TISAB 
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4.6.4 Unha 

Os fragmentos das unhas das mãos e dos pés de cada voluntário foram 

analisados isoladamente. Quando o peso das amostras foi superior a 20 mg, as 

análises foram feitas em duplicata e obteve-se a média das leituras. Os fragmentos 

foram limpos com água deionizada, usando-se uma escova interdentária, para os 

fragmentos maiores, sendo que os fragmentos muito pequenos foram limpos por 

fricção contra um pedaço de tecido umedecido em água deionizada.  Foram então 

colocados em ultra-som por 10 minutos, secos a 60°C e pesados em balança (±0,01 

mg; AND, Tóquio, Japão) 

Para análise, os fragmentos de unha foram colocados em placas de Petri 

plásticas (modelo Falcon, n° 1007), juntamente com 2 mL de água. Na tampa destas 

placas, foram colocados 50 µL de NaOH 0,05 M, distribuídos em 5 gotas. As placas 

foram então fechadas, seladas com vaselina, e por um orifício feito previamente na 

tampa foi colocado hexametil-disiloxano (Aldrich, 2,0 mL em ácido sulfúrico 3 M). O 

orifício foi imediatamente selado com vaselina e parafilme. As placas foram 

colocadas então numa mesa agitadora orbital plana (Nova Técnica, modelo NT 145) 

em velocidade 2-3, durante a noite. No dia seguinte, as tampas foram removidas, 

invertidas e as gotas de NaOH foram combinadas numa única gota. O NaOH foi 

tamponado pela adição de 25 µL de ácido acético 0,2 M. O volume total foi então 

ajustado para 75 µL com água deionizada usando uma pipeta. Este ajuste do 

volume total é importante porque volumes variáveis de NaOH são perdidos durante o 

processo de difusão que ocorre durante a noite. A gota, que continha todo o F das 

unhas foi analisada com o eletrodo Orion 9409 e um micro-eletrodo de referência 

calomelano (Accumet, número de catálogo #13-620-79), ambos acoplados ao 

potenciômetro Orion EA 940. Durante a leitura, os dois eletrodos foram mantidos 

unidos através de bandas de borracha e colocados em contato com a gota na parte 

interna da tampa da placa. As Figuras 9 a 12 representam a análise de F nas unhas 

através deste método. 

Validação da análise: 

A técnica de difusão facilitada por HMDS apresenta as vantagens de separar 

o F da amostra, eliminando interferentes, e ao mesmo tempo concentrá-la, o que 

incrementa o limite de detecção do F pelo eletrodo sensível, que é de 0,02 mg/L, 

conforme consta no manual do fabricante. Uma vez que nossa amostra tem um 
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volume final de 0,075 mL, após a difusão facilitada por HMDS, podemos detectar 

quantidades de F acima de 0,0015 µg, o que é suficiente para amostras de unha 

pesando mais que 5 mg.  

As soluções-padrão empregadas na realização da curva de calibração, 

contendo entre 0,005 e 0,95 µg F, foram preparadas por diluição seriada de um 

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

concomitância com as amostras de unha analisadas. Foi feita a primeira leitura antes 

de se começar a analisar as amostras de unhas, a segunda quando a metade das 

amostras já tinha sido lida e a terceira após o término da leitura das amostras. A 

curva de calibração foi realizada com os mesmo cuidados descritos para a validação 

da análise de F na água 

Além disto, padrões que não sofreram difusão foram preparados usando-se 

as mesmas soluções (NaOH 0,05 M e ácido acético 0,20 M) que foram usadas para 

se preparar os padrões e amostras que sofreram difusão. Estes padrões não 

difundidos foram feitos de modo a ter exatamente a mesma concentração de F dos 

padrões que sofreram difusão. Assim, a comparação das leituras de mV mostrou 

que o F nos padrões difundidos foi completamente captado e analisado. 

 
 

Figura 9 - Placa de Petri vaselinada. Adição das amostras de unhas com 2 mL de água deionizada 
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Figura 10 - Adição de 50 µL de NaOH 0,05 M na tampa da placa de Petri 

 

Figura 11 - Fechamento das placas e adição de 2 mL HMDS  
 

Figura 12 - A leitura foi feita com eletrodo Orion 9409 e um 
micro eletrodo calomelano de referência  
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4.7 Análise estatística 

Para a análise estatística foram empregados os softwares Statistica (StatSoft 

Inc., Tulsa, OK, EUA), InStat (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA) e 

SigmaStat (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). 

Para comparação entre a concentração de F presente na água coletada em 

diferentes datas em cada comunidade foi utilizada ANOVA de medidas repetidas 

para Bauru e teste t pareado para as demais comunidades. A comparação entre a 

concentração de F presente na água coletada na casa dos voluntários das diferentes 

comunidades foi analisada por ANOVA e teste de Tukey para comparações 

individuais. 

Para a análise da concentração de F na saliva total e saliva do ducto foram 

realizadas ANOVA a dois critérios (comunidade e faixa etária) e teste de Tukey para 

comparações individuais. Para comparação entre a concentração de F presente nas 

salivas coletadas nas duas datas em cada comunidade foi utilizado o teste t 

pareado. 

A concentração de F nas unhas foi analisada por ANOVA a três critérios 

(comunidade, faixa etária, mão x pé). Nas avaliações de F nas unhas dos diferentes 

dedos e da contaminação exógena das unhas, utilizou-se ANOVA a um critério. O 

teste de Tukey foi realizado para comparações individuais. 

Para a análise da velocidade de crescimento das unhas, foi considerada a 

média dos lados direito e esquerdo, para cada dedo. Os dados foram submetidos à 

ANOVA a três critérios (faixa etária, mão x pé e dedo) e teste de Tukey.  

Aplicou-se o teste de regressão linear multivariado a fim de verificar a 

influência das variáveis: idade, gênero e F na água sobre a concentração de F na 

saliva total e saliva do ducto da parótida. Quando se utilizou como variável 

dependente a concentração de F nas unhas das mãos ou dos pés, testou-se os 

critérios idade, gênero, F na água e velocidade de crescimento das unhas. 

Também foi avaliada a presença de correlações entre as concentrações de F 

presentes na água, na saliva total, na saliva do ducto da parótida, nas unhas das 

mãos, nas unhas dos pés, na velocidade de crescimento das unhas das mãos e dos 

pés. Foi empregado o coeficiente de correlação de Pearson. 

Um nível de significância de 5% foi estabelecido como indicador de diferenças 

estatísticas, em todos os testes empregados. 
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5 Resultados 
 

 

5.1 Concentração de F nas amostras de água de consumo 

Não foram encontradas diferenças significativas entre a concentração de F 

presente na água coletada nas residências dos voluntários de Bauru, em 3 

diferentes datas (F=0,294, p=0,746), bem como não houve diferenças significativas 

entre as 2 diferentes datas de Pirajuí e Cajazeirinhas (F=0,256, p=0,615 e F=2,977, 

p=0,090; respectivamente). Já nas comunidades de Brejo dos Santos e Brejo das 

Freiras houve diferenças estatisticamente significativas entre as duas coletas em 

diferentes datas (F=6,797, p=0,012 e F=9,789, p=0,003, respectivamente), mas o 

pareamento entre as mesmas foi bastante efetivo (r=0,714, p<0,0001 e r=0,964, 

p<0,0001, respectivamente). Em vista destes achados, optou-se por comparar as 

médias das concentrações de F na água das diferentes comunidades. 

As médias (±DP) da concentração de F presente na água estão 

representadas na Figura 13. A ANOVA detectou diferenças estatisticamente 

significativas entre as diferentes comunidades (F=302,730, p<0,0001). Brejo das 

Freiras apresentou concentração de F na água significativamente maior que as 

demais comunidades. Bauru e Brejo dos Santos não diferiram significativamente 

entre si, porém apresentaram valores significativamente maiores quando 

comparados com Pirajuí e Cajazeirinhas, que por sua vez não diferiram entre si.  
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Figura 13 - Concentração média de F (±DP, mg/L) na água de consumo das cinco comunidades 

(n=60). Letras distintas sobre as colunas indicam diferenças significativas (p<0,05) 
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5.2 Concentração de F na saliva total 

A Tabela 3 e Figura 14 mostram a concentração média de F (±DP) na saliva 

total dos voluntários das cinco comunidades e diferentes faixas etárias. Foi 

encontrada uma diferença significativa entre as comunidades (F=71,875, p<0,0001), 

porém não entre as faixas etárias (F=0,753, p=0,521). Houve interação significativa 

entre os critérios (F=2,388, p=0,006). A menor concentração média (±DP, mg/L) de F 

foi encontrada na saliva total dos voluntários de Pirajuí de 3-7 anos (0,014±0,007), 

que não diferiu de forma significativa das outras faixas etárias da mesma 

comunidade, nem mesmo de todos os grupos etários de Cajazeirinhas e Bauru. A 

maior concentração média de F na saliva total foi encontrada nos voluntários de 

Brejo dos Santos de 14-20 anos (0,297±0,222), que embora não tenha apresentado 

diferença significativa entre as outras faixas etárias da mesma comunidade e entre 

Brejo das Feiras, 14-20 anos, mostrou-se elevada em relação às comunidades 

restantes (p<0,05). 
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Tabela 3 - Concentração média de F na saliva total (±DP, mg/L) nas cinco comunidades e diferentes 
faixas etárias 

FAIXAS ETÁRIAS (ANOS) COMUNIDADES 

3-7 14-20 30-40 50-60 

PIRAJUÍ 0,014 ± 0,007a 0,014 ± 0,005a 0,018 ± 0,008a 0,016 ± 0,006a 

CAJAZEIRINHAS 0,052 ± 0,030abc 0,031 ± 0,014ab 0,090 ± 0,021abc 0,067 ± 0,038abc

BAURU 0,073 ± 0,039abc 0,029 ± 0,020ab 0,037 ± 0,017ab 0,036 ± 0,011ab 

BREJO DOS 
SANTOS 

0,230 ± 0,122ef 0,297 ± 0,222f 0,200 ± 0,086def 0,231 ± 0,096ef 

BREJO DAS 
FREIRAS 

0,102 ± 0,033abcd 0,208 ± 0,167def 0,137 ± 0,084bcde 0,171 ± 0,046cde

n=15. Letras sobrescritas distintas indicam diferenças significativas considerando a interação entre 
comunidade e faixa etária (p<0,05). 
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Figura 14 - Concentração média de F (±DP) na saliva total dos voluntários das diferentes 

comunidades e faixas etárias (n=15). Letras distintas sobre as colunas indicam 
diferenças significativas (p<0,05) 
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5.3 Concentração de F na saliva do ducto da parótida 

A Tabela 4 e a Figura 15 mostram a concentração média de F (±DP) na saliva 

do ducto da parótida dos voluntários das cinco comunidades e diferentes faixas 

etárias. A ANOVA a dois critérios revelou diferença estatisticamente significativa 

entre as comunidades (F=132,657, p<0,0001), e entre as faixas etárias (F=24,809, 

p<0,0001), havendo interação significativa entre estes critérios (F=22,735, 

p<0,0001). Os voluntários de Pirajuí e Bauru apresentaram níveis de F similares e 

menores que os encontrados para as outras comunidades, entretanto esta diferença 

não foi estatisticamente significativa. Os voluntários de Brejo das Freiras (maior 

concentração de F na água) apresentaram níveis de F na saliva da parótida mais 

elevados do que os voluntários das outras comunidades, embora esta diferença só 

tenha sido estatisticamente significativa para as faixas etárias de 30-40 e 50-60 

anos. A concentração média de F na saliva da parótida dos voluntários de Brejo das 

Freiras, faixa etária de 50-60 anos, foi estatisticamente maior do que todos os outros 

voluntários (p<0,05). 
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Tabela 4 - Concentração média de F (±DP, mg/L) na saliva do ducto da parótida nas cinco 
comunidades e diferentes faixas etárias 

FAIXAS ETÁRIAS (ANOS) COMUNIDADES 

3-7 14-20 30-40 50-60 

PIRAJUÍ 0,009 ± 0,001a 0,010 ± 0,002a 0,010 ± 0,002a 0,011 ± 0,002a 

CAJAZEIRINHAS 0,028 ± 0,008abc 0,019 ± 0,005ab 0,018 ± 0,003ab 0,022 ± 0,004ab 

BAURU 0,014 ± 0,003a 0,011 ± 0,002a 0,009 ± 0,002a 0,012 ± 0,002a 

BREJO DOS 
SANTOS 

0,029 ± 0,004abc 0,026 ± 0,004abc 0,027 ± 0,004abc 0,036 ± 0,011abc 

BREJO DAS 
FREIRAS 

0,072 ± 0,027c 0,065 ± 0,026bc 0,134 ± 0,058d 0,284 ± 0,148e 

n=15. Letras sobrescritas distintas indicam diferenças significativas considerando a interação entre 
comunidade e faixas etária (p<0,05). 
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Figura 15 - Concentração média de F (±DP) na saliva do ducto da parótida dos voluntários das 
diferentes comunidades e faixas etárias (n=15). Letras distintas sobre as colunas indicam 
diferenças significativas (p<0,05) 
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5.4 Concentração de F nas unhas 

As Tabelas 5 e 6, assim como as Figuras 16 a 18, mostram a concentração 

média de F presente nas unhas das mãos e dos pés dos voluntários das cinco 

comunidades e de todas as faixas etárias. A ANOVA a três critérios detectou 

diferenças estatisticamente significativas entre as comunidades (F=63,813, 

p<0,0001), as faixas etárias (F=12,157, p<0,0001), bem como entre os sítios (mão 

ou pé, F=4,476, p=0,035). Houve interação significativa entre comunidades e faixas 

etárias (F=4,577, p<0,0001), comunidades e sítios (F=2,872, p=0,023), faixas etárias 

e sítios (F=2,346, p=0,073), e entre os três critérios (F=2,131, p=0,015). 

Considerando-se as unhas das mãos, a menor concentração de F foi 

encontrada em Pirajuí, faixa etária de 50-60 anos, que não diferiu significativamente 

dos valores encontrados: nos outros grupos etários da mesma comunidade, em 

todas as faixas etárias de Cajazeirinhas e Bauru, em Brejo dos Santos, 3-7 e 14-20 

anos e em Brejo das Freiras, 14-20 anos. A maior concentração de F nas unhas das 

mãos foi encontrada nos voluntários de Brejo dos Santos, faixa etária de 50-60 anos, 

que não diferiu significativamente dos voluntários de 30-40 anos da mesma 

comunidade e Brejo das Freiras, faixas etárias de 30-40 e 50-60 anos. 

Para as unhas dos pés, a menor concentração foi encontrada na comunidade 

de Pirajuí, faixa etária de 14-20 anos, que não diferiu significativamente das 

concentrações dos outros grupos da mesma comunidade, nem mesmo de 

Cajazeirinhas e Bauru, para todas as faixas etárias. A maior concentração de F nas 

unhas dos pés foi encontrada nos voluntários de 50-60 anos de Brejo das Freiras, 

embora não tenha apresentado diferença significativa dos níveis encontrados nos 

voluntários de 3-7 e 30-40 anos da mesma comunidade, nem mesmo nas faixas 

etárias de 30-40 e 50-60 anos de Brejo dos Santos. 

Comparando-se as concentrações de F nas unhas das mãos e dos pés, 

houve diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) apenas nos voluntários de 

3-7 e 14-20 anos de Pirajuí e 14-20 anos de Cajazeirinhas.  
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Tabela 5 - Concentração média de F (±DP, mg/kg) presente nas unhas das mãos dos voluntários das 
cinco comunidades e diferentes faixas etárias 

COMUNIDADES FAIXAS ETÁRIAS (ANOS) 

 3-7 14-20 30-40 50-60 

PIRAJUÍ 1,564 ± 

0,707a 

1,600 ± 

0,902a 

1,611 ± 

1,010a 

1,381 ± 

0,558a 

CAJAZEIRINHAS 1,926 ± 

0,536ab 

1,503 ± 

0,617a 

2,479 ± 

1,928ab 

2,703 ± 

1,404abc 

BAURU 1,998 ± 

1,058ab 

1,845 ± 

0,844ab 

1,521 ± 

0,693a 

2,359 ± 

1,703ab 

BREJO DOS 
SANTOS 

2,566 ± 

1,256ab 

3,085 ± 

2,907abc 

8,320 ± 

6,409ef 

10,203± 

9,103f 

BREJO DAS 
FREIRAS 

5,949 ± 

4,033bcde 

4,063 ± 

3,177abcd 

7,427 ± 

4,164def 

6,865 ± 

4,886cdef 

n=15. Letras sobrescritas distintas indicam diferenças significativas considerando a interação entre 
comunidade e faixa etária (p<0,05).  
 

 
Tabela 6 - Concentração média de F (±DP, mg/kg) presente nas unhas dos pés dos voluntários das 

cinco comunidades e diferentes faixas etárias 
COMUNIDADES FAIXAS ETÁRIAS (ANOS) 

 3-7 14-20 30-40 50-60 

PIRAJUÍ 1,196 ± 

0,457ab 

0,919 ± 

0,329a 

1,128 ± 

0,646ab 

1,318 ± 

0,561ab 

CAJAZEIRINHAS 1,968 ± 

0,773ab 

2,068 ± 

0,512ab 

2,337 ± 

1,099ab 

2,718 ± 

1,403abc 

BAURU 2,148 ± 

0,743ab 

2,071 ± 

0,966ab 

1,967 ± 

1,272ab 

1,744 ± 

0,724ab 

BREJO DOS 
SANTOS 

3,172 ± 

2,257bc 

3,103 ± 

1,638bc 

6,212 ± 

2,651de 

5,344 ± 

1,820de 

BREJO DAS 
FREIRAS 

5,489 ± 

1,756de 

4,805 ± 

2,849cd 

6,112 ± 

2,683de 

7,351 ± 

3,103e 

n=15. Letras sobrescritas distintas indicam diferenças significativas considerando a interação entre 
comunidade e faixa etária (p<0,05).  
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Figura 16 - Concentração média de F nas unhas das mãos (±DP, mg/kg) dos voluntários das 

diferentes comunidades e faixas etárias (n=15). Letras distintas sobre as colunas 
indicam diferenças significativas (p<0,05) 
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Figura 17 - Concentração média de F nas unhas dos pés (±DP, mg/kg) dos voluntários das diferentes 

comunidades e faixas etárias (n=15). Letras distintas sobre as colunas indicam diferenças 
significativas (p<0,05) 
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Figura 18 - Concentração média de F nas unhas das mãos e dos pés dos voluntários das diferentes 
comunidades e faixas etárias. * Indica diferença estatisticamente significativa entre as 
concentrações de F nas unhas das mãos comparada com as dos pés 
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5.5 Avaliação da velocidade de crescimento das unhas 

Foi avaliado, isoladamente, cada dedo das mãos e dos pés, de modo que há 

20 resultados (10 das unhas das mãos e 10 das unhas dos pés) para cada 

voluntário. Para a análise estatística, calculou-se a média dos lados direito e 

esquerdo de cada dedo, já que não houve diferença significativa entre ambos. 

A análise dos dados sugere que as velocidades de crescimento para Bauru e 

Pirajuí foram maiores que aquelas observadas para as demais comunidades. Isto é 

devido ao fato de que os dados nas duas primeiras comunidades foram coletados 

por uma aluna de Iniciação Científica, enquanto que nas demais o foram pela aluna 

de Doutorado. Em ambos os casos, a marcação para análise era feita de maneira 

rente à cutícula, mas no primeiro caso foi acrescentada a espessura da cutícula, o 

que gerou a diferença. Por este motivo não foi feita comparação entre as diferentes 

comunidades, já que provavelmente o fato de o voluntário residir nas diferentes 

comunidades não alteraria a velocidade de crescimento das suas unhas. 

A ANOVA a três critérios detectou diferenças significativas entre as faixas 

etárias (F=5,222, p=0,002), entre os sítios mão e pé (F=318,941, p<0,0001) e entre 

os dedos (F=92,199, p<0,0001). Houve interação significativa entre os critérios faixa 

etária e sítio (F=3,954, p=0,009), sítio e diferentes dedos (F=27,129, p<0,0001) e 

entre os três critérios (F=1,816, p=0,041). Assim, as Tabelas 7 a 10 mostram a 

velocidade de crescimento médio das unhas (mm/dia) por faixa etária, considerando 

os diferentes sítios e dedos. A faixa etária de 3-7 anos apresentou velocidade de 

crescimento das unhas significativamente menor do que: todos os dedos das mãos e 

dos pés do grupo de 14-20 anos, mínimo da mão e indicador e polegar do pé de 30-

40 anos, e mínimo, indicador e polegar do pé de 50-60 anos. A faixa de 14-20 anos 

mostrou maior velocidade de crescimento do que a de 50-60 anos nos dedos médio, 

indicador e polegar das mãos. Entre os demais dedos, não houve diferenças 

significativas. Estes achados estão representados na Tabela 11. A velocidade de 

crescimento das unhas das mãos foi significativamente maior que a das unhas dos 

pés (p<0,0001), o que pode ser observado pela Figura 19.  
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Tabela 7 - Velocidade média de crescimento das unhas das mãos e dos pés (± DP, mm/dia) dos 
voluntários de 3-7 anos 
DEDOS SÍTIO 

 MÃO PÉ 
MÍNIMO 0,129 ± 0,038c 0,090 ± 0,033a 

ANULAR 0,149 ± 0,050d 0,101 ± 0,033b 

MÉDIO 0,156 ± 0,053d 0,106 ± 0,036b 

INDICADOR 0,155 ± 0,048d 0,102 ± 0,036b 

POLEGAR 0,159 ± 0,051d 0,121 ± 0,040c 

n=75. Letras sobrescritas distintas indicam diferenças significativas para unhas das mãos e pés 

(p<0,05). 
 

Tabela 8 - Velocidade média de crescimento das unhas das mãos e dos pés (± DP, mm/dia) dos 
voluntários de 14-20 anos 
DEDOS SÍTIO 

 MÃO PÉ 
MÍNIMO 0,157 ± 0,063b 0,123 ± 0,058a 

ANULAR 0,175 ± 0,074c 0,124 ± 0,056a 

MÉDIO 0,188 ± 0,075c 0,130 ± 0,063a 

INDICADOR 0,181 ± 0,070c 0,126 ± 0,045a 

POLEGAR 0,184 ± 0,063c 0,156 ± 0,050b 

n=75. Letras sobrescritas distintas indicam diferenças significativas para unhas das mãos e pés 

(p<0,05). 
 

Tabela 9 - Velocidade média de crescimento das unhas das mãos e dos pés (± DP, mm/dia) dos 
voluntários de 30-40 anos 
DEDOS SÍTIO 

 MÃO PÉ 
MÍNIMO 0,151 ± 0,051c 0,105 ± 0,052a 

ANULAR 0,166 ± 0,058d 0,117 ± 0,048ab 

MÉDIO 0,174 ± 0,057d 0,120 ± 0,050b 

INDICADOR 0,173 ± 0,053d 0,123 ± 0,048b 

POLEGAR 0,170 ± 0,057d 0,146 ± 0,054c 

n=75. Letras sobrescritas distintas indicam diferenças significativas para unhas das mãos e pés 

(p<0,05). 
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Tabela 10 - Velocidade média de crescimento das unhas das mãos e dos pés (± DP, mm/dia) dos 
voluntários de 50-60 anos 
DEDOS SÍTIO 

 MÃO PÉ 
MÍNIMO 0,141 ± 0,048b 0,113 ± 0,052a 

ANULAR 0,158 ± 0,052c 0,118 ± 0,050a 

MÉDIO 0,162 ± 0,055c 0,126 ± 0,051a 

INDICADOR 0,156 ± 0,054c 0,124 ± 0,050a 

POLEGAR 0,157 ± 0,052c 0,156 ± 0,067c 

n=75. Letras sobrescritas distintas indicam diferenças significativas para unhas das mãos e pés 

(p<0,05). 

 

 

Tabela 11 - Dedos que apresentaram diferenças significativas quanto à velocidade de crescimento das 
unhas, considerando as faixas etárias 

ANOS 3-7 14-20 30-40 50-60 

 MÃO PÉ MÃO PÉ MÃO PÉ MÃO PÉ 

3-7 - - mínimo 

anular 

médio 

indicador

polegar 

mínimo 

anular 

médio 

indicador

polegar 

mínimo 

 

indicador

polegar 

ns mínimo 

indicador

polegar 

14-20 mínimo 

anular 

médio 

indicador 

polegar 

mínimo 

anular 

médio 

indicador 

polegar 

- - ns ns médio 

indicador 

polegar 

ns 

30-40 mínimo indicador 

polegar 

Ns ns - - ns ns 

50-60 ns mínimo 

indicador 

polegar 

médio 

indicador

polegar 

ns ns ns - - 

ns = não-significativo 
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Figura 19 - Velocidade média de crescimento das unhas (mm/dia), considerando as diferentes faixas 

etárias e dedos 
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5.6 Aplicação dos testes de regressão linear multivariada e correlação linear 

Um modelo de regressão linear multivariado foi adotado a fim de se verificar a 

influência da idade, gênero e F na água sobre as concentrações de F na saliva total 

e na saliva da parótida. Já na tentativa de se explicar a concentração de F nas 

unhas, as seguintes variáveis independentes foram utilizadas: idade, gênero, 

exposição ao F pela água e velocidade de crescimento das unhas. Os dados estão 

representados nas Tabelas 12 a15. 

 
Tabela 12 - Modelo de regressão linear multivariada utilizado para a concentração de F na saliva total 

 Coeficientes não-
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. R2 R2 

ajustado
 B Erro padrão Beta     

IDADE 0,000 0,000 -0,003 -0,056 0,95574 
GÊNERO 0,017 0,013 0,072 1,318 0,18836 
[F] ÁGUA 0,075 0,010 0,403 7,583 0,00000 

0,170 0,162 

 
Tabela 13 - Modelo de regressão linear multivariada utilizado para a concentração de F na saliva do 

ducto da parótida. 
 Coeficientes não-

padronizados 
Coeficientes 

padronizados 
t Sig. R2 R2 

ajustado
 B Erro padrão Beta     

IDADE -0,007 0,006 -0,051 -1,169 0,24348 
GÊNERO 0,001 0,000 0,203 4,688 0,00000 
[F] ÁGUA 0,073 0,005 0,649 15,368 0,00000 

0,476 0,470 

 
Tabela 14 - Modelo de regressão linear multivariada utilizado para a concentração de F nas unhas 

das mãos 
 Coeficientes não-

padronizados 
Coeficientes 

padronizados 
t Sig. R2 R2 

ajustado
 B Erro padrão Beta     

IDADE 0,032 0,011 0,149 2,843 0,00478 
GÊNERO -2,023 0,441 -0,240 -4,588 0,00001 
[F] ÁGUA 2,141 0,353 0,332 6,065 0,00000 
VEL MÃO -8,460 4,283 -0,108 -1,975 0,04916 

0,241 0,231 

 
Tabela 15 - Modelo de regressão linear multivariada utilizado para a concentração de F nas unhas 

dos pés 
 Coeficientes não-

padronizados 
Coeficientes 

padronizados 
t Sig. R2 R2 

ajustado 
 B Erro padrão Beta     

IDADE 0,018 0,006 0,139 3,100 0,00212 
GÊNERO -0,666 0,227 -0,130 -2,932 0,00363 
[F] ÁGUA 2,335 0,176 0,594 13,290 0,00000 
VEL PÈ -8,550 2,569 -0,150 -3,328 0,00099 

0,459 0,451 
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A Tabela 16 e as Figuras 20 e 21 mostram as correlações entre as 

concentrações de F na água de consumo, na saliva total, na saliva do ducto da 

parótida, nas unhas das mãos e nas unhas dos pés. Essas correlações foram 

positivas e estatisticamente significativas (p<0,0001). Também verificou-se a 

correlação entre concentração média de F e velocidade média de crescimento das 

unhas das mãos (r=-0,230, p<0,0001, Figura 22), bem como entre concentração 

média de F e velocidade média de crescimento das unhas dos pés (r=-0,288, 

p<0,0001, Figura 23). Em ambos os casos, encontrou-se correlação negativa 

significativa. 

 
Tabela 16 - Correlações entre as concentrações média de F das diferentes amostras, sendo que para 

todas as correlações testadas p<0,0001 
  ÁGUA UNHA MÃO UNHA PÉ SALIVA TOTAL 

ÁGUA r 1 0,364 0,631 0,407 

UNHA MÃO r 0,364 1 0,590 0,362 

UNHA PÉ r 0,631 0,590 1 0,409 

SALIVA TOTAL r 0,407 0,362 0,409 1 

SALIVA PARÓTIDA r 0,654 0,252 0,526 0,236 
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Figura 20 - Correlação entre concentração de F nas unhas das mãos e dos pés 

 



5 Resultados 
 

 

94 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

[F] NA SALIVA TOTAL (mg/L)

[F
] N

A
 S

A
LI

VA
 D

A
 P

A
R

O
TI

D
A

 (m
g/

L)

 
Figura 21 - Correlação entre concentração de F na saliva total e saliva do ducto da parótida 
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Figura 22 - Correlação entre a velocidade de crescimento e a concentração de F nas unhas das mãos 
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Figura 23 - Correlação entre a velocidade de crescimento e a concentração de F nas unhas dos pés 
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5.7 Avaliação da concentração de F nas unhas dos diferentes dedos das mãos 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre a concentração de F 

nas unhas dos diferentes dedos das mãos (p=0,719), conforme pode ser observado 

na Figura 24. 
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Figura 24 - Concentração média de F (±DP, mg/kg) nas unhas dos diferentes dedos das mãos (n=5) 
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5.8 Avaliação da contaminação exógena das unhas por F 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as concentrações de 

F nas unhas do grupo controle e do grupo submetido à imersão por 3 minutos em 

“slurry” de dentifrício fluoretado com 1100 ppm (1:3). No entanto, houve diferenças 

significativas entre  os grupos controle e submetido à solução de 100 ppm F por 2h, 

bem como entre os grupos submetidos a “slurry” de dentifrício e à solução de 100 

ppm F. Tal resultado foi encontrado tanto no experimento 1 com limpeza breve das 

unhas com enxágüe de água deionizada após a imersão, quanto no experimento 2 

com limpeza vigorosa por escovação com água deionizada e ultra-som (p=0,0007 e 

p<0,0001, respectivamente). A Tabela 17 e a Figura 25 representam a concentração 

média de F (± DP, mg/kg) nas unhas com as diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. A Tabela 18 e a Figura 26 representam o experimento 

3, que verificou o efeito do tempo na contaminação das unhas. Observou-se uma 

tendência de aumento na concentração de F nas unhas com o aumento do tempo de 

exposição ao F, mesmo com a lavagem pós-imersão vigorosa das amostras com 

escovação e ultra-som.  

 
Tabela 17 - Concentração média de F (±DP, mg/kg) nas unhas e intervalo de confiança a 95%, após 

imersão em solução fluoretada seguida de lavagem breve ou vigorosa 
 PÓS-LAVAGEM BREVE  PÓS-LAVAGEM VIGOROSA 

 MÉDIA ± DP IC 95% MÉDIA ± DP IC 95% 
CONTROLE 3,078 ± 1,552a 1,968 a 4,188 3,530 ± 1,759A 2,272 a 4,788 

“SLURRY” 
DENTIFRÍCIO  

6,135 ± 1,833a 4,824 a 7,446 6,866 ± 4,944A 3,329 a 10,403 

SOLUÇÃO DE 
100 ppm 

47,967 ± 44,223b 16,334 a 79,600 14,402 ± 4,349B 11,291 a 17,513 

n=10. Letras sobrescritas distintas indicam diferenças significativas (p<0,05).  

 

Tabela 18 - Concentração média de F nas unhas (±DP, mg/kg) e intervalo de confiança a 95%, após 
imersão em solução fluoretada de dentifrício por 30 ou 60 minutos 

 TEMPO DE IMERSÃO DAS UNHAS (MINUTOS) 

 CONTROLE  30  60  
MÉDIA ± DP 2,345 ± 1,280a 4,760 ± 0,212ab 10,625 ± 2,807b 

IC 95% -9,154 a 13,844 2,854 a 6,666 -14,596 a 35,846 

n=2. Letras sobrescritas distintas indicam diferenças significativas (p<0,05). 
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Figura 25 - Concentração de F nas unhas sem imersão em solução fluoretada (controle) e após 

imersão por 3 minutos em “slurry” de dentifrício contendo 1100 ppm F e por 2h em 
solução de 100 ppm F, com limpeza breve ou vigorosa das unhas após imersão. (n=10). 
Letras distintas sobre as colunas indicam diferenças significativas (p<0,05) 
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Figura 26 - Concentração de F nas unhas em relação ao tempo de imersão em solução fluoretada 

(“slurry” de dentifrício com 1100 ppm F) 
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6 Discussão 
 

 
6.1 Água 

Nas residências dos voluntários de Bauru, foram coletadas três amostras por 

voluntário. A realização de três coletas em datas diferentes foi proposta por motivo 

de controle, pois trabalhos prévios revelaram que a fluoretação da água de 

abastecimento de Bauru, que deveria estar entre 0,6 e 0,8 mg F/L, mostrou-se 

irregular (Buzalaf et al., 2002). Entretanto, a partir de março de 2004 foi 

implementado o heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento público da 

cidade. Para o heterocontrole, em dias aleatórios de cada mês, são coletadas 

amostras de água de abastecimento em 60 pontos, cobrindo toda a rede de 

distribuição de águas da cidade. Um trabalho recentemente publicado, descrevendo 

resultados após 12 meses do início do heterocontrole, demonstrou que o mesmo 

tem sido efetivo, uma vez que a fluoretação tem se mostrado bastante adequada 

(Ramires et al., 2006). De fato, não foram encontradas diferenças significativas entre 

a concentração de F presente na água coletada nas residências dos voluntários de 

Bauru em 3 diferentes datas. 

Já para as outras comunidades foram coletadas apenas duas amostras por 

voluntário, visto que não há fluoretação artificial da água de abastecimento. As 

comunidades de Brejo dos Santos e Brejo das Freiras apresentaram diferença 

significativa na concentração de F na água entre as duas diferentes datas de coleta. 

Isto se deveu ao fato de que são comunidades com água naturalmente fluoretada, 

portanto passível de flutuação no nível de F. Como era esperado, Brejo das Freiras 

apresentou concentração de F na água significativamente maior que as demais 

cidades, Bauru e Brejo dos Santos não diferiram significativamente entre si, mas 

apresentaram valores significativamente maiores quando comparados com Pirajuí e 

Cajazeirinhas, que não diferiram entre si. Estes achados reforçaram o delineamento 

experimental deste estudo, que pretendeu incluir comunidades não fluoretadas e 

otimamente fluoretadas, natural e artificialmente, além de uma comunidade com 

super fluoretação. 
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6.2 Saliva total 

A saliva total não tem sido reconhecida como um bom indicador da 

concentração plasmática de F. Whitford et al. (1999) investigaram a relação entre a 

concentração de F na saliva total, saliva do ducto da parótida e plasma em crianças 

de 5-10 anos. Os autores coletaram uma amostra de saliva total das crianças e 

antes que a segunda amostra fosse coletada, cada criança enxaguou a boca com 

um total de 100 mL de água deionizada. Ainda foi coletada uma amostra de saliva 

do ducto da parótida e outra de plasma sangüíneo destas crianças. A concentração 

média de F (±EP) presente na saliva total antes e depois dos enxágües foi de 

7,86±2,75 e 5,92±2,15 µmol/L, não havendo uma redução significativa do nível de F. 

Também não houve correlação entre as concentrações de F presentes na saliva 

total e saliva do ducto da parótida (0,72±0,07 µmol/L), nem entre saliva total e 

plasma (0,89±0,07 µmol/L). As concentrações de F na saliva da parótida, entretanto, 

mostraram-se positivamente correlacionadas com aquelas presentes no plasma 

(r=0,916, p<0,0001) por uma constante de proporcionalidade de 0,8. Em estudos 

com adultos, correlações similares foram relatadas (EKSTRAND, 1977). Assim, a 

concentração de F na saliva do ducto da parótida poderia ser utilizada como um 

biomarcador da concentração plasmática de F em indivíduos numa ampla faixa 

etária. O fato de múltiplos bochechos com água deionizada não terem diminuído a 

concentração de F na saliva total no estudo de Whitford et al. (1999a), indica que 

existe um grande “pool” de F na cavidade bucal que não pode ser facilmente 

removido. Este “pool” estaria provavelmente associado com os tecidos moles bucais 

ou com a placa dentária. Isto poderia explicar a razão pela qual no presente estudo 

as concentrações de F encontradas na saliva total não refletiram, em todas as 

situações, aquelas presentes na água de abastecimento dos voluntários. Por 

exemplo, os voluntários de Bauru (comunidade fluoretada artificialmente) 

apresentaram concentrações de F similares aos de Cajazeirinhas (comunidade com 

baixo nível de F na água). Outrossim, os valores encontrados para Brejo das Freiras 

não foram superiores aos observados para Brejo dos Santos. Embora a utilização de 

F a partir de outros veículos, como dentifrício, géis e soluções para bochecho, bem 

como da dieta em geral não tenha sido avaliada é bastante provável que as mesmas 

sejam responsáveis por estes achados. Em relação ao dentifrício fluoretado, é 

possível que os indivíduos residentes nas comunidades menores usem uma 
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quantidade maior de dentifrício na escovação. Isso se deve ao fato de que a única 

informação que estes voluntários têm acerca do uso de dentifrício é oriunda dos 

comerciais de televisão, onde se observa a colocação de uma grande quantidade do 

produto na escova dentária, a fim de se sugestionar o aumento do consumo do 

mesmo. Em Bauru, há três Faculdades de Odontologia e um programa de saúde 

coletiva (Sorria Bauru), de forma que a população recebe mais instruções relativas à 

saúde bucal em geral, incluindo o uso de dentifrício fluoretado em quantidades 

adequadas. O fato de que os voluntários de Brejo dos Santos apresentaram uma 

concentração maior de F na saliva total quando comparados com os de Bauru (com 

níveis médios de F na água semelhantes) poderia ser devido, em parte, ao maior 

consumo de água em Brejo dos Santos, devido ao clima mais quente. Por outro 

lado, a observação de que valores mais elevados foram encontrados para Brejo dos 

Santos quando comparados com Brejo das Freiras (que tem uma concentração 

média de F na água maior) sugere a utilização de uma grande quantidade de 

dentifrício durante a escovação ou ingestão de algum alimento ou bebida com alta 

concentração de F. Assim, uma avaliação da ingestão de F a partir dos diferentes 

componentes da dieta (sólidos e líquidos em separado) deveria ser conduzida em 

Brejo dos Santos, bem como uma avaliação da quantidade de dentifrício utilizada na 

escovação. Estas possíveis fontes alternativas de F tenderiam a aumentar os 

reservatórios intrabucais de F, mantendo os níveis na saliva total mais elevados.  

Schamschula et al. (1985) analisaram a concentração de F na saliva total de 

três grupos de voluntários húngaros, com idade média de 14 anos, que diferiam 

quanto à água de beber: 0,06-0,11; 0,5-1,1 ou 1,6-3,1 mg/L. Os valores encontrados 

foram 0,006; 0,011 e 0,016 mg/L para os grupos de baixo, intermediário e alto nível 

de F na água,  

 
6.3 Saliva do ducto da parótida 

Considerando a saliva do ducto da parótida como um biomarcador da 

quantidade de F absorvido, e, portanto, presente no plasma (EKSTRAND, 1977, 

WHITFORD et al., 1999), o aumento na concentração de F na saliva da parótida em 

função da idade, observado em Brejo das Freiras, pode ser facilmente 

compreendido. Hanhijarvi et al. (1981) encontraram correlação positiva entre os 

níveis de F no plasma e a idade em estudos realizados em humanos. Cerca de 99% 
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do F retido no organismo encontra-se armazenado no tecido ósseo. O aumento na 

concentração plasmática de F com a idade pode ser explicado pela distribuição do F 

em estado de equilíbrio (“steady-state”) entre o fluido extracelular e a camada de 

hidratação dos cristalitos ósseos (WHITFORD, 1996). A camada de hidratação dos 

cristalitos é contínua, ou pelo menos disponível, aos fluidos extracelulares. 

Presumivelmente, o F neste “pool” é rapidamente passível de trocas podendo, deste 

modo, sofrer migração em qualquer uma das direções, dependendo das 

concentrações relativas no fluido extracelular e na camada de hidratação 

(WHITFORD, 1996). Assim, havendo um aumento na concentração de F no osso 

com a idade, devido à contínua incorporação de F ao longo da vida, espera-se que 

haja um aumento também na concentração de F no plasma e, conseqüentemente, 

na saliva do ducto da parótida. Isto poderia ter refletido, inclusive, nas concentrações 

de F nas unhas. No presente estudo, apenas para Brejo das Freiras, onde há uma 

concentração média de F na água de 1,68 mg/L, foi observado o aumento de F na 

saliva da parótida com a idade. É provável que se o número de voluntários em cada 

faixa etária fosse maior, diferenças significativas pudessem ter sido encontradas 

também para as outras comunidades, onde o nível de exposição ao F é menor. Por 

outro lado, o fato desta relação não ter sido válida para a faixa etária de 3-7 anos 

pode ser devido à grande ingestão de F a partir do dentifrício por crianças desta 

faixa etária, o que aumentaria consideravelmente a sua ingestão diária total de F 

quando comparado aos voluntários mais velhos. De fato, na grande maioria dos 

estudos que estimam a ingestão de F de crianças brasileiras, o dentifrício é o maior 

contribuinte, participando com 50 a 80% da ingestão diária total (PAIVA et al., 2003; 

PESSAN et al., 2005; ALMEIDA et al., 2006). 

Segundo o modelo de regressão linear multivariada adotado, a concentração 

de F na água exerceu maior influência no nível de F na saliva da parótida. De fato, 

foi observada uma correlação significativa entre a concentração de F na água e na 

saliva da parótida, bem como entre saliva total e da parótida. O valor de r quadrado 

ajustado sugere que a concentração de F na saliva da parótida pode ser mais bem 

explicada pelo modelo adotado do que a saliva total. Estes dados em conjunto 

corroboram a utilização da saliva do ducto da glândula parótida, mas não a saliva 

total, como um biomarcador de exposição ao F, com a vantagem de sua coleta ser 

simples e menos invasiva do que a do biomarcador considerado “padrão-ouro”, que 

é o plasma sangüíneo (WHITFORD et al., 1999). 
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6.4 Concentração de F nas unhas e velocidade de crescimento das unhas 

A concentração de F na água foi a variável que mais exerceu influência sobre 

os níveis deste elemento nas unhas das mãos e dos pés. De fato, muitos estudos 

empregaram as unhas como biomarcadores de exposição ao F através da água de 

consumo. Schamschula et al. (1985) analisaram a concentração de F nas unhas das 

mãos e na saliva total de três grupos de voluntários húngaros com idade média de 

14 anos, que diferiam quanto à água de beber: 0,06-0,11; 0,5-1,1 ou 1,6-3,1 mg/L. 

As médias de concentração de F nas unhas foram 0,79; 1,31 e 2,31 mg/kg e na 

saliva total foram 0,006; 0,011 e 0,016 mg/L para os grupos de baixo, intermediário e 

alto nível de F na água. Esses valores apresentaram-se menores do que os obtidos 

no presente estudo para a faixa etária de 14-20 anos de Pirajuí e Cajazeirinhas 

(nível baixo de F), Bauru e Brejo dos Santos (nível intermediário de F) e Brejo das 

Freiras (nível alto de F), tanto para F nas unhas quanto na saliva total. Tal diferença 

se deve principalmente pela ausência do uso de dentifrício fluoretado por parte dos 

voluntários húngaros. Spate et al. (1994) usaram análise por ativação neutra para 

determinar as concentrações de F em unhas dos pés obtidas de mulheres residentes 

em Holden ou Boston, Massachusets, EUA, onde a água continha 0,09 e 1,0 ppm, 

respectivamente. As concentrações médias (com as variações) foram de 4,2 (2,4-

9,7) e 6,4 (2,7-10,1) mg/Kg, valores maiores do que os encontrados no presente 

estudo. Tal diferença pode ser devido aos tipos de análise de F, pois Spate et al. 

(1994) usaram análise por ativação neutra para determinar as concentrações de F 

em unhas. Whitford et al. (1999) analisaram as concentrações de F presentes nas 

unhas das mãos de crianças que residiam em áreas contendo 0,1, 1,6 ou 2,3 mg/L 

de F na água, tendo-se encontrado médias de 1,85, 5,28 e 7,52 mg/kg, 

respectivamente. Os autores concluíram que as unhas são boas indicadoras de 

ingestão de F. Em 2003, Arsati realizou um estudo com crianças de 20 a 30 meses 

de idade onde a autora verificou a relação entre concentração de F nas unhas e na 

água de abastecimento de três cidades paulistas: Cordeirópolis, Piracicaba e 

Assistência, que possuem 0,03, 0,64 e 1,53 mg/kg de F na água, respectivamente. 

Os resultados da concentração de F nas unhas das crianças deste estudo foram 

1,65, 2,85 e 4,14 mg/kg para Cordeirópolis, Piracicaba e Assistência, 

respectivamente. Os autores sugeriram que a unha pode ser um indicador da 

ingestão de F através da água de abastecimento.  Levy et al. (2004) analisaram a 



6 Discussão 
 

 

106 

concentração de F em unhas de crianças de 2 a 6 anos de idade em cidade 

fluoretada (Bauru) e não fluoretada (Itápolis). As médias (mg/kg) obtidas para unhas 

das mãos foram 3,56 e 2,29 e para unhas dos pés 2,81 e 1,58 para Bauru e Itápolis, 

respectivamente. Tanto para unhas das mãos quanto para dos pés, a concentração 

de F nas unhas foi significativamente maior na cidade fluoretada. Ao contrário desse 

resultado, os voluntários da faixa etária de 3 a 7 anos de Bauru, comparados com os 

de Pirajuí e Cajazeirinhas (comunidades não fluoretadas), não apresentaram 

diferenças significativas nos níveis de F tanto nas unhas das mãos como nos pés. 

.As concentrações de F nas unhas das mãos dos residentes de Brejo dos Santos e 

Brejo das Freiras foram maiores do que as dos outros voluntários. Realmente, essas 

foram as comunidades que apresentaram maior exposição ao F na água de 

consumo, sendo que Brejo das Freiras mostrou nível mais alto que as demais 

comunidades. Entretanto, a concentração média de F na água de Brejo dos Santos, 

embora mais elevada, não diferiu significativamente de Bauru. Curiosamente, os 

voluntários de Brejo dos Santos também tiveram níveis de F na saliva total maiores 

do que os de Brejo das Freiras. Estes dados sugerem que os voluntários de Brejo 

dos Santos tiveram um contato tópico com o F, o que levou à contaminação das 

unhas das mãos. O principal candidato seria o dentifrício fluoretado. Whitford et al. 

(1999) imergiram fragmentos de unhas das mãos em solução contendo 1 mg F/L e 

não observaram incorporação de F nestas unhas, sugerindo que as mesmas não 

estariam sujeitas a contaminação exógena. No entanto, é possível que soluções com 

concentrações de F mais altas do que 1 mg/L, como por exemplo a espuma do 

dentifrício durante a escovação, possam servir como fontes de contaminação. Por 

este motivo, no presente estudo também foi avaliada a possibilidade de 

contaminação exógena das unhas. Os dados obtidos, ao contrário de Whitford et al. 

(1999), indicam que pode ocorrer a contaminação das unhas e que quanto maior o 

tempo de exposição das unhas ao F, maior será a impregnação deste elemento nas 

mesmas. Além disso, o F exógeno parece ligar-se firmemente às unhas, uma vez 

que a limpeza mecânica com escovação e água deionizada, seguida de ultra-som, 

não foi suficiente para remover o F aderido. Este achado chama a atenção para a 

importância da limpeza das unhas previamente à análise de F. A limpeza com 

escova interdental e água deionizada, seguida de ultra-som, geralmente é 

empregada nos estudos com amostras de unhas. No entanto, foi mostrado que a 

contaminação exógena pode mascarar o F de origem sistêmica, que é o de interesse 
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quando se pensa na unha como biomarcador. Portanto, sugere-se a utilização de 

um método de limpeza das unhas que seja eficaz na remoção do F de origem 

externa. O modelo adotado na regressão linear multivariada foi duas vezes mais 

representativo para unhas dos pés do que das mãos. Isto se deve em parte à menor 

contaminação das unhas dos pés em relação às das mãos. 

Em relação a concentração de F nas unhas, foram encontrados alguns 

valores discrepantes durante a leitura de F de duplicatas da mesma amostra. A fim 

de se esclarecer tal diferença, foi desenvolvido um experimento para avaliar a 

concentração de F nas unhas de cada dedo da mão separadamente. Não houve 

diferença estatisticamente significativa entre o conteúdo de F nas unhas dos 

diferentes dedos das mãos. Sendo assim, a diferença obtida nas leituras de 

duplicatas não foram devido a “pool” de unhas dos diferentes dedos como se 

poderia pensar, parecendo refletir problema metodológico. 

Em ordem decrescente de influência, nas unhas das mãos constaram o 

gênero, a idade e a velocidade de crescimento das unhas; já nas unhas dos pés 

foram a velocidade de crescimento das unhas, a idade e o gênero.  

Em ambos os casos o gênero feminino apresentou maior concentração de F 

nas unhas do que o masculino. Provavelmente, devido à utilização de esmalte de 

unhas pelas mulheres, que contém F em sua formulação. Apesar da orientação de 

se evitar o uso de esmalte durante o período experimental e verificar a ausência do 

mesmo durante as coletas, este parece ser um fator de contaminação externa das 

unhas. 

Considerando o fator idade, nas comunidades de Brejo dos Santos e Brejo 

das Freiras, as concentrações de F nas unhas dos indivíduos de 30-40 e 50-60 anos 

foram maiores do que nos demais grupos etários. Parece existir uma tendência para 

aumento na concentração de F encontrada em função da idade, nas comunidades 

com nível mais elevado de F na água. No entanto, as diferenças encontradas não 

foram significativas, devido à variabilidade dos resultados. É provável que se o 

número de voluntários em cada faixa etária fosse maior, diferenças significativas 

pudessem ter sido encontradas. Assim, sugere-se que quando se pretende utilizar 

as unhas como biomarcadores de exposição ao F, a faixa etária dos voluntários seja 

levada em consideração. 



6 Discussão 
 

 

108 

Quando foram comparadas as concentrações de F nas unhas das mãos com 

as dos pés, os valores encontrados foram em geral semelhantes. De acordo com 

este resultado, Machoy (1989), Rodrigues et al. (2004) e Buzalaf et al. (2006) 

também obtiveram concentrações de F semelhantes para unhas das mãos e dos 

pés. Machoy (1989) analisou as unhas das mãos e as dos pés de um único indivíduo 

e encontrou níveis médios de 3,65 e 3,58 mg/kg para as unhas das mãos e dos pés, 

respectivamente. Rodrigues et al. (2004) encontraram uma correlação positiva 

(r=0,571, p<0,05) entre a concentração de F presente nas unhas das mãos e dos 

pés, cujo coeficiente de correlação foi similar ao encontrado neste estudo (r=0,590). 

Em contrapartida, Whitford et al. (1999) relataram que os valores encontrados para 

concentração de F nas unhas das mãos foram aproximadamente 50% maiores do 

que os obtidos para as unhas dos pés, e que tal resultado pode estar relacionado 

com o menor fluxo sanguíneo na região dos pés e/ou devido ao crescimento mais 

lento das unhas dos pés. De fato, os dados mostram que as unhas dos pés 

apresentaram crescimento mais lento que as das mãos, porém este critério isolado 

não foi suficiente para explicar os níveis de F encontrados nas unhas das mãos e 

dos pés, que permaneceram semelhantes. Na literatura, há relatos controversos 

sobre qual sítio (mão ou pé) apresentaria maior concentração de F nas unhas. 

Analisando os dados disponíveis até o momento e considerando o presente estudo 

como aquele com maior tamanho amostral, pode-se sugerir que não há diferenças 

entre a concentração de F presente nas unhas das mãos e dos pés. 

Foi encontrada uma correlação negativa entre velocidade de crescimento das 

unhas e seu conteúdo de F, tanto para mãos quanto para pés. A velocidade de 

crescimento das unhas interfere nos níveis de F e quanto menor a velocidade de 

crescimento, maior a concentração deste elemento. Isto faz sentido, já que neste 

caso há mais tempo para o F circulante ser incorporado à unha em crescimento. Foi 

estimado por Mc Donnell; O’ Mullane (2004) que o crescimento médio das unhas dos 

polegares das mãos de crianças (2-3 anos) até o ponto onde elas poderiam ser 

cortadas e analisadas quanto ao conteúdo de F foi 0,10±0,02 mm/dia, enquanto que 

no atual estudo este dado para crianças de 3-7 anos foi 0,16±0,05 mm/dia. Esta 

diferença pode ser devido a variações na metodologia de análise e à diferença de 

idade dos voluntários dos dois estudos. Buzalaf et al. (2006) avaliaram a velocidade 

de crescimento das unhas das mãos e dos pés de indivíduos adultos, através de 

marcações de referência feitas com uma lâmina de bisturi na margem da cutícula de 
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cada unha e medindo-se a distância da margem da cutícula até a marcação após 8 

semanas. À semelhança dos dados aqui obtidos, a velocidade de crescimento foi 

significativamente maior para as unhas das mãos quando comparadas às dos pés. 

Também foi observada uma velocidade de crescimento significativamente maior 

para as unhas dos dedos polegares dos pés, quando comparadas às demais unhas 

dos pés. Isto corrobora a sugestão de que as unhas dos polegares dos pés sejam 

utilizadas para se avaliar a exposição subcrônica e crônica ao F, devido à sua 

velocidade de crescimento mais rápida, massa adequada, e principalmente porque 

as unhas dos pés são menos sujeitas a contaminações exógenas. 

Estes dados analisados em conjunto sugerem que as unhas dos pés são 

marcadores mais apropriados de exposição ao F que as unhas das mãos, pelos 

seguintes motivos: 

• Parece não haver diferença significativa entre a concentração de F 

presente nas unhas das mãos e dos pés; 

• Os coeficientes de correlação encontrados entre a concentração de F 

existente nas unhas dos pés e: na água de consumo, na saliva total e na 

saliva do ducto da parótida são maiores que aqueles observados para as 

unhas das mãos; 

• As unhas dos pés são mais protegidas de contaminação exógena que as 

das mãos. 

No entanto, quanto se pretende utilizar as unhas como biomarcadores de 

exposição ao F para estimar o risco de fluorose dentária, a sensibilidade deste 

biomarcador deve ser considerada. Sampaio et al. (2003), numa tentativa de validar 

a concentração de F nas unhas das mãos como um biomarcador de exposição ao F, 

examinaram a severidade da fluorose dentária em crianças residentes em diferentes 

regiões do Estado da Paraíba onde os níveis de F natural existentes na água de 

beber (poços particulares) eram 0,1, 1,6 e 2,3 mg/L. Estas crianças tinham sido 

previamente examinadas com relação à concentração de F nas unhas das mãos 

(WHITFORD et al., 1999), A concentração média de F nas unhas das mãos das 

crianças que apresentaram TF 0 foi significativamente menor que a concentração 

média das crianças que apresentaram TF 5. Porém, esta diferença não foi 

observada para crianças com TF 1, 2, 3 e 4. Estes achados foram de certa forma 

corroborados no presente estudo, onde se observou que não foram detectadas 

diferenças significativas na concentração de F das unhas dos voluntários de Pirajuí, 
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Cajazeirinhas e Bauru, onde supostamente a exposição total ao F é menor. Isto 

indica que unhas são bons preditores da exposição ao F quando os níveis de 

ingestão são altos, sendo necessários mais estudos para se definir e refinar este 

parâmetro. 
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7 Conclusões 
 

 

 A análise dos dados permite concluir que: 

 

• Em relação à concentração de F na saliva total, não houve diferenças 

entre as faixas etárias, mas sim entre as comunidades. A maior 

concentração foi encontrada para Brejo dos Santos e a menor para 

Pirajuí. 

• Quanto à saliva do ducto da parótida, os voluntários de Bauru e Pirajuí 

apresentaram níveis de F similares e menores que os encontrados 

para as demais comunidades. Os voluntários de Brejo das Freiras 

apresentaram concentração de F na saliva da parótida maior que os 

voluntários. Com exceção da faixa etária de 2-7 anos, foi observada 

uma tendência de aumento na concentração de F na saliva do ducto 

da parótida em função da idade na comunidade com nível alto de F na 

água. 

• Considerando-se as unhas das mãos, a maior concentração de F foi 

encontrada para os voluntários de Brejo dos Santos, 50-60 anos, e 

menor concentração na comunidade de Pirajuí, 50-60 anos. 

• Considerando-se as unhas dos pés, a maior concentração de F foi 

encontrada nos voluntários de Brejo das Freiras, 50-60 anos, e a 

menor na comunidade de Pirajuí, 14-20 anos. 

• Quando se compararam as unhas das mãos com as dos pés, os 

valores encontrados foram em geral semelhantes. 

• Quanto maior a velocidade de crescimento das unhas, menor foi o 

nível de F nas mesmas. 

• A velocidade de crescimento das unhas das mãos foi maior que a das 

unhas dos pés. 

• Os fatores idade, gênero e velocidade de crescimento das unhas 

exerceram influência sobre o conteúdo de F das mesmas, porém foi a 
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concentração de F na água a variável que mais influenciou a 

concentração de F nas unhas. 

• As unhas foram passíveis de contaminação exógena por F e quanto 

maior o tempo de exposição, maior foi a retenção de F nas mesmas. 

• As unhas se mostraram boas indicadoras da exposição ao F em 

indivíduos sujeitos a alto nível de F na água, sendo necessários mais 

estudos para se refinar este parâmetro. 

• Os dados analisados em conjunto corroboram a utilização da saliva do 

ducto da glândula parótida, mas não a saliva total, como biomarcador 

de exposição ao F. 
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Anexos 

 
ANEXO A - Carta de informação ao paciente 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Bauru 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

Carta de Informação ao Voluntário 

 

Nome do voluntário: _________________________________________________ 

 

As informações contidas nesta carta serão fornecidas pela aluna de 

Doutorado Rejane Fukushima, sob a orientação da Profa. Dra. Marília Afonso 

Rabelo Buzalaf e do Prof. Dr. Fábio Correia Sampaio, com o intuito de informar ao 

voluntário e seu responsável sobre a natureza dos procedimentos a que se 

submeterá ao participar da pesquisa, com a capacidade de livre arbítrio e sem 

qualquer coação. 

 

1 - Título do Trabalho Experimental 

Unhas humanas como marcadores biológicos de exposição ao flúor: 

Correlação com a saliva da parótida e influência da idade. 

 

2 - Objetivo 

O objetivo deste trabalho é avaliar se existe relação entre a concentração de 

flúor presente nas unhas e na saliva da glândula parótida de voluntários de quatro 

faixas etárias diferentes. Além disso, serão comparadas unhas das mãos com unhas 

dos pés.  

 

3 - Procedimentos da Fase Experimental 

O experimento será feito em 2 dias distintos previamente estabelecidos, 

sendo que em cada dia serão repetidos os mesmos procedimentos. Os voluntários 
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deverão escovar os dentes pela manhã de modo habitual e então não escovar mais 

os dentes até o horário marcado para coleta da saliva. A alimentação será mantida 

de modo usual. Para coleta da saliva será pingado suco de limão na língua e então 

toda a saliva produzida será coletada por 3 minutos. Depois disto, será colocado um 

coletor na bochecha e coletada uma amostra de saliva diretamente da glândula 

salivar, por 3 minutos. Neste dia os voluntários deverão fornecer amostras das 

unhas das mãos e dos pés. 

 

4 - Benefícios do Experimento 

Essa pesquisa fornecerá dados importantes com relação ao uso da unha e da 

saliva do ducto da glândula parótida como indicadores da exposição ao flúor. 

 

5 - Informações 

Os voluntários, pais ou responsáveis terão a garantia de receber 

esclarecimento de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e 

outros assuntos relacionados com a pesquisa. Qualquer dúvida ou problema, por 

favor, entrar em contato com um dos pesquisadores no telefone 3235-8246 

(Laboratório de Bioquímica). 

Por estarem entendidos e de acordo com a presente carta de informação.  

 

________________, ___de ______________ de 200_ 

Local e data 

 

_______________________________________________ 

Nome do voluntário, pai/mãe ou responsável 
 

________________________________________________ 

Assinatura do voluntário, pai/mãe ou responsável 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Bauru 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 
senhor(a) _________________________________________________, portador(a) 
da cédula de identidade número ______________________, após leitura minuciosa 
da CARTA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE, devidamente explicada pela 
profissional em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos 
quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 
explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em concordância 
em participar da pesquisa proposta no que lhe é cabível. 

Fica claro que o voluntário ou seu representante legal pode a 
qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar 
de participar do estudo alvo da pesquisa e ciente que todo trabalho realizado torna-
se informação confidencial guardada por força do sigilo profissional (Art, 9o do 
Código de Ética Odontológica), 

Por estarem entendidos e conformados, assinam o presente termo, 
_____________, ___ de _________________ de 200_ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do voluntário, pai/mãe ou responsável 

 

___________________________                       ___________________________ 

Profa. Dra. Marília Afonso R. Buzalaf                   Prof. Dr. Fábio Correia Sampaio 

Orientadores 

 

_______________________________ 

Rejane Fukushima 

Pesquisadora responsável 
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