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RESUMO 

Introdução: A vigilância da qualidade da água é a principal estratégia para assegurar sua 

potabilidade e avaliar os riscos que os sistemas e as soluções alternativas de 

abastecimento de água podem representar para a saúde humana. Entre os parâmetros da 

vigilância destaca-se o íon flúor (fluoreto), em decorrência dos riscos e benefícios que 

sua concentração pode representar para a saúde humana. Objetivo: Analisar a estrutura e 

o grau de implementação das atividades de vigilância da qualidade da água de 

abastecimento público em relação ao parâmetro fluoreto entre os Estados brasileiros, 

incluindo o Distrito Federal. Métodos: Foram utilizados como base para análise 27 

questionários aplicados aos responsáveis pela vigilância da água, com o intuito de 

investigar as atividades de vigilância para o monitoramento da qualidade da água para 

consumo humano em relação ao fluoreto. O grau de implementação foi considerado 

incipiente, intermediário ou avançado, conforme critérios/indicadores definidos com base 

em um modelo lógico. Resultados: Apenas sete unidades federativas realizavam a 

vigilância do parâmetro fluoreto, necessitando, as demais de uma melhor estruturação, 

implementação de atividades, incentivo e/ou interação entre os níveis de governo, os 

órgãos de vigilância e os especialistas. Conclusão: Para alcançar um grau avançado de 

implementação da vigilância da qualidade da água em relação ao fluoreto em todos as 

unidades da federação, mecanismos de coordenação e do processo de governança dessa 

política nesse subsetor institucional do setor saúde devem ser aprimorados.  
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ABSTRACT   

Introduction: Water quality surveillance is the main strategy to ensure its potability 

and to assess the risks that water supply systems and alternative solutions may pose 

to human health. Among the surveillance parameters, fluorine ion (fluorides) stands 

out, due to the risks and benefits that its concentration may represent for human 

health. Objective: Analyze the structure and degree of implementation of public 

water quality monitoring activities in relation to the fluoride parameter between 

Brazilian states, including the Federal District. Methods: Twenty-seven 

questionnaires were applied to the authorities responsible for water surveillance in 

order to investigate the monitoring activities of the water quality for human 

consumption. The level of implementation was considered incipient, intermediate or 

advanced according to criteria/ indicators defined based on a logical model. Results: 

Only seven federative units were monitoring the fluoride parameter while the others 

units needed better structuring, implementation of activities, encouragement and/or 

interaction between government levels, administrative cores and experts. 

Conclusion: To achieve an advanced grade of implementation of the fluoride 

surveillance in all units of the federation, coordination mechanisms and the 

governance process of this policy in this institutional subsector of the health sector 

should be improved.  

  

  

  

  

Descriptors: Public health; Water fluoridation; Fluorine; Environmental health 

surveillance; Safe water.  
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1 INTRODUÇÃO  

O íon flúor além de ser responsável pelo declínio da cárie, também age reduzindo 

a velocidade de progressão de novas lesões (BRASIL,2009), pois confere maior 

resistência à superfície do esmalte dentário, através de episódios contínuos de 

desmineralização e remineralização superficial desencadeados pela queda de pH 

decorrente da produção de ácidos a partir de carboidratos; A presença ininterrupta de 

pequenas quantidades de flúor no meio bucal se faz  necessária para que este poder 

preventivo ocorra (BRITO et al. 2016).  

  Normalmente as águas contêm algum teor de fluoreto, porem estes são 

insuficientes para a prevenção da cárie dentária, desta maneira o procedimento adotado 

em vários países, inclusive no Brasil, consiste em ajustar o valor dos teores naturais até o 

patamar recomendado para cada localidade, resultando o máximo de benefício de 

prevenção de cárie O método tem sido recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e pela Internacional Association for Dental Research (IADR), dentre outras 

organizações (BRASIL,2009).  

A utilização de fluoretos adicionados à água de abastecimento público como meio 

preventivo e terapêutico, iniciou-se em 1945 e 1946, nos Estados Unidos da América e 

Canadá, após estudos comprovando a eficácia da medida (na época uma redução de 50% 

na prevalência de cáries) (BRASIL,2009). Nos Estados Unidos, onde a fluoretação foi 

considerada uma das dez medidas de saúde pública mais importantes no século XX, duas 

em cada três pessoas consomem água fluoretada (CDC, 1999).  

No Brasil, a fluoretação teve início da cidade de Baixo Guandu (Espírito Santo), 

em 1953, por iniciativa da Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública (FSESP). Os 

instrumentos legais, ainda em vigor, que determinam a fluoretação da água em sistemas 

brasileiros de abastecimento público nos locais onde exista Estação de Tratamento de 

Água, são a  Lei Federal nº 6.050, promulgada em 1974 (BRASIL,1974) e a Portaria nº 
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635, do Ministério da Saúde, que fixou as normas e os padrões a serem seguidos na 

implantação desse método (BRASIL, 1976).   

Estados como Rio Grande do Sul e São Paulo possuem normas regulatórias 

específicas em relação à fluoretação das águas de abastecimento (CESA, ALBEGG e 

AERTS, 2011). Decorridos mais de 30 anos, especialistas reclamaram a atualização dessa 

portaria (MORAES et al. 2009; CARMO et al., 2010; MOTTER et al., 2011; PEIXOTO 

et al., 2012) e um documento de consenso técnico foi aprovado por especialistas em 2011 

(CECOL/USP, 2011).  

O monitoramento dos teores de fluoreto na água de abastecimento público pode 

ser realizado com a finalidade de assegurar sua conformidade com padrões de 

potabilidade ou, também, para assegurar a qualidade dos teores de fluoreto, de forma 

estável, constante e sem interrupções, visando ao controle da cárie dentária em nível  

populacional (NARVAI et al., 2006; FRAZÃO, PERES e NARVAI, 2011;  

CECOL/USP, 2011), com o mínimo risco de fluorose ou manchas no esmalte dentário. 

Cabe ressaltar que a fluorose dentária origina-se da exposição do germe dentário, durante 

o seu processo de formação, a altas concentrações do íon flúor, apresentando aspecto 

clínico geralmente de manchas opacas amareladas ou castanhas no esmalte, em dentes 

homólogos (DENBESTEN, 1999).   

Quando esse monitoramento é feito a partir da observação de amostras da água por 

organismo distinto daquele que é responsável pelo sistema de fluoretação, ele é chamado 

de heterocontrole (NARVAI, 2000a). Quando o monitoramento é parte da ação 

permanente do Estado, é chamado de vigilância (VENTURINI et al., 2016).  

Nesse contexto, o conceito de vigilância pode ser entendido como o 

acompanhamento sistemático de eventos adversos à saúde, com o propósito de aprimorar 

as medidas de controle, incluindo em sua aplicação a coleta sistemática da informação, a 
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análise dos dados e a disseminação das informações adequadamente analisadas 

(WALDMAN e ROSA, 1998).  

A vigilância pode ser realizada a partir da auditoria de dados produzidos pelas 

companhias de abastecimento de água ou por meio da observação direta, examinando 

amostras de água da rede de distribuição (WHO, 2011). Entretanto, especialistas 

brasileiros têm recomendado que o controle da fluoretação seja feito por entidades não 

relacionadas diretamente ao tratamento da água e avaliadas através de amostras colhidas 

diretamente na rede de distribuição (SCHNEIDER FILHO et al., 1992; ENATESPO, 

1998; NARVAI, 2000b), assegurando a qualidade do processo, a validade da  

informação e a confiabilidade para se alcançar as metas de saúde bucal.  

Alguns estudos de abrangência nacional têm mostrado insuficiências e 

desigualdades entre as unidades federadas, quando analisados os dados incluídos no 

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano  

(Sisagua) com a finalidade de realizar ações de vigilância (CESA, ALBEGG e AERTS, 

2011; FRAZÃO et al., 2013; RONCALLI et al., 2019). Essas diferenças podem estar 

relacionadas às características da estrutura de recursos existentes em cada unidade da 

federação e também ao processo de trabalho desenvolvido nos órgãos responsáveis pela 

vigilância da qualidade da água em relação ao fluoreto. Mas nenhum estudo investigou 

essas dimensões.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA   

Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, o novo arranjo federativo 

propiciou a descentralização da administração pública, pela qual se alterou a estrutura 

institucional mantida durante o regime militar (1964-1985), que havia concentrado as 

decisões políticas e os recursos financeiros no governo federal. Assim, foram conferidos 

aos Estados, Distrito Federal e municípios, autonomia e capacidade decisória para 

implementar políticas públicas.   

No Brasil, alguns especialistas argumentam que o processo de descentralização 

das ações e serviços de saúde ocorreu num contexto de transição de um federalismo 

centralizado, no qual Estados e municípios, durante o regime militar, eram uma espécie 

de “agentes administrativos” do governo central, para um arranjo federativo cooperativo, 

caracterizado pela autonomia decisória dos governos subnacionais (ALMEIDA, 1996a; 

MÉDICI e MACIEL, 1995). O texto final da Constituição de 1988, contudo, foi 

inconsistente nos capítulos que tratam das competências e atribuições concretas dos 

diferentes níveis da gestão pública, na elaboração e implementação de políticas, deixando 

as definições sobre a divisão de tarefas, formas, instrumentos de cooperação e colaboração 

entre os entes federados para a legislação complementar (ALMEIDA, 1996b; 

ARRETCHE, 1999, 2000, 2015; REZENDE, 1995; SOUZA,  

1998).   

De acordo com ALMEIDA (2001, p. 14), a simultaneidade de diferentes instâncias 

de poder corresponde a “[...] formas peculiares de relações intergovernamentais, 

constitutivamente competitivas e cooperativas, e necessariamente caracterizadas tanto 

pelo conflito de poder, como pela negociação entre esferas do governo”.  

No caso do setor saúde, a Constituição estabeleceu a universalização do acesso a 

toda a população e instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), tendo sido delegada a gestão 

dos serviços públicos aos municípios. A coordenação dessas ações foi definida como 
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responsabilidade dos Estados, que também deveriam ser executores de atividades 

complexas, enquanto a normatização e as transferências de recursos foram deixadas para 

a União.    

Os municípios e Estados brasileiros foram transformados em entes federativos 

autônomos, com liberdade relativa para adotar ou não programas sociais ofertados por 

outras esferas de governo. Dessa forma, os municípios passaram a depender de incentivos 

na forma de contrapartida financeira para implementar programas nacionais, podendo 

aderir ou não a eles. As administrações estaduais e municipais passaram, assim, a adquirir 

importantes atribuições na definição e na determinação de políticas públicas, 

principalmente nas áreas sociais, como educação, saúde, cultura, assistência social e 

urbanismo (SERRA e AFONSO, 1999; ALMEIDA, 1996; ARRETCHE, 1999, 2000; 

GIAMBIAGI e ALÉM, 1999; REZENDE, 1995; SOUZA, 1998).  

Além da dimensão vertical, observa Méndez (1997), desde então as relações 

intergovernamentais são marcadas pela interação horizontal, estabelecendo-se a partir daí 

relações que não ocorrem apenas entre grupos distintos de governo, mas também entre as 

entidades governamentais de um mesmo nível territorial (Estado-Estado, município-

município).   

Num sistema federativo, em que coexistem diferentes esferas autônomas de 

governo, parcialmente independentes e parcialmente dependentes, a produção de políticas 

públicas deve levar em consideração o entrelaçamento das relações entre os governos. 

Essa conduta constitui um relacionamento interdependente, que envolve processos 

decisórios em grupo (WRIGHT, 1988).  

De acordo com FREY (2000), o processo de formulação e implementação das 

políticas públicas de um setor depende em grande parte do envolvimento de atores 

(técnicos, gestores, políticos, entidades de classe, sindicatos, organizações não 

governamentais etc.) que se sentem implicados na interação de diferentes grupos de 
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interesse, e de como esses entes formam alianças para atuar afirmando ou negando um 

determinado projeto político. Tais pontos de vista – ou racionalidades distintas de cada 

setor – geram avanços e resistências.   

Na saúde, a relação entre União e Estados, durante o regime militar, estava mais 

próxima de um federalismo dual, com a presença de duas redes de assistência à saúde, 

uma ligada ao Inamps (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) e 

outra mantida pelos Estados e municípios, que atendiam à população como um todo. No 

escopo do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, a mobilização social formada nos 

anos 1970 que reuniu um conjunto de ideias com vistas a mudanças e transformações 

necessárias na área da saúde, passou-se a reivindicar a unificação no comando dos 

serviços e a construção de um sistema de saúde único e nacional (AGRA FILHO, 2014).   

Em relação ao saneamento básico, as maiores transformações ocorreram nos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Estes receberam do governo 

federal maior atenção enquanto política pública.   

Importante compreendermos o contexto que envolveu a questão do saneamento ao 

longo da história do país. De acordo com SOUZA et al. (2015), no início do século XIX 

o Brasil não contava com sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Assim, a solução encontrada para o acesso à água foi a instalação de chafarizes pela Igreja 

ou a utilização de mananciais.   

De meados do século XIX e ao início do século XX, os primeiros sistemas públicos 

de abastecimento de água foram construídos, por meio da privatização dos serviços. A 

distribuição da água era feita sem tratamento e alcançava apenas os núcleos centrais 

urbanos das cidades de maior importância econômica.  

Entre o final do século XIX e a década de 1940, ocorreu a encampação dos serviços 

privados de água e esgotos. A primeira, em São Paulo (1893), como resultado das revoltas 

populares por ampliação de cobertura. Durante esse período houve uma expansão de 40% 
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da cobertura domiciliar do abastecimento de água nas grandes e médias cidades 

brasileiras. Na década de 1960, essa cobertura atingiu 50% e consolidou-se a perspectiva 

do modelo tarifado na gestão dos serviços públicos de água e esgotos, por meio de 

empresas de economia mista (SOUZA et al., 2015).  

O Plano Nacional de Saneamento (Planasa), criado em 1971, considerou a 

necessidade de investimento em saneamento nas áreas urbanas e priorizou tecnologia de 

maior custo, sem preocupação com as condições ambientais e socioeconômicas. As 

urbanizações irregulares, como favelas, eram consideradas não saneáveis. Com isso, 

consolidou-se a falta de saneamento adequado em regiões habitadas pelos estratos sociais 

mais baixos da população, o que aprofundou a estrutural desigualdade social brasileira. 

Em 1990, a cobertura urbana de abastecimento de água e de esgotamento sanitário passou 

a cerca de 90% e 45%, respectivamente. No mesmo ano, o Planasa foi extinto, marcando 

o início de uma política favorável à privatização dos serviços, que redirecionou o setor 

(SOUZA et al., 2015).  

Com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos após a Cúpula 

do Milênio das Nações Unidas, em 2000, intensificaram-se no Brasil os debates sobre um 

novo marco legal e regulatório para o setor, bem como a adoção de medidas para a 

retomada dos investimentos. Observou-se uma reestruturação institucional por meio da 

criação do Ministério das Cidades e da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, 

que permitiu melhor direcionamento das ações governamentais (SOUSA e COSTA, 

2016).  

Em 5 de janeiro de 2007 foi promulgada a Lei Nacional de Saneamento Básico  

(LNSB), n.º 11.445, na qual são estabelecidas as diretrizes nacionais para o setor. À União 

coube o papel de estabelecer e implementar essa política no âmbito federal. Foi também 

definido que os serviços públicos de saneamento seriam prestados segundo os princípios 

constitucionais fundamentais de universalização do acesso, integralidade no 
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abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como especificadas as diretrizes para 

o acesso a recursos federais, sua gestão e a regulação dos serviços. No capítulo II dessa 

norma legal, a titularidade foi atribuída aos municípios em relação à concessão dos 

serviços relacionados ao tratamento da água de abastecimento (BRASIL, 2007; 2009a).  

Para que essa lei fosse cumprida foi importante a separação clara das funções e 

das estruturas administrativas, além de investimentos em infraestrutura, capacitação e 

formação de pessoal. Como consequência, ela estabeleceu competitividade do serviço 

e/ou setor que eram prestados apenas por companhias estaduais, visando a universalização 

dos serviços de água e esgoto no país. Permitiu ainda que os esforços dispersos passassem 

a ser coordenados pela União, apontando para uma direção articulada (AGRA FILHO, 

2014).   

Dessa forma, para conseguir alcançar metas, o setor passou a depender de um 

conjunto muito mais amplo e diversificado de interesses, disputados em torno de 

diferentes projetos de saneamento básico. Esses projetos distinguem-se em vários 

aspectos, entre os quais suas premissas e valores. Observam-se aqueles que consideram o 

saneamento básico como um direito social, integrante de políticas sociais e promotor de 

justiça socioambiental, cabendo ao Estado sua promoção; outros, de cunho neoliberal, 

reconhecem o saneamento básico como uma ação de infraestrutura ou um serviço que 

deve ser submetido a mecanismos de mercado, quando não se constitui na própria 

mercadoria (AGRA FILHO, 2014). Nessa perspectiva, a água ou os serviços públicos de 

abastecimento de água passam a ser um bem econômico que pode ser privatizado e 

regulado pelo mercado. Nessa perspectiva, também no saneamento básico, assim como 

no urbanismo, no campo, na educação, na saúde, na moradia, o que está em disputa é o 

projeto de sociedade e, consequentemente, o papel do Estado no campo das políticas 

públicas (AGRA FILHO, 2014).  
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Seja o abastecimento de água um direito social ou bem econômico, deve-se 

assegurar a qualidade da água oferecida à população. Um dos parâmetros avaliados em 

relação a essa questão diz respeito à concentração do íon flúor, sendo sua avaliação 

obrigatória por dispositivos normativos desde 1977 em nosso país. A importância desse 

controle é reforçada quando os sistemas de abastecimento de água ajustam a concentração 

do fluoreto com a finalidade da prevenção da cárie dentária em nível populacional. Esse 

ajuste é uma tecnologia de saúde pública chamada de fluoretação da água de 

abastecimento público.  

A indagação de que a cárie dentária poderia ser prevenida através da fluoretação 

da água de abastecimento teve início nos Estados Unidos da América (EUA) como 

estratégia de saúde pública, cuja finalidade era prevenir a cárie dentária. A partir de  

1951, a fluoretação das águas passou a ser política oficial do governo norte-americano. 

No ano de 1960, cerca de 50 milhões de residentes desse país eram beneficiados pela 

medida, que em 2006 atingia cerca de 60% da população. Para o Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças, localizado em Atlanta (Georgia/EUA), o poder preventivo da água 

fluoretada varia entre 40% a 70% em crianças, a depender da prevalência de cárie, além 

de reduzir a perda dentária em adultos. A instituição classifica a fluoretação das águas de 

abastecimento como uma das dez maiores conquistas alcançadas no campo da saúde 

pública no século XX (CDC, 1999). Em 2014, a Academia Americana de Pediatria 

publicou um informe clínico em que classifica o método como efetivo e seguro na 

proteção dos membros mais vulneráveis da população (CLARK e REBECCA, 2014).   

Estudo realizado por EVANS, LO e LIND (1987), verificou que, após 25 anos da 

fluoretação das águas de Hong Kong, foram utilizadas concentrações de 0,7, 0,9 e 1 ppm 

de fluoreto, dependendo da variação do período nesse intervalo de tempo. Entre 1960 e 

1980 o índice ceo-d das crianças de 6 a 8 anos e de 9 a 11 anos diminuiu de 9,2 para 4 e 

de 3,8 para 1,7, respectivamente. Em adultos com idades entre 15-19 e 35-44 anos o índice 
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CPO-D decresceu de 4,6 para 1,7 e 11,3 para 7,3, respectivamente, entre os anos 1968-

1984.   

Dos países que aderiram à fluoretação das águas de abastecimento como método 

de prevenção e controle da cárie dentária destacam-se, com as maiores taxas de cobertura, 

Hong Kong (100%), Singapura (100%), Israel (75%), Colômbia (70%), Malásia (próximo 

de 70%), Irlanda (66%), Austrália (61%), EUA (61%), Nova Zelândia (61%), Brunei 

(56%), Brasil (próximo de 50%), Canadá (43%) e Chile (40%) (BRITISH 

FLUORIDATION SOCIETY, 2004).   

No Brasil, a fluoretação das águas de abastecimento teve início no município de 

Baixo Guandu (ES), em 1953, por iniciativa da Fundação Serviços Especiais de Saúde 

Pública. O resultado dessa intervenção, após 10 anos de sua implementação, foi a redução 

do valor médio do índice CPOD, na idade-índice de 12 anos de 8,6 em 1953 para 3,7 em 

1963 (BRASIL, 2009b). Desde então, a cobertura da fluoretação vem aumentando 

(NARVAI, 2000a). FRAZÃO e NARVAI (2017a) observaram que, entre 2000 e 2008, 

houve um acréscimo de 8,6% na cobertura da população brasileira, aumentando a taxa de 

67,7% para 76,3%. Esse valor representa uma das mais altas coberturas entre os dez países 

mais populosos do planeta.   

Com o passar dos anos, a vigilância tornou-se a principal estratégia das autoridades 

para assegurar a qualidade da água fornecida à população. O conceito de vigilância 

apareceu no final do século XIX, com o desenvolvimento das investigações no campo das 

doenças infecciosas e o advento da microbiologia, emergindo daí novas e mais eficazes 

medidas de controle; porém, apenas com a função de observar contatos de pacientes 

atingidos pelas denominadas “doenças pestilenciais”. Em meados do século XX esse 

conceito foi ampliado, passando a ser denominado de “acompanhamento sistemático de 

eventos adversos à saúde na comunidade”, com o propósito de aprimorar as medidas de 

controle (WALDMAN e ROSA, 1998).   
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As primeiras iniciativas de um controle sanitário no Brasil surgiram no final do 

século XVII, com ações isoladas desenvolvidas contra a febre amarela. Somente no século 

XIX, com a abertura dos portos brasileiros, em 1808, o Estado começou a se preocupar 

com a preservação da saúde populacional, e, então, a palavra vigilância apareceu pela 

primeira vez nos documentos públicos. Baseava-se na noção de contágio, associada a 

medidas de isolamento para as embarcações vindas de áreas suspeitas de peste ou doenças 

contagiosas e ao controle sanitário sobre as mercadorias a bordo (SOUZA et al., 2015).  

Apenas no final do século XIX a institucionalização da vigilância ocorreu mais 

fortemente, com a criação da Diretoria Geral de Saúde Pública em 1897. No início do 

século XX, a presença de sanitaristas recém-formados na Europa, entre eles Oswaldo 

Cruz, foi fundamental para o surgimento de condições sanitárias mínimas à manutenção 

das relações comerciais e o combate às doenças pestilenciais. Nesse momento, o país 

adotou a vacinação compulsória e a vigilância sanitária como políticas públicas.   

No ano de 1976 foi instituída a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS). Essa iniciativa consolidou a dissociação entre as vigilâncias epidemiológica e 

sanitária.   

Entre os anos 1970 e 1980, o movimento sanitário se fortaleceu na luta pela saúde 

como direito de todos e dever do Estado. As proposições aprovadas na emblemática VIII 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, representaram um marco histórico 

nessa direção. Além das atribuições conferidas ao SUS, diversas ações de vigilância em 

saúde foram relacionadas no artigo 200 da Constituição de 1988.  

Em 1990, após a criação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), foi constituído 

o Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi), cuja missão era promover o uso da 

epidemiologia em todos os níveis do SUS. Então, deu-se a sua consolidação nos diversos 

sistemas de informação em saúde.   
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Em junho de 2003, no contexto da consolidação do SUS, foi criada a Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), que passou a exercer as 

atividades do extinto Cenepi, entre elas a vigilância de doenças de transmissão hídrica. 

Desde então, a SVS é responsável por realizar análises sistemáticas da situação de saúde 

no país, não só monitorando os indicadores sanitários tradicionais, mas investigando sua 

associação com indicadores socioeconômicos e ambientais provenientes de outras 

agências públicas.   

Porém, mesmo com a criação desse órgão, que possibilitou uma abordagem mais 

integrada da vigilância, manteve-se a percepção da fragmentação do campo, em que 

concepções distintas estão em disputa: a vigilância como monitoramento e prevenção de 

agravos e doenças, representada pela SVS, a vigilância sanitária como proteção aos danos 

e riscos, representada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e a 

vigilância em saúde como rearticulação de saberes e práticas, disseminada pelo Instituto 

de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA) e a Escola Politécnica 

de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz), entre outras 

instituições.  

Tais distinções implicam, por sua vez, diferentes visões sobre o que é o trabalho 

em vigilância, a formação e a qualificação dos seus profissionais, impactando a 

organização e o processo de construção da identidade desses trabalhadores. De fato, os 

profissionais da área de vigilância em saúde representam um grupo bastante heterogêneo, 

com diferenças substantivas quanto à natureza das práticas, à formação, aos vínculos 

institucionais, locais de atuação, salários e à forma de contratação (BATISTELLA, 2013).  

Diante desse quadro, entre 2001 e 2011 foram realizados investimentos para 

expansão de vagas na formação técnica de vigilância em saúde, particularmente 

alavancada pelo Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde 

(Profapsp), um dos responsáveis pela implementação dos cursos e pelas regionais de 
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saúde de vários Estados. Em 2011, o Ministério da Saúde publicou as “Diretrizes e 

orientações para a formação de técnicos de vigilância em saúde” (BRASIL, 2011a) com 

a finalidade de estruturar e inserir esses trabalhadores no mercado após qualificá-los para 

o exercício da profissão.   

Embora o esforço massivo de preparação tenha representado uma mudança 

significativa no cenário da qualificação desses profissionais, devido à expressiva 

expansão na formação, constataram-se persistentes dificuldades na fixação deles nos 

quadros municipais. Tal dinâmica tem sido em parte associada à proliferação de contratos 

precários e à terceirização, via organizações sociais (BATISTELLA, 2013).  

Em nível estadual é escassa a informação sobre a estrutura da vigilância em saúde. 

Em relação à vigilância da qualidade da água, um importante impulso foi dado com a 

criação do Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à  

Qualidade da Água para Consumo Humano, coordenado no âmbito federal pelo  

MS/SVS, por meio da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM). 

Sua formulação atendeu a uma relevante lacuna na área da vigilância em saúde, o que 

permitiu ao setor Saúde o exercício de atribuições legais no âmbito da vigilância da 

qualidade da água para consumo humano em todo o Brasil.   

Alicerçada na Lei nº 6.229, que dispunha sobre o Sistema Nacional de Saúde  

(BRASIL, 1975), e nos debates ocorridos durante a I Conferência Pan-Americana sobre 

Melhoria da Qualidade da Água para Consumo Humano, realizada na cidade São Paulo, 

em outubro de 1975, o governo brasileiro promulgou o Decreto n.º 79.367, atribuindo 

competência ao Ministério da Saúde para elaborar as normas e o padrão de potabilidade 

de água para consumo humano, em todo o território nacional (BRASIL, 1977). A 

fiscalização e o controle do cumprimento dessas normas caberiam às Secretarias 

Estaduais de Saúde (SES). Desse Decreto redundou a Portaria BSB nº 56, de 14 de março 

de 1977, a primeira legislação nacional a estabelecer um padrão de potabilidade da água 
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segundo os aspectos microbiológicos e parâmetros de qualidade física, química e 

organoléptica, incluindo valores máximos desejáveis (VMD) e valor máximo permitido 

(VMP), para os parâmetros físicos e químicos (BRASIL, 2012).   

No final de 2000, foi promulgada a Portaria n° 1.469, que estabeleceu os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e à vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade (BRASIL, 2001). Tal Portaria 

tornou-se instrumento para Estados, municípios e prestadores de serviços garantirem a 

potabilidade da água. Nesse mesmo ano a Funasa implementou algumas diretrizes para 

viabilizar o desenvolvimento das ações de vigilância, destacando-se a criação do Sistema 

de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua).   

Essa breve recuperação histórica sobre a organização da vigilância da água de 

abastecimento público demonstra a relevância e a necessidade da viabilização de 

atividades de monitoramento da água oferecida pelas companhias estaduais e consumida 

pela população pelos órgãos sanitários. A importância da vigilância a ser realizada por 

meio da observação direta de amostras oriundas da rede de distribuição está destacada 

tanto nas diretrizes globais de qualidade da água (WHO, 2011) quanto nos documentos 

normativos aprovados pelo Ministério da Saúde, especialmente a Portaria 1.469, que visa 

a ajustar e controlar os teores de fluoreto nas águas de abastecimento público, inclusive 

como forma de validação das informações sobre sua qualidade.  

Uma distinção conceitual sobre o controle e vigilância da qualidade da água foi 

apresentada pela Portaria n° 518, publicada em 2004, pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2004), que definiu:  

a) controle da qualidade da água para consumo humano– conjunto de atividades 

exercidas de forma contínua pelo(s) responsável(is) pela operação de sistema ou solução 

alternativa de abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à 

população é potável, assegurando a manutenção desta condição;  
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b) vigilância da qualidade da água para consumo humano– conjunto de ações adotadas 

continuamente pela autoridade da saúde pública para verificar se a água consumida pela 

população atende a essa norma e avaliar os riscos que os sistemas e as soluções 

alternativas de abastecimento de água representam para a saúde humana.  

Destacamos a importante distinção entre essas definições: as ações de vigilância 

em saúde ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano são 

atribuições do setor saúde, enquanto as de controle da qualidade da água para consumo 

humano são de competência do(s) responsável(is) pela operação de sistema ou solução 

alternativa de abastecimento de água. Igualmente, a continuidade das ações destinadas à 

estruturação da vigilância e qualidade da água para consumo humano, a cargo da  

SVS/MS, por meio da Coordenação Geral da Vigilância Ambiental em Saúde (CGVAM).   

A CGVAM é responsável pela estruturação do Vigiagua em âmbito nacional, 

coordenando o Programa Nacional da Vigilância em Saúde Ambiental relacionado à 

qualidade da água. A sua estruturação nas três esferas do governo (federal, estadual e 

municipal) possibilitou a alocação de recursos humanos, materiais e financeiros, de modo 

a permitir a implementação desse programa. Aprovado em 2005, o Vigiagua foi 

concebido tomando por base os princípios e diretrizes do SUS, com indicadores de 

qualidade da água para consumo humano definidos por meio de metodologia proposta 

pela Organização Mundial da Saúde. Esses indicadores subsidiaram o desenvolvimento 

do Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

(Sisagua).   

Para a indicação da qualidade da água para consumo humano são utilizados os 

seguintes parâmetros: turbidez, nível de cloro residual, colimetria, agrotóxicos e mercúrio. 

Ainda, destaca-se o fluoreto como um importante indicador, uma vez que, dependendo da 

sua concentração, ele pode representar proteção ou risco à saúde da dentição.  
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O Vigiagua tem como objetivo desenvolver ações de vigilância em saúde 

ambiental relacionadas à qualidade da água, garantindo à população o acesso à água em 

um padrão de potabilidade compatível com a promoção da saúde. O Sistema de  

Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) , 

desenvolvido pelo Vigiagua, tem a finalidade de sistematizar as informações cadastrais 

de todas as formas de abastecimento de água (sistemas públicos, privados e de soluções 

alternativas coletivas e individuais), identificando as situações de risco e propiciando a 

prática da vigilância pelo gestor municipal. O sistema deveria funcionar em rede, 

iniciando na instância municipal, passando pela estadual e chegando à esfera federal.   

A primeira versão desse sistema, nomeado Sisagua 1, teve como referência a  

Portaria da Potabilidade GM nº 36/1990. A partir de junho de 2003, com a criação da 

Secretaria de Vigilância em Saúde, as ações do sistema passaram para sua 

responsabilidade. Com isso, o sistema foi modificado para se adequar à nova mudança e 

à norma de potabilidade vigente à época (Portaria do MS nº 1.469), resultando no Sisagua 

2, em 2004.   

Entre 2005 e 2006, a SVS realizou melhorias no sistema para adequá-lo à nova 

portaria de potabilidade, aprovada em 2004 (Portaria GM/MS nº 518), disponibilizando a 

partir de maio de 2007 o Sisagua 3. Em dezembro de 2011, com a entrada em vigor da 

Portaria de Potabilidade GM/MS nº 2.914 (BRASIL, 2011b), a SVS lançou uma nova 

versão do sistema. O Sisagua 4, foi disponibilizado em janeiro de 2014 com melhorias 

identificadas pelos técnicos que o operam e gerenciam.  

Os dados de cadastro e controle são obtidos junto aos prestadores de serviços de 

abastecimento de água no município e podem ser inseridos diretamente no sistema ou 

enviados para os órgãos de vigilância das secretarias de saúde. Os dados de vigilância são 

produzidos pelo setor saúde e podem ser inseridos diretamente no sistema pelos 
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laboratórios que realizam as análises ou pelos órgãos do setor (OLIVEIRA JUNIOR et 

al., 2019).  

A partir dos dados mensalmente armazenados no Sisagua é possível construir 

indicadores para o diagnóstico e monitoramento da concentração do fluoreto nas águas de 

abastecimento público de forma a auxiliar na avaliação da qualidade de sistemas de 

fluoretação. Entretanto, o Sisagua não oferece indicadores para monitorar 

longitudinalmente a qualidade dos níveis de concentração de fluoreto nem possibilita 

visibilidade a todos que têm direito à informação relativa aos resultados obtidos, com 

enorme esforço, pelos órgãos sanitários de controle da qualidade da água. Assim, diante 

das dificuldades apresentadas, torna-se difícil exercer a vigilância em todas suas 

dimensões.   

É possível adquirir informações sobre o abastecimento de água por meio do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e pela Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2019).  

FRAZÃO et al. apresentaram, em 2018, um modelo geral das atividades de 

monitoramento dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, exercido tanto pelas 

empresas responsáveis pelo tratamento da água quanto pelas autoridades de vigilância 

ambiental, representado na Figura 1. O território, com suas características geográficas, 

rurais e urbanas, está ilustrado no canto superior direito da imagem. As atividades e os 

pontos sob responsabilidade das autoridades sanitárias estão situados na área cinza 

distinguindo-se, assim, das atividades e dos pontos sob responsabilidade das empresas 

concessionárias prestadoras de serviços.  
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Tanto os prestadores responsáveis pelo controle operacional quanto os 

órgãos de vigilância realizam coleta de amostras de água no território 

(item 1) e trocam dados/informações no âmbito de atividades de 

inspeção e auditoria (item 2). Ambas as entidades fazem uso de recursos 

laboratoriais de análise física, química e microbiológica das amostras 

(item 4), que devem se estruturar na forma de uma rede nacional de 

laboratórios atuando em cooperação mútua (item 5). Cabem às 

autoridades sanitárias o processo de atualização das normas e padrões 

de qualidade (item 3), a interação com os órgãos de vigilância 

epidemiológica, bem como a formulação de hipóteses de ações 

intersetoriais (item 7) e o planejamento participativo para a 

implementação das ações no território (item 8) (FRAZÃO et al., 2018, 

p. 280).   

  

  

  

  

Figura 1 – Modelo das atividades de monitoramento da qualidade da água em relação 

aos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos1.  

  

  

  

 
1 1 Frazão et al. (2018, p. 280).  
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3 JUSTIFICATIVA   

Conforme mencionado, as ações de controle da qualidade da água são atribuições 

do setor saúde. Apesar disso, a literatura científica abrangendo estudos analíticos sobre a 

implementação da política de vigilância da água é escassa.   

A hipótese deste estudo é que existem importantes diferenças inter-regionais 

relacionadas à estrutura da vigilância da água de abastecimento público, e que estas 

trazem prejuízos para o alcance das metas e para gestão setorial dessa política pública.    

As raízes dessa situação podem estar relacionadas às características do federalismo 

brasileiro, que tende a tornar mais difíceis os problemas de coordenação dos objetivos das 

políticas, gerando superposição de competências e competição entre os diferentes níveis 

de governo. Há uma separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, essencial 

às federações em razão de seu sentido contratual, mas apenas de caráter didático, uma vez 

que os municípios não possuem sistema judiciário nem Ministério Público. Para além da 

estrutura legal, o formato socioeconômico e administrativo dos governos locais é 

extremamente heterogêneo, e muitos deles têm pouca capacidade de exercer sua 

autonomia. Contudo, a norma constitucional foi bastante clara em relação à preferência 

pela descentralização das políticas públicas para o âmbito municipal, senão na 

formulação, ao menos na sua implantação. Espera-se dessa maneira que os municípios se 

tornem atores-chaves na construção de um Estado garantidor do bem-estar social 

(FRANZESE e ABRUCIO, 2013). A autoridade do governo federal, no que diz respeito 

à indução das decisões dos governos locais que coincidam com as suas próprias 

prioridades, permanece limitada, uma vez que estes detêm autonomia fiscal, política e 

institucional para aderir às políticas públicas federais  

(ARRETCHE, 2004).   

Esse quadro parece exigir mudanças organizacionais, governamentais e culturais 

envolvendo os diferentes setores e subsetores institucionais. Principalmente em relação à 
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governança, ao sistema de financiamento e à implementação de mecanismos de 

coordenação adequados, que incentivem uma maior cooperação entre os governos 

(central, regional e local), sociedade civil e outras possíveis partes interessadas, como, 

por exemplo, a mídia, entre outros setores implicados na prestação final dos serviços  

(CUCCINIELLO et al., 2015).  

  

  

4 OBJETIVO   

O objetivo deste estudo foi analisar a estrutura e o grau de implementação das 

atividades de vigilância da qualidade da água de abastecimento público em relação ao 

parâmetro fluoreto entre os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal.  

  

  

5 MATERIAL E MÉTODO   

5.1 DESENHO DO ESTUDO  

A investigação foi realizada em duas etapas. A primeira foi uma revisão 

documental efetuada a partir de relatórios técnicos expedidos pelo Ministério da Saúde, 

no período de 1997 a 2017, a fim de extrair conteúdo pertinente ao processo de 

implementação das atividades de vigilância da qualidade da água de abastecimento 

público em relação ao parâmetro fluoreto.  

Para obtenção dos documentos expedidos, em 9 de julho de 2018, foi enviada 

correspondência ao órgão solicitando acesso aos relatórios (Apêndice 1). Após quatro 

meses, não havendo resposta, um formulário foi preenchido através do sistema eletrônico 

de informação ao cidadão (http://esic.cgu.gov.br/sistema/principal.aspx), em  

13 de novembro de 2018, reafirmando a solicitação protocolada sob o número 

25820006616201807 (Apêndice 2).  

http://esic.cgu.gov.br/sistema/principal.aspx
http://esic.cgu.gov.br/sistema/principal.aspx
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Através de link enviado pelo Ministério da Saúde2 foi possível obter acesso aos 

relatórios oficiais sobre as atividades do órgão relacionados à vigilância da qualidade da 

água para consumo humano no Brasil.  

Na segunda etapa, analisaram-se a estrutura e o processo de implementação das 

atividades de vigilância da qualidade da água de abastecimento público por meio de dados 

coletados em uma investigação mais ampla denominada “Cobertura e vigilância da 

fluoretação da água de abastecimento público no Brasil”(Projeto Vigifluor), coordenada 

pelo pesquisador Prof. Dr. Paulo Frazão, entre os anos de 2013 a 2015, e subvencionada 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

(CNPq Processo 403156/2012-2), do Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio da  

Chamada Pública MCTI/CNPq–MS/SCTIE/DECIT, promovida pelo Ministério da 

Saúde.. Tal estratégia permitiu a elaboração de um quadro representativo do sistema 

nacional de vigilância da qualidade da água para consumo humano em relação ao fluoreto. 

Assim, uma parcela dos dados era de domínio público e outra, obtida por meio de projeto 

de pesquisa submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da USP, Parecer nº 455.142 (Anexo 1).  

Para análise da situação em que se encontravam as atividades relativas ao controle 

do fluoreto foram utilizados vinte e sete questionários, resultantes da pesquisa realizada 

em todos estados e Distrito Federal, descrita a seguir. O questionário apresentava treze 

questões, das quais oito eram de múltipla escolha e cinco discursivas.   

A pesquisa teve abrangência nacional e as ações envolveram as 27 unidades da 

federação, os dados foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas 

complementadas por observação “in loco”, realizadas por entrevistadores treinados junto 

 
2 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Qualidade da água para consumo humano. Portal do Governo Brasileiro, [d.l.] 

[s.d.]. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-

ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-paraconsumo-humano>.   
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http://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
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a 27 profissionais responsáveis pela vigilância estadual da água de abastecimento público. 

Nessa etapa o estudo visava à obtenção de dados sobre a estrutura dos órgãos estaduais 

de vigilância sanitária para validar a informação sobre os teores de fluoreto.  

Para orientar o trabalho do entrevistador e guiar a descrição das atividades de 

vigilância realizadas por esses órgãos, foi elaborado um questionário (Anexo 2) com foco 

na estrutura existente e no processo de coleta de dados, validação, produção e 

disseminação das informações sobre concentração de fluoreto na água de consumo 

humano.   

O conteúdo do questionário foi elaborado com base no Programa Nacional de  

Vigilância em Saúde Ambiental relacionado à Qualidade da Água para Consumo Humano 

(BRASIL, 2005; Anexo 3), levando-se em consideração os conhecimentos acumulados à 

respeito da vigilância da qualidade da água em nosso país (FRAZÃO e NARVAI, 2017b). 

Os critérios de observação foram uniformizados ao longo da oficina de preparação e a 

partir do projeto-piloto realizado com o técnico da vigilância ambiental na Secretaria de 

Estado de Saúde do Ceará (BRASIL,2005).  

5.2 ANÁLISE DOS DADOS  

5.2.1 Revisão dos documentos  

Os documentos expedidos pelo Ministério da Saúde foram examinados quanto ao 

título, ano de publicação, estrutura e conteúdo geral, com o propósito de extrair trechos 

com dados e informações sobre o fluoreto e realizar um cotejamento entre eles. Além 

disso, foram extraídas informações indicativas do grau de implementação das atividades 

nos estados e Distrito Federal.   

5.2.2 Grau de implementação  

Para a aferição do grau de implementação das atividades de vigilância da qualidade 

da água foi adotada uma abordagem normativa e sistêmica, utilizando as dimensões de 

estrutura e processo propostas por Donabedian (1980). Diversos estudos têm sido 
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publicados com base nessa abordagem, através da construção de modelos lógicos 

(HARTZ e SILVA, 2005; FERRARO, COSTA e SILVA, 2009; BERRETTA, 

LACERDA e CALVO, 2011; PEREIRA et al., 2013; MAIA et al., 2019).  

O modelo lógico pode ser apresentado por meio de um esquema visual no qual são 

mencionados os recursos da estrutura, as atividades implementadas e os resultados 

esperados, estabelecendo a associação entre os componentes e o resultado da avaliação 

pesquisada. A descrição desse modelo oferece uma representação mais clara do objeto de 

análise, seus componentes e relações, e, ainda, qual será sua contribuição nos resultados 

observados (MEDINA et al., 2005).  

Dessa maneira, com base no modelo lógico apresentado na Figura 2, partiu-se da 

premissa de que características da estrutura e do processo de trabalho favoreceriam a 

obtenção dos resultados esperados.   

Os aspectos da estrutura e do processo investigados neste estudo foram: pessoal 

técnico, instalações físicas, rede de laboratórios, dispositivos normativos, computador, 

softwares, viatura, equipamento de laboratórios, insumos, grupo técnico assessor, 

identificação das diversas formas de abastecimento de água, cadastramento dos pontos de 

água, formação permanente dos profissionais das vigilâncias e laboratórios, atividades de 

monitoramento, integração de ações previstas no programa, produção e análise dos 

indicadores de informação, realização de inquéritos e investigações epidemiológicas, 

destacados em negrito na Quadro 1.   

Frente a esses componentes, foi elaborada uma matriz de indicadores com a 

finalidade de auxiliar na análise da estrutura (Quadro 2) e do processo (Quadro3) existente 

em cada estado brasileiro, em relação às atividades de vigilância da qualidade da água de 

abastecimento inerentes ao fluoreto. Um conjunto de critérios e indicadores de julgamento 

foi utilizado para classificar as unidades federativas em três categorias conforme o grau 
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de implementação: incipiente, intermediário e avançado, dependendo da maneira como 

estavam estruturadas as ações de vigilância em cada localidade.  

  

  

  

  
Quadro 1 – Modelo lógico de análise.  

  

Componentes  Estrutura  Processo  Resultados  

  

  

  

  
Gestão  

Pessoal técnico  

  
Instalações físicas  

  
Rede de laboratórios  

  
Dispositivos 

normativos  

Identificação das diversas 

formas de abastecimento de 

água  
  
Cadastramento dos pontos de  
abastecimento da água  

  
Formação permanente dos  
profissionais das vigilâncias e 

laboratórios   

Fontes cadastradas e 

atualizadas  
  
Equipe 

multiprofissional 

qualificada  

  

  

  
Coleta de 

dados, análise  
laboratorial e 

monitoramento  

Computadores  

  
Softwares  

  
Viaturas  

  
Equipamentos de   
Laboratórios  

  
Insumos  

Desenho do sistema de 

informação  
  
Distribuição temporal e  
espacial das amostras de água  

  
Transporte das amostras  

  
Atividades de monitoramento  

Regularidade dos  
registros  

  
Completude dos 

registros  
  
Cobertura dos 

registros  

  

  

  

  
Análise dos 

dados e 

Divulgação  

  

  

  

  
Grupo técnico 

assessor  

  
Produção e análise dos 

indicadores de Informação 

relacionado à concentração  
de fluoreto  

  
Integração das ações  
previstas no programa  

  
Realização de inquéritos e 

investigações epidemiológicas  

Decisão informada  

  
Mínimo risco de  
fluorose  

  
Máximo benefício de 

prevenção de cárie  

Fonte: Elaborado com base em Maia et al. 2019; CDC 2012.  
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Quadro 2 – Matriz de indicadores da estrutura para realizar a vigilância do parâmetro fluoreto.  

  

Estrutura/Parâmetros  Classificação  

Pessoal técnico   

Nível central: equipe gestora multiprofissional com ensino superior e cursos de 

especialização e/ou mestrado em áreas correlatas  

Nível regional: profissionais com ensino superior, médio e estagiários  

Nível municipal: um técnico por município com ensino médio ou superior  

Bom   

Nível central: equipe gestora com ensino superior   

Nível regional: profissionais com ensino superior ou médio  

Nível municipal: técnicos com ensino médio  

Regular  

Somente técnicos em todos os níveis e um coordenador estadual  Ruim  

Estrutura física/viaturas   

Disponibilidade de viaturas que garantem o fluxo da coleta das amostras  

Salas próprias, bem equipadas com computador, internet, telefone e impressora  

Insumos e equipamentos para realizar a análise do parâmetro fluoreto 

GPS/máquina fotográfica  

  

Bom   

Salas próprias ou compartilhadas; espaço físico insuficiente  

Viaturas compartilhadas ou próprias  
Regular  

Viaturas municipais e ambulâncias para transporte das amostras (não possui viatura 

específica)  

Estrutura física inadequada   

Falta de insumos  

Ruim  

Rede de laboratórios   

Laboratório central ou de referência + laboratórios  
regionais/municipais/macrorregionais + apoio de universidades  Bom   

Laboratório central + laboratórios municipais ou regionais  Regular  

Apenas laboratório central  Ruim  

Grupo técnico assessor   

Equipe multiprofissional composta por membros que atuam em organizações 

públicas ou privadas no âmbito estadual ou de algum município pertencente ao 

Estado e que foram convidados em função da expertise ou do cargo/posição que 

ocupam  

Sim / Não   

Legislação específica   

Existente  Sim / Não  
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Quadro 3 – Matriz de indicadores do processo de trabalho para realizar a vigilância do parâmetro 

fluoreto.  

  

 Processo/parâmetros  Classificação  

Identificação das diversas formas de abastecimento de água  

Realiza a identificação  Sim / Não   

Cadastramento dos pontos de abastecimento de água  

Realiza o cadastro dos pontos de abastecimento  Sim / Não  

Monitoramento da qualidade da água para consumo humano  

Realiza o monitoramento  Sim / Não  

Integração das ações previstas no programa com outros setores de interesse na qualidade da  
fluoretação da água para consumo humano (p ex., educação; ciência e tecnologia; exercício 

profissional; meio ambiente etc.)  

Realiza a integração entre as ações                 Sim / Não  

Realização de inquéritos e investigações epidemiológicas relativas à fluoretação  

Existente  Sim / Não  

Formação permanente dos profissionais das vigilâncias em saúde e laboratórios de referência  
para realizar ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano relacionado à 

concentração de fluoreto  

Realiza formação permanente  Sim / Não  

Análise dos dados do sistema de informações de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano relativo à concentração de fluoreto  

Realiza a análise  Sim / Não  

  

Para classificar as unidades federativas, as seguintes ações/atividades consideradas 

mais importantes do ponto de vista da vigilância da água em relação ao parâmetro fluoreto 

foram destacadas: a) Pessoal técnico; b) Estrutura física/viaturas; c) Rede de laboratórios; 

d) Grupo técnico assessor; e) Legislação vigente específica para fluoretação das águas de 

abastecimento; f) Identificação das diversas formas de abastecimento de água; g) 

Cadastramento dos pontos de abastecimento de água; h) Monitoramento da qualidade da 

água para consumo humano; i) Integração das ações previstas no programa com outros 

setores de interesse na qualidade da fluoretação da água para consumo humano (por 

exemplo, educação; ciência e tecnologia; exercício profissional; meio ambiente etc.); j) 

Realização de inquéritos e investigações epidemiológicas relativas à fluoretação; k) 

Formação permanente dos profissionais das vigilâncias em saúde e laboratórios de 
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referência para realizar ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano 

relacionadas à concentração de fluoreto; l) Análise dos dados do sistema de informações 

de vigilância da qualidade da água para consumo humano relativos à concentração de 

fluoreto.  

O grau de implementação em “estágio avançado” foi atribuído para unidades da 

federação que realizavam a análise dos dados de vigilância relativos à concentração de 

fluoreto, representado pela letra L. Para aquelas unidades que não realizavam a análise da 

concentração de fluoreto, e também não tinham implementado um processo sistemático 

para realizar a identificação das diversas formas de abastecimento de água (letra F) e o 

cadastramento dos pontos de abastecimento de água (letra G), foi atribuído o grau em 

“estágio incipiente”. As demais unidades foram incluídas na categoria  

“estágio intermediário”.   
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6 RESULTADOS  

6.1 ASPECTOS RELEVANTES DOS DOCUMENTOS ENCONTRADOS  

Conforme descrito no Quadro 4, foram obtidos seis documentos expedidos pelo 

Ministério da Saúde, entre os anos de 2007 e 2017. Após o seu exame foram observadas 

importantes diferenças entre os materiais. Dois deles foram publicados no Boletim 

Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde, publicação do MS; os demais 

foram disponibilizados na forma de relatórios técnicos.   

No Quadro 4, são apresentados o título, o ano de publicação, número de páginas e 

o sumário de cada documento. Do total, dois possuíam forma e conteúdo específicos  

(Relatório de Atividades Vigiagua – 1998 ao 1º semestre de 2007 e os Indicadores  

Institucionais do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para  

Consumo Humano 2016); dois respeitavam um padrão definido compatível com o 

Boletim Epidemiológico e dois tinham estrutura/conteúdos similares, distinguindo-se 

apenas em relação ao ano-base.  

Nenhuma menção foi feita ao parâmetro fluoreto em quatro documentos. Em um 

deles, no tópico “Histórico da implantação da vigilância de qualidade da água para 

consumo humano no Brasil”, são citadas a Portaria 635/1975, relativa às normas e ao 

padrão sobre fluoretação de águas de sistemas públicos de abastecimento destinados ao 

consumo humano, e a Lei 6.050/1974, que dispõe sobre fluoretação da água em sistemas 

de abastecimento, quando existir estação de tratamento.   
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Quadro 4 – Relatórios e boletins oficiais do Ministério da Saúde sobre as atividades relacionadas 

à vigilância da qualidade da água para consumo humano no Brasil.  

  

Título. (ano de publicação), número de páginas  Tópicos  

1. Relatório de Atividades VIGIAGUA - 1998 a 1º 

semestre de 2007. (2007), 39p.  

1. Antecedentes 1.1 Histórico da Implantação da Vigilância de Qualidade 
da Água para Consumo Humano no Brasil 2. Avanços 2.1 Atividades  
Desenvolvidas no período de 1998 a 2007 3. Desafios 3.1 Principais 

desafios para implementação do Vigiagua 4. Considerações 5. Comitê  
Técnico Assessor de Água  

Faz uma breve retrospectiva sobre a implantação da vigilância da qualidade da água para consumo humano no Brasil, quais foram 

as atividades desenvolvidas, avanços e desafios no período de 1998 a 2007, para garantir à população o acesso a água com 

qualidade compatível com o padrão estabelecido na legislação.  

2. Situação da Vigilância da Qualidade da Água para 1. Introdução 2. Avaliação dos indicadores de qualidade da água - ano  
Consumo Humano no Brasil - Ano Base 2010/2011. base: 2010/2011. 3. Considerações Finais 4. Referências, publicado em  
(2012), 40p. 2012  

Este documento foi elaborado a partir de dados inseridos no VIGIAGUA com objetivo de subsidiar a gestão nacional relacionada à 

qualidade da água para consumo humano pretendendo direcionar as ações de vigilância em saúde ambiental no país.  

3. Monitoramento do parâmetro fluoreto na água 

para consumo humano e a situação da fluorose e cárie 

nas capitais brasileiras no ano de 2010. (2015), 10p.  

1. Resumo 2. Introdução 3. Métodos 4. Resultados e Discussão 5. 

Recomendações 6. Referências, publicado em 2015  

Faz uma análise dos tópicos mencionados nas capitais brasileiras, analisando dados da vigilância e do Controle do Sistema de 

Informação de Vigilância de Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA), relacionando com dados de cárie e fluorose da 

Pesquisa Nacional de Saúde Bucal.  

4. Monitoramento de agrotóxicos em água para 

consumo humano, Brasil, 2014. (2016), 10p.  

1. Resumo 2. Introdução 3. Método 4. Resultados e Discussão 5.  
Considerações Finais e Recomendações 6. Referências, publicado em  

2016  

Este documento tem o objetivo de descrever os dados referentes ao monitoramento de agrotóxicos em água para consumo 

humano além de avaliar as ações desenvolvidas pelo controle e vigilância da qualidade da água durante os anos de 2007 a 2014. A 

partir de dados do SISAGUA.  

5. Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da 
Água para consumo humano. Indicadores 2014-2015.  
(2016), 56p.  

1. Introdução 2. Indicadores Institucionais do VIGIAGUA  3. Considerações  
Finais 4. Referências, publicado em 2016  

Este documento tem o objetivo de apresentar os indicadores institucionais do VIGIAGUA e as metas pactuadas pelo governo 

federal e resultados alcançados com a finalidade de orientar as ações dos gestores do Setor Saúde buscando a melhor 

estruturação da vigilância promovendo saúde através da gestão de riscos associados ao abastecimento de água.  

6. Indicadores institucionais do Programa Nacional de 

Vigilância da Qualidade da água para consumo 

humano 2016. (2017), 60p.  

 1.  Introdução 2. Resultados dos indicadores institucionais do VIGIAGUA  
3. Considerações Finais 4. Referências, publicado em 2017  

Este documento tem o objetivo de apresentar os indicadores institucionais do VIGIAGUA e as metas pactuadas pelo governo 

federal em âmbito nacional além dos resultados relativos ao ano de 2016 com a finalidade de orientar a tomada de decisão e o 

planejamento das ações dos gestores do setor saúde.  

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde.  
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No documento intitulado “Monitoramento do parâmetro fluoreto na água para 

consumo humano e a situação da fluorose e cárie nas capitais brasileiras no ano de  

2010”, publicado no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde, em 

2015, são apresentadas informações mais detalhadas sobre o monitoramento, a presença 

de cárie e fluorose nas capitais brasileiras, a partir de bases de dados nacionais, referentes 

ao ano de 2010. Nesse documento foi constatado que a concentração do fluoreto estava 

abaixo do valor máximo permitido em 99,4% dos casos (1,5 mg/L). Nas capitais onde 

existe a fluoretação foram encontrados os maiores percentuais de indivíduos livres de 

cárie, sendo possível concluir que entre os Estados e macrorregiões brasileiras ainda 

existe uma enorme diferença no que diz respeito ao acesso ao método. Esse resultado 

indica a necessidade de priorização da fluoretação da água de abastecimento público, 

principalmente nos locais onde o índice CPO-D e o ceo-d ainda estão elevados, e em áreas 

que apresentam menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), contribuindo com a 

recuperação da saúde bucal e reduzindo a desigualdade  

social.  

Na mesma publicação relatou-se que as capitais que apresentaram maior número 

de amostras analisadas para o parâmetro fluoreto pertenciam aos estados do Paraná, Santa 

Catarina, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. O número de amostras fora do padrão 

(acima de 1,5 mg/L de fluoreto) foi desprezível. No documento é mencionado que 51,5% 

das análises realizadas estavam na faixa de 0,7 a 1,5 mg/L, dentro da normalidade, 

conforme legislação vigente.   

Dados sobre a cobertura da população abastecida pelo Sistema de Abastecimento 

de Água (SAA) foram encontrados nas capitais pertencentes aos estados de Roraima, 

Tocantins, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio  

Grande do Sul. Foi mencionado também, que os dados do Sisagua relativos ao 

monitoramento do parâmetro fluoreto nas capitais brasileiras apresentavam fragilidades, 
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demandando melhorias na qualidade das informações inseridas, o que possibilitaria 

melhor avaliação do cenário. Tal observação torna evidente a necessidade da vigilância 

do parâmetro fluoreto.  

O Boletim Epidemiológico de 2016 abordou o monitoramento de agrotóxicos na 

água para consumo humano no Brasil. As informações sobre a presença de resíduos dessas 

substâncias eram esparsas e muitas unidades federativas não contavam com redes de 

monitoramento adequadas.   

Dois documentos referiam-se aos indicadores institucionais previstos no Vigiagua. 

Um deles foi elaborado com base nos registros inseridos no sistema de informação de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano, em 2010 e 2011, com o objetivo 

de subsidiar a gestão nacional. Foi observado, de maneira geral, que a maior parte das 

unidades federadas possuía ao menos 70% dos municípios com o Vigiagua implantado. 

Porém, os estados de Roraima, Pará, Maranhão e Amapá destacavam-se negativamente, 

apresentando percentuais bem abaixo da média nacional – 87%, em 2011. Relatou-se que 

as ações mínimas definidas por esse programa estavam ocorrendo de maneira heterogênea 

entre as unidades federativas, podendo estar relacionadas à gestão do poder público e à 

logística local.  

O outro documento publicado em 2016 apresentou os indicadores institucionais 

do Vigiagua com base nos dados de 2014 e 2015, as metas pactuadas pelo governo federal 

e os resultados alcançados pelo país, respectivas regiões geográficas e Estados. No ano 

de 2014 foi disponibilizado o novo Sisagua, que resultou na capacitação dos profissionais 

do Vigiagua para manuseio do novo sistema, resultando numa queda de  

57% (3.183 municípios). Em 2015 o resultado alcançado foi de 70% (3.912 municípios) 

em relação à totalidade das cidades utilizando o Sisagua, motivando o estabelecimento da 

meta para 80% em 2019 no Plano Nacional de Saúde.  

Mencionou-se que Ceará, Sergipe, Roraima, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rio  
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Grande do Sul e Santa Catarina apresentaram resultados superiores a 80% e sete Estados 

(Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Amapá, Amapá, Pará e Rondônia) apresentaram 

desempenho abaixo de 50% em relação ao desenvolvimento de ações de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano.  

Vale ressaltar que os dados desse indicador não são cumulativos, portanto, o 

resultado é produzido a partir daqueles inseridos no sistema para o ano de referência. 

Verificou-se também que os resultados encontrados no Brasil em 2015 encontravam-se 

abaixo de 80%, e que apenas as regiões Sul e Sudeste apresentaram percentuais superiores 

e iguais à meta do PNS, respectivamente. Tal performance indica a necessidade de os 

gestores do programa realizarem uma avaliação mais precisa sobre a situação dos 

municípios, direcionando melhor os esforços para fortalecer as ações do Vigiagua e 

aperfeiçoar o monitoramento sob responsabilidade do setor saúde. Tal iniciativa pode 

aumentar a da capacidade do programa de intervir sobre a qualidade da água consumida 

pela população.   

O documento com dados de 2016 abordou o indicador institucional do Vigiagua 

que consta no Plano Plurianual (PPA 2016-2019) do governo federal, chamado “Índice 

de municípios desenvolvendo ações de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano”. Esse indicador considera que o município que desenvolve ações de vigilância 

da qualidade da água de consumo humano é aquele que possui “Cadastro” das formas de 

abastecimento e dados de monitoramento da qualidade da água para consumo humano 

realizado pelos prestadores de serviço (controle) e dados do monitoramento realizado pelo 

setor saúde (vigilância), no Sisagua para o ano de referência3.  

Em 2016, o percentual observado foi 71% (3.989) de municípios com registros no 

sistema, um valor aquém da meta intermediária (72,5%) do PNS para aquele ano. O país 

 
3 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. Plano Plurianual 2016- 

2019. Portal de Dados Abertos, [s.l.] [s.d.]. Disponível em: <http://dados.gov.br/dataset/planoplurianual-2016-
2019-programacao-qualitativa>. Acesso em: 22 out. 2018.  

http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2016-2019-programacao-qualitativa
http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2016-2019-programacao-qualitativa
http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2016-2019-programacao-qualitativa
http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2016-2019-programacao-qualitativa
http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2016-2019-programacao-qualitativa
http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2016-2019-programacao-qualitativa
http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2016-2019-programacao-qualitativa
http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2016-2019-programacao-qualitativa
http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2016-2019-programacao-qualitativa
http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2016-2019-programacao-qualitativa
http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2016-2019-programacao-qualitativa
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encontrava-se abaixo de 80%, e apenas as regiões Sul e Sudeste apresentavam percentuais 

superiores à meta do PNS para 2019 e a Centro-Oeste, um percentual superior à meta para 

2016. As regiões Norte e Nordeste tinham resultados inferiores à meta intermediária 

(72,5%) denotando a necessidade de avanço. A expectativa era de que os indicadores 

apresentados pudessem servir como subsídio à tomada de decisões dos gestores do SUS, 

visando à melhor estruturação da vigilância da qualidade da água para consumo humano, 

de forma a promover saúde por meio da gestão de riscos associados ao abastecimento.  

Embora previsto nos dispositivos normativos, a maior parte dos documentos 

analisados não faz menção ao parâmetro fluoreto. Assim, com base nesta revisão 

documental, evidencia-se a alimentação desigual do Sisagua entre as unidades da 

federação, que reflete provavelmente nas diferenças do grau de implementação das 

atividades relacionadas à vigilância da qualidade da água de abastecimento público nos  

Estados e Distrito Federal.  

6.2 ASPECTOS RELEVANTES DAS ENTREVISTAS   

Em relação ao grau de implementação das atividades de vigilância do parâmetro 

fluoreto realizadas em cada Estado e à produção de informações acerca da qualidade da 

fluoretação das águas de abastecimento público, os dados do Projeto Vigifluor foram 

agrupados de acordo com a região em que se situam, resultando na matriz apresentada  

no Quadro 5.  

  

Foi possível identificar as ações menos incorporadas: d) Grupo técnico assessor; 

e) Legislação vigente específica para fluoretação das águas de abastecimento; i) 

Integração das ações previstas no programa com outros setores de interesse na qualidade 

da fluoretação da água para consumo humano (p ex., educação; ciência e tecnologia; 

exercício profissional; meio ambiente etc.); j) Realização de inquéritos e investigações 

epidemiológicas relativas à fluoretação; k) Formação permanente dos profissionais das 
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vigilâncias em saúde e laboratórios de referência para realizar ações de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano relacionado à concentração de fluoreto; l)  

Análise dos dados do Sistema de Informações de Vigilância da Qualidade da Água para 

Consumo Humano relativo à concentração de fluoreto.  

As demais atividades a) Pessoal técnico, b) Estrutura física/ viaturas, c) Rede de 

laboratórios, f) Identificação das diversas formas de abastecimento de água, g) 

Cadastramento dos pontos de abastecimento de água, h) Monitoramento da qualidade da 

água para consumo humano, foram realizadas pela maior parte das unidades da federação, 

excluindo-se o Amapá. Este estado não realiza grande parte das ações preconizadas pela 

vigilância da água em relação ao parâmetro fluoreto.  

Quadro 5 – Matriz de atividades por unidade da federação*.  

  

Região  Unidade Federativa  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  j)  k)  l)  
Nível de  

Implementação  

Norte  

Amazonas  

         

                           

Intermediário           

         

Pará  

         

                           

Intermediário           

         

Acre  

         

                           

Intermediário           

         

Amapá  

         

                           

Incipiente           

         

Rondônia  

         

                           

Intermediário           

         

Roraima  

         

                           

Intermediário           

         

Tocantins  

         

                           

Intermediário           
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Nordeste  

Alagoas  

            

   

   

   

   

   
            

   

   

   
   

   

   

   
Intermediário           

         

Bahia  

            

   

   

   

   

   
   

   

   

   
      

   

   

   
   

   

   

   
Incipiente           

         

Ceará  

            

   

   
               

   

   

   
      

Avançado           

         

Maranhão  

            

   

   

   

   

   
            

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Intermediário           

         

Paraíba  

            

   

   

   

   

   
         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Intermediário           

         

Piauí  

            

   

   

   

   

   

   

   

   
      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Incipiente           

         

Pernambuco  

            

   

   

   

   

   
            

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Intermediário           

         

Rio Grande do Norte  

            

   

   

   

   

   
            

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Intermediário           

         

Sergipe  

            

   

   

   

   

   

   

   

   
                  

Avançado           
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Sul  

Paraná  

            

   

   

   

   

   
               

   

   

   

   

   

   
Intermediário           

         

Santa Catarina  

         

                           

Avançado           

         

Rio Grande do Sul  

         

                  

   

   

   
      

Avançado           

         

Sudeste  

Espírito Santo  

            

   

   

   

   

   
         

   

   

   

   

   

   
      

Avançado           

         

Minas Gerais  

            

   

   

   

   

   
         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Intermediário           

         

Rio de Janeiro  

            

   

   

   

   

   
         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Intermediário           

         

São Paulo  

         

               

   

   

   
         

Avançado           

         

CentroOeste  

Goiás   

            

   

   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Incipiente           

         

Mato Grosso  

            

   

   

   

   

   
         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Intermediário           

         

Mato Grosso do Sul  

            

   

   

   

   

   
         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Intermediário           

         

Distrito Federal  

            

   

   

   

   

   
         

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

Avançado           

         

  
Nota: a) Pessoal técnico; b) Estrutura física/viaturas; c) Rede de laboratórios; d) Grupo técnico assessor; e) Legislação vigente 

específica para fluoretação das águas de abastecimento; f) Identificação das diversas formas de abastecimento de água; g) 

Cadastramento dos pontos de abastecimento de água; h) Monitoramento da qualidade da água para consumo humano; i) Integração 

das ações previstas no programa com outros setores de interesse na qualidade da fluoretação da água para consumo humano (p ex., 

educação; ciência e tecnologia; exercício profissional; meio ambiente etc.); j) Realização de inquéritos e investigações epidemiológicas 

relativas à fluoretação; k) Formação permanente dos profissionais das vigilâncias em saúde e laboratórios de referência para realizar 

ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano relacionado à concentração de fluoreto; l) Análise dos dados do 

Sistema de Informações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano relativo à concentração de fluoreto. Fonte: 

Adaptado de Frazão e Narvai, 2017b.   



46  

  

Amapá, Goiás, Piauí e Bahia foram considerados incipientes quanto ao estágio de 

implementação em decorrência da falta de documentação referida em relação às 

atividades de identificação das diversas formas de abastecimento de água ou ao 

cadastramento dos pontos de abastecimento de água. Cabe destacar que o estado 

amapaense não fluoretava as águas de abastecimento público e, consequentemente, não 

realizava o monitoramento da qualidade da água em relação ao fluoreto. O Piauí não 

possuía identificação das diversas formas de abastecimento de água. A composição de sua 

equipe técnica em nível central contava apenas com dois profissionais no laboratório 

central (Lacen), instalado em Teresina, e três para realizar as análises das amostras 

enviadas pelos municípios. Goiás não possuía cadastramento dos pontos de abastecimento 

de água e, segundo informações do Lacen, o Estado não tinha condições de assumir o 

exame de todos os municípios. Por essa razão, as análises de rotina (cloro, turbidez e PH) 

eram realizadas utilizando equipamentos de campo (portáteis), quando as amostras eram 

coletadas. O Estado da Bahia mesmo realizando diversas atividades, não tinha 

implementado um processo sistemático para a realização do cadastramento dos pontos de 

abastecimento de água, considerado necessário para que se consiga realizar a análise dos 

dados do sistema de informações de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano relativo à concentração de fluoreto.  

Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas 

Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,  

Rondônia, Roraima e Tocantins foram incluídos na categoria “estágio intermediário”. 

Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e 

Sergipe, na categoria “estágio avançado”, pois realizavam a análise dos dados de 

vigilância relativo à concentração de fluoreto. Cabe destacar que o Estado de Sergipe, 

mesmo não apresentando a identificação das diversas formas de abastecimento de água, 

tinha documentação comprovando a realização do monitoramento dos teores de fluoreto 
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por meio de relatórios com dados de heterocontrole produzidos pelos órgãos de vigilância 

da água.  

Na Figura 2 é apresentada a distribuição espacial dos estados de acordo com o grau 

de implementação. As unidades mais bem estruturadas estavam localizadas nas regiões 

Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.  

  

Figura 2 – Classificação de implementação das atividades relacionadas à análise dos 

dados relativos à concentração de fluoreto.  
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7 DISCUSSÃO  

De acordo com as informações sobre as características da estrutura e do processo 

de trabalho adotado para a vigilância da qualidade da água de abastecimento público em 

relação ao fluoreto, nos estados e no Distrito Federal, foi possível verificar os diferentes 

graus de implementação da política pública e uma ampla assimetria entre os entes 

federados, confirmando a hipótese deste estudo. Apenas sete Estados possuíam 

documentos que comprovavam a realização das atividades de vigilância de forma 

sistemática, a partir de dados de heterocontrole.  

Dezesseis unidades da federação foram consideradas em estágio intermediário, ou 

seja, necessitavam da programação de esforços específicos visando à implementação de 

atividades complementares ou de ações corretivas e ajustes, a fim de melhorar o controle 

sobre certos procedimentos e a adequação do processo de formalização e documentação 

das atividades. Quatro estados localizados nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste 

foram considerados em estágio incipiente, em decorrência da falta de implementação de 

atividades básicas. Os estados considerados avançados encontravamse, em sua maioria, 

nas regiões Sul e Sudeste – apenas dois no Nordeste e um no Centro-Oeste.  

Investigando a presença de registros de vigilância da concentração do fluoreto na 

água em municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, no período de 2010 a 2015, 

RONCALLI et al. (2019) observaram significativas diferenças entre as macrorregiões Sul 

e Sudeste em comparação com as macrorregiões Norte e Nordeste. Os autores concluíram 

que a efetividade da vigilância em relação ao parâmetro fluoreto era uma realidade na 

região Sul desde 2008, enquanto no Nordeste quase 40% dos municípios apresentaram 

apenas dados de cobertura e no Norte, em 70% a coleta proveniente para a pesquisa foi a 

primeira iniciativa de monitoramento da concentração do fluoreto.   
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Essa assimetria foi identificada em estudo abrangendo as capitais brasileiras, 

publicado em 2011. Do total de amostras registradas no Sisagua, o fluoreto foi analisado 

em apenas 31%, referentes a cinco capitais brasileiras, duas localizadas na região Sul, 

duas na região Nordeste e uma na região Sudeste (CESA, ALBEGG e AERTS, 2011). 

Outro estudo que investigou dados de 2008 relativos aos municípios brasileiros, mostrou 

que 62,7% deles não estavam cadastrados ou não inseriam os dados de concentração do 

fluoreto no sistema de informação (Sisagua) ao menos quatro vezes ao ano, como é 

preconizado. As maiores proporções de municípios não cadastrados encontravam-se nas 

regiões Norte e Nordeste. Os autores concluíram que havia problemas na estrutura e 

utilização do Sisagua pelos municípios, levando à insuficiência de dados para a realização 

da vigilância da fluoretação da água (FRAZÃO et al., 2013).  

Ao analisar as quatro versões do Sisagua, pesquisadores identificaram que as 

versões foram se atualizando para se adaptar às normas de potabilidade vigentes, aos 

ordenamentos institucionais e a melhorias no próprio sistema (OLIVEIRA JUNIOR et al., 

2019). Esse movimento teve por finalidade tornar o Sisagua o sistema de referência para 

o registro de dados, transparência e divulgação de informações sobre o abastecimento de 

água no Brasil. A porcentagem de municípios brasileiros com dados de cadastro, controle 

e vigilância no sistema de informações subiu de 27,1% em 2007 para 76,9% em 2017. 

Além disso, esses autores observaram diferenças na estrutura do banco de dados, o que 

dificultou a construção da série histórica para diversas variáveis. Apontaram, ainda, a 

necessidade de construção de mecanismos para disponibilizar os dados das versões 

anteriores do Sisagua junto com os dados do Sisagua 4, indicando uma incompletude nos 

dados sobre o abastecimento de água informados pelos municípios (OLIVEIRA JUNIOR 

et al., 2019).  

Para que se consiga realizar o planejamento, o controle e a avaliação das atividades 

de fluoretação das águas de abastecimento público é essencial a implementação de um 
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sistema alicerçado no acesso público. Isso permite disponibilizar dados confiáveis e 

completos, que servirão como base para estabelecer políticas e prioridades para o setor 

(FRAZÃO et. al., 2013). Tal perspectiva dependerá do grau de implementação dos valores 

da determinação social da saúde, da responsabilidade do Estado na regulação sanitária, da 

integralidade, do território, da participação da sociedade e do direito à informação 

contidos na Política Nacional de Vigilância em Saúde (FRANCO NETTO et al., 2017).  

Em todos os documentos publicados pelo Ministério da Saúde foi encontrada 

discrepância entre os dados de cadastro, controle e vigilância da qualidade da água nos 

estados, consequentemente, nas regiões geográficas brasileiras. A vigilância em relação à 

concentração do fluoreto foi reportada em apenas um dos seis documentos analisados 

neste trabalho, o que indica o isolamento desse tema em relação aos outros indicadores 

de qualidade da água para consumo humano, sendo desconhecido o motivo para essa falta 

de priorização.  

Para a realização deste estudo foram utilizados dados secundários obtidos por meio 

de entrevistas semiestruturadas em cada um dos Estados brasileiros, possibilitando a 

verificação de diferenças importantes na estrutura da vigilância da qualidade da água em 

relação ao fluoreto. Permanece como importante desafio a análise mais detalhada da 

situação dos órgãos de vigilância da água no nível municipal.   

A utilização de matriz de indicadores com base em um modelo lógico pode 

apresentar alguma fragilidade relacionada aos critérios selecionados e aos indicadores 

utilizados no julgamento. Nesse sentido, os resultados do estudo não podem ser 

extrapolados para outros contextos. Entretanto, sua elaboração representa um primeiro 

passo na oferta de um modelo lógico cuja validade possa ser apreciada pela qualidade da 

articulação teórica e pela complexidade da interdependência entre seus componentes 

(FERRARO, COSTA e SILVA, 2009; MAIA et al., 2019).   
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Alguns estudos têm sido apoiados em modelos lógicos com a finalidade de 

produzir informações sobre desempenho da gestão municipal para o planejamento em 

saúde (BERRETTA, LACERDA e CALVO, 2011) e avaliar o estágio de implantação de 

sistemas de informação, como por exemplo, o Sistema de Informações sobre  

Nascidos Vivos (PEREIRA et al., 2013) e o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (MAIA et al., 2019). Entretanto, nenhum deles dirigiu sua análise para a 

vigilância da qualidade da água em relação ao parâmetro fluoreto.  

A assimetria encontrada na implementação das atividades de vigilância da água 

nas regiões brasileiras pode estar ligada a múltiplos fatores. Estudos específicos sobre a 

vigilância em relação ao parâmetro fluoreto indicavam que as dificuldades de 

implementação estavam associadas a conflitos de ordens jurídica, técnica e política, 

dificultando o cumprimento dos dispositivos legais previstos (SCHNEIDER FILHO et 

al., 1992). Além disso, sinalizavam que uma participação mais ativa dos diferentes atores 

e um maior comprometimento das instituições públicas seria crucial para assegurar a 

vigilância da qualidade da água, incluindo a qualidade dos sistemas de abastecimento cuja 

concentração do fluoreto era ajustada para fins de prevenção da cárie dentária em nível 

populacional (CESA, ALBEGG e AERTS, 2011).   

De acordo com o relatório “Vigilância e controle da qualidade da água para 

consumo humano”, publicado pelo Ministério da Saúde em 2006, o acesso aos serviços 

de abastecimento de água decrescia das regiões Sudeste e Sul para as regiões CentroOeste, 

Nordeste e Norte, apresentando os menores índices nesta última. O acesso também 

diminuía da população urbana para a rural e dos municípios de maior população para os 

de menor. Essa situação parece estar ligada ao modelo de saneamento adotado no país e 

à falta de investimento nessas regiões, que desde a segunda metade do século XX não 

receberam incentivo do governo equivalentes às demais regiões. As principais iniciativas 

foram realizadas onde predominava uma forte concepção empresarial e os investimentos 
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eram orientados para as obras que permitiam elevada rentabilidade e rápido retorno do 

capital investido (JACOBI, 1989).   

A despeito de uma significativa expansão da cobertura no abastecimento de água a 

partir dos anos 1980, a trajetória do acesso aos serviços essenciais no Brasil foi marcada 

por fortes desigualdades em decorrência da associação entre riqueza das jurisdições, renda 

da população e oferta desses serviços (ARRETCHE, 2015). Com isso, o lugar onde as 

pessoas moram, teve no passado, e ainda hoje, grande importância para o acesso a serviços 

essenciais como energia elétrica, água e esgoto, coleta de lixo, atendimento em saúde e 

educação (SOUZA et al., 2015).  

Um olhar sobre a descentralização das políticas públicas no Brasil a partir de 1990 

mostra que ela foi fortemente impulsionada por programas federais, o que não ocorreu da 

mesma forma entre os Estados e municípios nem teve sua implementação completamente 

definida e articulada entre os três níveis de governo (ALMEIDA, 1996; ARRETCHE, 

1999). Um importante problema da descentralização ao longo da redemocratização do 

país diz respeito à conformação de um federalismo compartimentizado, em que cada nível 

de governo procurava encontrar o seu papel específico e não havia incentivos para o 

compartilhamento de tarefas e a atuação consorciada (ABRUCIO, 2002).  

SANO e ABRUCIO (2013) observaram a enorme dificuldade para equilibrar as 

relações entre centralização e descentralização. O modelo manteve heterogeneidades 

socioeconômicas e de distribuição do poder territorial, em que as relações 

intergovernamentais se davam no contexto de uma estrutura federativa bastante 

assimétrica no que se refere aos recursos e à capacidade político-administrativa entre os 

Estados e entre estes e a União.  

A própria complexidade dos processos de descentralização e a falta de 

incumbência, responsabilidade e atribuições dos diferentes níveis de governo na 

elaboração e implementação das políticas podem estar associadas a essa diferenciação 
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entre municípios e estados brasileiros. Essa hipótese leva à questão do impacto que 

características da dinâmica política poderiam ter sobre os gastos e a provisão de políticas 

(HOCHMAN e FARIA, 2013).   

Além disso, boa parte dos recursos transferidos a Estados e municípios é garantida 

do ponto de vista legal, independentemente das afinidades políticas entre as autoridades 

ou do grau de adesão às políticas federais (RODDEN, 2002). Pesquisas sobre a 

implementação de políticas pelos governos locais mostram que não existe relação 

significativa entre as decisões governamentais e o pertencimento a siglas partidárias 

nacionais (MARQUES e ARRETCHE, 2003). Isso porque, se a adesão aos programas 

federais dependesse somente da construção de bases verticais de apoio na federação, a 

tendência seria encontrar divergências significativas entre os diferentes presidentes, no 

que diz respeito à capacidade de coordenação de todas as políticas. E este não foi o caso.  

A falta de coordenação no processo descentralizador demonstrou a importância de 

principalmente duas variáveis para que a política pública fosse bem-sucedida. A primeira 

foi o desenho específico de cada uma delas; a segunda relacionou-se à estratégia de 

indução federativa. ARRETCHE (2000) ressaltou que as estratégias federais e fiscais 

foram fundamentais no processo de descentralização das políticas. Em relação às 

desigualdades inter-regionais, ABRUCIO (2002) comenta que elas estão diretamente 

relacionadas às diferenças socioeconômicas. Além disso, especialistas referem que a 

capacidade institucional de implementar políticas públicas está relacionada a fatores 

internos, como gastos governamentais e resultados eleitorais, a fatores externos, como 

rede de políticas, e a fatores estruturais, por exemplo, localização geográfica. Esses fatores 

são essenciais para que se consiga classificar as unidades de análise, sendo variáveis 

importantes para a explicação da origem da trajetória de políticas ao longo dos anos 

(HOCHMAN e FARIA, 2013).  
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A avaliação dos mecanismos e processos que tornam possíveis a coordenação das 

ações entre as esferas de governo, portanto, deve levar em consideração que as ações são 

diretamente afetadas pelo modo como estão estruturadas as relações federativas no plano 

político em geral e nas políticas públicas específicas. Com isso, faz-se necessária uma 

coordenação federativa que busque maior efetividade e justiça no processo de 

descentralização. O sucesso das políticas públicas vincula-se assim, à ação coordenada 

entre os níveis de governo.  

No presente estudo foi observada ampla assimetria entre as macrorregiões e entre 

as unidades da federação, o que revela a insuficiência dos mecanismos de coordenação e 

do processo de governança da política de vigilância da qualidade da água para assegurar 

um desenvolvimento mais homogêneo das atividades nesse subsetor institucional dentro 

do setor saúde. De modo análogo a outras políticas, não foi estabelecida uma coordenação 

capaz de potencializar a descentralização ao longo da redemocratização, motivo pelo qual 

existe uma grande preocupação nos países federativos em relação aos mecanismos de 

coordenação das políticas públicas, para que estas realmente sejam cumpridas e não 

fiquem apenas “no papel”. Tal fato não é um problema apenas das políticas públicas de 

saúde, mas afeta todas as políticas públicas (ABRUCIO, 2002; HOCKMAN e FARIA, 

2013).  

De fato, coordenação é um problema central para responder aos desafios da saúde. 

E a combinação de arranjos de governança e planejamento com o compromisso 

continuado dos principais atores políticos e administrativos pode auxiliar na 

implementação das políticas. Para tanto, é necessário um forte sentido de coerência que 

consiga reduzir as redundâncias e as contraindicações, unindo pessoas de diferentes 

cargos, profissões e experiências em prol de um melhor uso dos recursos e resultados 

gerados. Além disso, é preciso capacidade de adaptação a diferentes ambientes 
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institucionais, procedimentos técnicos, regras e prazos a cumprir (CUCCINELLO et al., 

2015).  

Os resultados encontrados nesta pesquisa sugerem que o processo de 

implementação do federalismo brasileiro está em fase de transição, pois apresenta uma 

baixa capacidade de governança, resultado de mudanças gerais ocorridas nos diversos 

setores das políticas públicas. Além das desigualdades locais e das distintas capacidades 

burocráticas dos níveis de governo, é necessário desenvolver mecanismos para 

compreensão do que acontece “na ponta”, ou seja, nas unidades subnacionais 

responsáveis pela implementação das políticas, incorporando esses aprendizados ao 

(re)desenho da política, adequando-a às distintas realidades locais e buscando novos 

arranjos institucionais voltados à ideia de coordenação e governança (OLIVEIRA,  

LOTTA e FREITAS, 2019).  

  

  

8 CONCLUSÃO  

  

Neste trabalho analisou-se a estrutura e o grau de implementação das atividades 

de vigilância da qualidade da água em relação ao fluoreto no Brasil, nas 27 unidades 

federativas. Classificou-se as unidades em três categorias de grau de implementação: 

incipiente, intermediário e avançado, dependendo da maneira como estavam  

estruturadas as ações de vigilância em cada localidade.  

Concluiu-se que apenas sete estados brasileiros realizavam a análise dos dados do 

sistema de informação de vigilância da qualidade da água para consumo humano relativo 

à concentração do parâmetro fluoreto, sendo incluídos na categoria “estágio avançado”. 

Dezesseis estados foram considerados no “estágio intermediário” pois ainda necessitavam 

da inclusão de atividades complementares ou de ações corretivas e ajustes com a 

finalidade de melhorar o controle sobre certos procedimentos e a adequação do processo 
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de formalização e documentação das atividades de vigilância da qualidade da água. 

Quatro estados estavam no “estágio incipiente” em decorrência da necessidade de 

implementação de atividades básicas relativas ao programa de vigilância da qualidade da 

água.  

Constatou-se que, apesar da abrangência na implantação de políticas públicas em 

relação à qualidade da água, representada pelo elevado número de municípios que 

participam do Vigiagua, ainda se faz necessária a implementação de atividades essenciais 

em vários estados para que se consiga obter um resultado satisfatório e equânime em todo 

o país.   

No tocante ao parâmetro fluoreto, observou-se ampla assimetria entre as 

macrorregiões e entre as unidades da federação em relação à estrutura e ao grau de 

implementação das atividades de vigilância da qualidade da água de abastecimento 

público. Em que pese o arranjo institucional necessário à operacionalização dessas 

atividades ser sempre uma especificidade local, notou-se insuficiência dos mecanismos 

de coordenação e do processo de governança da política de vigilância da qualidade da 

água para assegurar um desenvolvimento mais homogêneo das atividades nesse subsetor 

institucional do setor saúde. Além disso, os resultados são sugestivos de que o processo 

de implementação do federalismo brasileiro está em fase de transição, uma vez que 

apresenta baixa capacidade de governança nesse subsetor, à semelhança de outros setores 

e políticas públicas.  

O alcance das atividades a serem desenvolvidas em cada esfera do setor saúde vai 

depender da capacidade instalada, da disponibilidade de recursos humanos e materiais 

(pessoas capacitadas e qualificadas, infraestrutura adequada de laboratórios, recursos de 

informática, nível de consolidação dos serviços de vigilância etc.) e, sobretudo, da 

importância que a atividade referida venha a alcançar na pauta dos gestores da saúde, em 

última instância, detentores do poder decisório.  
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Em relação aos documentos expedidos pelo Ministério da Saúde, no período de 

1997 a 2017, o conteúdo também informa a discrepância entre os dados de cadastro, 

controle e vigilância da qualidade da água entre os estados. Apenas um documento trouxe 

conteúdo relacionado ao parâmetro fluoreto, indicando o isolamento deste tema em 

relação aos outros indicadores de qualidade da água para consumos humano, sendo 

desconhecido o motivo para essa separação e falta de priorização.  

Sugere-se futuros esforços investigativos direcionados para a avaliação da 

implementação da vigilância da água nos municípios com mais de 50 mil habitantes e 

para a avaliação do nível de concentração do fluoreto nos municípios com menos de 50  

mil habitantes.  
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ANEXO 2  

Questionário sobre a Vigilância da 

Fluoretação   

  

   Entrevistador                                                           Data Entrevista  ___/___/______   

  
  

   Local     Estado     

    

  

Entrevistado________________________________________ Função _________________   

Entrevistado________________________________________ Função__________________   

  

  

 1.O Estado realiza a vigilância da qualidade da água de    

 abastecimento público? 
  

Sim   

  

Não   

    

2.A vigilância da qualidade da água de abastecimento público é realizada 

por meio do VIGIÁGUA, coordenado nacionalmente pelo   

 Ministério da Saúde? 
  

Sim   

  

  

Não   

  

3.Como a vigilância está estruturada no Estado?   

3.AEstrutura física (laboratórios, equipamentos, materiais, viaturas etc.)   

  

  

  

  

3.B Pessoal técnico   
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Atividades   Resposta   

6.A Identificação das diversas formas de abastecimento de água   
Sim    

Não   

6.B Cadastramento dos pontos de abastecimento de água   
Sim    

Não   

6.C Inspeção permanente das diversas formas de abastecimento de água   
Sim    

Não   

6.D Monitoramento da qualidade da água para consumo humano   
Sim    

Não   

6.E Atuação junto aos responsáveis pela operação do sistema de abastecimento de 

água para correção de situações de risco identificadas   
Sim    

Não   

6.F Comunicação e mobilização social   
Sim    

Não   

6.G Definição de instrumentos e mecanismos formais de atuação intra e 

intersetorialmente   
Sim    

Não   

6.H Acompanhamento e avaliação da aplicação dos recursos financeiros necessários 

para a implementação e desenvolvimento do programa   
Sim    

Não   

6.I Participação nos fóruns de políticas de gestão de recursos hídricos e meio 

ambiente, com vistas à produção de água potável para os consumidores    
Sim    

Não   

6.J Análise dos dados do sistema de informações de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano relativos à concentração de fluoreto   
Sim    

Não   

6.K Realização de inquéritos e investigações epidemiológicas relativas à fluoretação   
Sim    

Não   
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6.L Formação permanente dos profissionais das vigilâncias em saúde e laboratórios 

de referência para realizar ações de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano relacionadas à concentração de fluoreto     

Sim    

Não   

6.M Estruturação e manutenção da rede laboratorial para vigilância da qualidade da 

água para consumo humano relacionada à concentração de fluoreto   
Sim    

Não   

6.N Integração entre as ações previstas no programa com outros setores com 

interesse na qualidade da fluoretação da água para consumo humano (p ex. 

educação; ciência e tecnologia; exercício profissional, meio ambiente etc.)    

Sim    

Não   

  

  

3.C Regionais de saúde envolvidas   

3.D Descentralização da estrutura        

      

4.Existe um grupo técnico assessor para dar apoio à coordenação estadual 

do programa?   

  
Sim   

  

Não   

  

  

  
5.Se SIM, descreva a composição (técnicos dos setores saúde, recursos 

hídricos, saneamento, meio ambiente, instituições de ensino e 

representante de usuários) e identifique o documento normativo.   
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6.Quais das estratégias/atividades a seguir realizadas nos últimos 24 meses, o 

Estado mantém documentação?   

  

7.Documentos apresentados  

6.A   

6.B   

6.C   

6.D   

6.E   

6.F   

6.G   

6.H   

6.I   

6.J   

6.K   

6.L   

6.M   

6.N  
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8.Com relação aos mecanismos de monitoramento da fluoretação da água que 

ocorrem no Estado, preencha o quadro a seguir, considerando apenas os 

municípios com mais de 50 mil habitantes:   

Tipo 

Monitoramento   
Total de 

municípios   
Frequência mais comum   

Emissão de 

relatório pela 

autoridade sa-  

Nitária  

Controle operacional 

pelas companhias de 

abastecimento   

  semanal    mensal     

 bimestral     

trimestral semestral  

 anual   

 Sim Não  

Heterocontrole  

(Estado)   
  semanal    mensal     

 bimestral     

trimestral semestral  

 anual   

 Sim Não  

Heterocontrole  

(Município)   
  semanal    mensal     

 bimestral     

trimestral semestral  

 anual   

 Sim Não  

  

9.Em caso de heterocontrole realizado pelo Estado, preencha as informações relativas 

aos laboratórios contidas no quadro abaixo:   

Tipo de 

laboratório   
Método/técnica 

de análise   
Emissão 

de  

relatório   

Apresenta a 

concentração 

de fluoreto   

Periodicidade da 

emissão rela- 
tório   

Laboratório 

próprio   
Potenciométrico 

SPADNS   

Alizarina   

Outro   

 sim   

não   

sim   

não   

Mensal         

Bimestral   

Trimestral    

Quadrimestral      

Semestral   Anual   
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Terceirizado   Potenciométrico 

SPADNS   

Alizarina   

Outro   

 sim   

não   

sim   

não   

Mensal         

Bimestral   

Trimestral    

Quadrimestral      

Semestral   Anual   

Universidade  Potenciométrico 

SPADNS   

Alizarina   

Outro   

 sim   

não   

sim   

não   

Mensal        

Bimestral   

Trimestral    

Quadrimestral      

Semestral   Anual   

Outro   Potenciométrico 

SPADNS   

Alizarina   

Outro   

 sim   

não   

sim   

não   

Mensal         

Bimestral   

Trimestral    

Quadrimestral      

Semestral   Anual   

  

10 Para quais instâncias é encaminhado o relatório para divulgação dos 

resultados?    

Não há emissão de relatórioCia abastecimento público Conselho municipal de 

Saúde  

Secretário de Saúde Cursos de Odontologia Órgãos de divulgação  

Área de saúde bucal da Secretaria de Estado da Saúde
 


Outros  

____________________  

    
11Existe legislação específica no Estado relativa à fluoretação das águas de 

abastecimento público?   

Sim Não   

12 Se SIM, identifique o documento normativo.   
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13 Outras observações que julgar pertinentes   
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A NEXO 3   
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APRESENTAÇÃO  
  

A água de consumo humano é um importante fator para a saúde pública por se 

constituir num veículo de transmissão de doenças. O monitoramento da 

qualidade da água é um dos instrumentos de verificação da sua potabilidade e 

de avaliação dos riscos que os sistemas e as soluções alternativas de 

abastecimento de água possam representar para a saúde humana.  

  

Pode-se afirmar que o controle da qualidade da água de consumo humano se 

tornou uma ação de saúde pública a partir dos anos 1970 quando o Ministério da 

Saúde instituiu, por meio de Portaria, norma de potabilidade em todo o território 

nacional e o Congresso Nacional aprovou, por meio de Lei, dispositivo sobre a 

necessidade da fluoretação da água de abastecimento público (Freitas e Freitas 

2005). Com a instituição, por meio de Decreto federal, do “Programa Nacional de 

Vigilância de Qualidade de Água para Consumo Humano”, em 1986, o Ministério 

da Saúde criou condições para uma maior aproximação dos diferentes atores e 

organizações com interesse sobre a questão (secretarias de estado da saúde, 

companhias de saneamento básico, órgãos de controle ambiental, 

universidades, laboratórios de referência, associações de empresas de 

saneamento etc.). A aprovação da Constituição de 1988 e da Lei 8.080/90 

impulsionaram os debates em torno da descentralização das ações. Desde então 

várias iniciativas têm sido adotadas para definir diretrizes e dar organicidade às 

ações.   

  

A fluoretação da água é uma tecnologia de intervenção em saúde pública 

reconhecidamente eficaz na prevenção da cárie dentária. É aplicada em vários 

países e recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que a 

considera uma medida indispensável nas estratégias preventivas em saúde 

bucal, essencial para a promoção da saúde (Frazão et al. 2011). A fluoretação 

das águas integra as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil 2004) 

e, segundo o Ministério da Saúde, mais de 100 milhões de pessoas em todo o 

país são beneficiadas pela medida (Antunes & Narvai 2010).  

  

Não obstante essa clara indicação da PNSB, e embora o país disponha “do 

segundo maior sistema de fluoretação de águas de abastecimento público de 

todo o mundo” (Brasil 2009), há indícios de importante desequilíbrio 

macrorregional na oferta desse benefício. A cobertura da fluoretação das águas 

seria de aproximadamente 60% da população, com as referidas desigualdades 

entre as regiões. No sul e sudeste do país mais de 70% da população urbana 

são beneficiados pela fluoretação, enquanto essa porcentagem é inferior a 30% 

na região norte (Antunes & Narvai 2010).  

  

Contudo, não se dispõe de informações fidedignas para avaliar a extensão da 

cobertura dessa medida em todo o território nacional. Os dados disponíveis 

resultam de processos de coleta relativamente imprecisos e não validados com 

o emprego de técnicas adequadas. Neste projeto busca-se desenvolver e aplicar 

instrumentos para a produção e apuração de dados sobre cobertura e vigilância 

da fluoretação de águas em municípios com mais de 50 mil habitantes, em todas 

as unidades federativas do Brasil, a partir de fontes variadas que incluem 
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literatura científica, relatórios técnicos, coleta direta e análise de águas de 

abastecimento público, com participação de docentes universitários e 

especialistas das áreas de vigilância sanitária com atuação no Sistema Único de 

Saúde (SUS), tendo como base de inserção de dados uma área criada e 

desenvolvida especificamente com essa finalidade no sítio eletrônico do 

CECOL/USP – Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da 

Saúde Bucal, da Universidade de São Paulo (USP), localizado na Faculdade de 

Saúde Pública (FSP).  

  

Neste sentido, um especialista com inserção universitária, na condição de 

docente-pesquisador foi identificado para conduzir as atividades de pesquisa no 

âmbito do Distrito Federal e de cada estado da Federação.  

  

Um dos objetivos específicos do projeto de pesquisa “Vigilância e cobertura da 

fluoretação da água de abastecimento público no Brasil” é aferir os atributos e as 

rotinas dos órgãos de vigilância estadual para monitorar e validar a informação 

sobre a qualidade da água de consumo humano em relação à concentração de 

fluoreto. Um modelo de carta dirigido ao Secretário de Estado da Saúde (Anexo 

2) foi elaborado com a finalidade de apresentar o estudo, incluindo este objetivo 

específico, e solicitar a colaboração da instituição e a designação de um 

profissional para atender as necessidades de informação da investigação.  

  

Com este protocolo, busca-se orientar os procedimentos relativos à aferição da 

estrutura/processo de validação da informação sobre a qualidade da água de 

consumo humano em relação ao fluoreto nos órgãos responsáveis pelas ações 

de vigilância ambiental no âmbito estadual.  

  

  

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS  
  

A apreciação das características da estrutura/processo existente junto a cada um 

dos órgãos estaduais e do Distrito Federal para assegurar a validade da 

informação sobre a qualidade da água de consumo humano será desenvolvida 

por meio de uma entrevista semiestruturada complementada por observação “in 

loco”.Segundo Minayo (1992), esse tipo de entrevista difere apenas no grau com 

que o campo de investigação é estruturado, sendo imprescindível a interação 

direta entre entrevistador e entrevistado.  

  

A entrevista será realizada pelo Coordenador Estadual do Projeto VIGIFLUOR, 

ou um profissional por ele preparado, sob orientação da Coordenação do Projeto 

VIGIFLUOR.Uma oficina de preparação destes Coordenadores Estaduais para 

a condução da pesquisa e coleta dos dados foi realizada na Faculdade de Saúde 

Pública no período de 27 a 29 de outubro de 2013. Os Coordenadores Estaduais 

serão responsáveis pela coleta e sistematização de dados secundários sobre 

tempo de fluoretação, interrupção da medida, presença de fluoreto de ocorrência 

natural, entre outros aspectos no respectivo âmbito estadual.   

  

Para orientar o trabalho do entrevistador e guiar a descrição das atividades de 

vigilância realizadas pelos órgãos estaduais foi elaborado um questionário 

(Anexo 1)cujo foco foi dirigido para a coleta de dados sobre a estrutura existente 
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e o processo adotado para coleta, validação, produção e disseminação das 

informações sobre concentração de fluoreto na água de consumo humano.O 

conteúdo do questionário foi elaborado com base no Programa Nacional de 

Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à qualidade da água para consumo 

humano (Brasil 2005), levando-se em consideração os conhecimentos 

acumulados a respeito da vigilância da qualidade da água em nosso país, as 

observações realizadas ao longo da oficina de preparação e a partir de teste 

realizado com técnico da vigilância ambiental na Secretaria de Estado de Saúde 

do Ceará.   

  

O Coordenador Estadual será o responsável por contatar o gestor estadual do 

Sistema Único de Saúde com a função de informar sobre as características do 

estudo e solicitar colaboração para entrevistar o gerente responsável pelas 

ações de vigilância ambiental do órgão e/ou técnicos responsáveis pela vigilância 

estadual da qualidade da água para consumo humano, por meio da solicitação 

de anuência ao projeto de pesquisa (Anexo 2).Após a obtenção da concordância 

em colaborar com a pesquisa, por meio do Termo de Anuência(Anexo 3), 

pretende-se agendar entrevistas com estes profissionais responsáveis pela 

vigilância da qualidade da água para consumo humano, preferencialmente 

gestores ou responsáveis técnicos por esta atribuição. O entrevistado será 

informado sobre as características do estudo e sobre os compromissos do 

entrevistador em relação às exigências previstas na Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, incluindo a aprovação do protocolo no Comitê de 

Ética em Pesquisa da FSP-USP sob número 455.142 (Anexo 4). Um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido foi elaborado para documentar a ética da 

pesquisa (Anexo 5) e deverá ser assinado pelos entrevistados que colaboraram 

com a obtenção das informações. Uma cópia de cada TCLE deve ser escaneada 

e encaminhada à coordenação por meio da página de gestão do projeto no 

www.tidia-ae.usp.br  

  

Com a entrevista, espera-se obter os dados necessários para caracterizar o 

órgão segundo as opções de categorias de resposta contidas no instrumento. 

Além disso, o Coordenador Estadual realizará observação “in loco” para verificar 

a estrutura disponível para o processamento dos dados e as técnicas de 

validação adotadas, preenchendo campos específicos do questionário.  

  

A entrevista poderá ser realizada em tantas sessões quantas forem necessárias 

para a obtenção das informações previstas, recomendando-se que tanto o gestor 

específico do órgão, quanto o técnico responsável pela vigilância da qualidade 

da água para consumo humano sejam entrevistados. Importante destacar que o 

foco da entrevista não é o entrevistado em si, mas a estrutura institucional 

existente e a documentação sobre o processo adotado para coleta, validação, 

produção e disseminação das informações sobre concentração de fluoreto na 

água de consumo humano. Por essa razão, não há impedimento para que as 

informações tenham origem em apenas um dos entrevistados, ou que ambos 

participem juntos ou separados, da entrevista. Também não há impedimento 

para que o entrevistador, ao revisar os dados obtidos, identifique alguma lacuna, 

e agende com um dos entrevistados, nova sessão para complementação da 

resposta a um determinado item do questionário.   

  

http://www.tidia-ae.usp.br/
http://www.tidia-ae.usp.br/
http://www.tidia-ae.usp.br/
http://www.tidia-ae.usp.br/
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Qualquer que seja a situação da entrevista, o preenchimento das questões 

deverá ser realizado pelo entrevistador. Em relação às questões abertas, o 

entrevistador deverá usar bloco ou caderno específico para realizar as anotações 

pertinentes. Para fins operacionais, estas questões poderão ser apresentadas 

na primeira sessão da entrevista e as respostas poderão ser sistematizadas em 

uma segunda sessão a fim de permitir ao entrevistado o tempo necessário para 

reunir as informações solicitadas e identificara documentação.   

  

Após a redação da resposta, o entrevistador deve ler, em voz alta, o conteúdo 

para o entrevistado a fim de que o mesmo possa fazer a conferência das 

informações, e complementálas se for o caso.  

  

As respostas obtidas devem ser transcritas para um arquivo eletrônico específico 

em aplicativo Word for Windows, elaborado a partir do Anexo 1, cujos campos 

abertos são expansíveis. Para as respostas categóricas substituir o círculo pelo 

X maiúsculo. Enviar o arquivo eletrônico para a Coordenação da Pesquisa até o 

dia 29 de setembro de 2014.  

  

O questionário é composto de 13 itens, dos quais oito são questões fechadas, e 

cinco abertas. Conforme mencionado, tem por objetivo registrar as 

características relacionadas à estrutura e ao processo adotado para validação 

da informação. Para isso, se apoia no pressuposto de que a partir da tomada de 

decisão, decorrem providências relacionadas à alocação de recursos e à 

implementação de estratégias de ação, cuja relevância institucional, pode ser 

aferida pela presença de documentação organizada e passível de incursões 

analíticas específicas. Espera-se com isso, mapear a documentação existente e 

reunir subsídios para um diagnóstico institucional relacionado a essa ação de 

vigilância no Distrito Federal e em todas as unidades estaduais do país.   

  

Para instruir sua aplicação, a seguir são apresentadas as indicações para o 

preenchimento dos itens presentes no questionário:  

  

•Itens 1 e 2: relativos a forma como é desenvolvida a vigilância da qualidade 

da água de abastecimento público no Estado.   

  

•Item 3: características da estrutura física, do pessoal técnico, da existência 

ou não de órgãos regionais que estejam envolvidos, ou seja, tenham 

função definida no processo adotado para coleta, validação, produção e 

disseminação das informações sobre concentração de fluoreto na água 

de consumo humano. Esse aspecto tem relação com o campo relativo à 

descentralização da estrutura no qual é importante abordar aspectos 

relacionados à coleta, transporte e análise de amostras, alimentação de 

sistema de informação, validação e crítica de dados etc. Em relação à 

estrutura física, é importante indicar a área ocupada (em metros 

quadrados) e as características gerais da estrutura (terminais de telefone, 

pontos de rede de banda larga, rede sem fio, equipamentos como 

impressoras, computadores, aplicativos, mobiliário etc). Quanto ao 

pessoal, é importante indicar, além do número, o grau de escolaridade e 

qualificação, bem como as competências e funções realizadas. Lembre-
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se de usar o caderno de anotações e que o campo para transcrição de 

dados é expansível.  

  

•Itens 4 e 5: indicação da existência de grupo técnico assessor à gestão 

estadual do programa de vigilância. É importante indicar todos os 

componentes do grupo técnico, a respectiva inserção e se o grupo técnico 

assessor é informal ou está formalizado por meio de resolução ou outro 

dispositivo normativo.   

  

•Item 6: aspectos gerais relacionados a vigilância da água (letras A a I) e 

aspectos específicos direcionados a vigilância da concentração de 

fluoreto na água (letras J a N).   

  

•Item 7: campos para indicar os documentos encontrados relacionados ao 

item 6, descrevendo na letra correspondente ao item o título, ano, 

conteúdo, instâncias e responsáveis pela elaboração/normatização do 

documento. Lembre-se de usar o caderno de anotações e que o campo 

para transcrição de dados é expansível.  

  

•Item 8: indicação dos mecanismos de monitoramento da fluoretação da água 

que ocorrem no Estado e a respectiva emissão de relatório. Para facilitar 

a busca de informações, é fundamental fornecer ao gestor a relação 

completa dos municípios com mais de 50.000 habitantes no momento da 

pesquisa.É importante enfatizar que devem ser considerados apenas 

relatórios emitidos pela autoridade sanitária, diferenciando se os dados 

que fornecem as bases do relatório são provenientes do controle 

operacional realizado pelas companhias de abastecimento, ou de 

atividades de heterocontrole mantidas pelo nível estadual ou pelo nível 

municipal. Caso haja dificuldade para identificar a frequência de 

monitoramento mais comum, indique as duas mais comuns.   

  

•Item 9: dados sobre os laboratórios utilizados para heterocontrole da 

concentração de fluoreto pela vigilância estadual. Os métodos de aferição 

referem-se à técnica do eletrodo íon seletivo ou eletrométrica ou 

potenciométrica; a técnica espectrofotométrica com uso do composto 2-

parasulfofenilazo1,8-dihidróxi 3,6-naftaleno dissolufonato de sódio, com 

base na reação entre o fluoreto e o corante zircônio (SPADNS); e a técnica 

visual da Alizarina que é um corante e pigmento vermelho derivado 

originalmente da raiz de um vegetal.  

  

•Item 10: indicação das instâncias para as quais são encaminhados os 

resultados da vigilância da fluoretação da água de abastecimento público. 

Caso não haja emissão de relatório, indique tal situação no campo 

específico. Caso seja encaminhado para instância que não consta das 

alternativas, sinalize “outro”, indicando a respectiva instância.  

  

•Itens 11 e 12: existência ou não de legislação estadual específica sobre a 

fluoretação da água de abastecimento público assim como a instrução, 
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portaria, resolução, lei ou outro dispositivo normativo vigente sobre o 

assunto.  

  

•Item 13: corresponde ao espaço para o entrevistador relatar outras 

observações pertinentes à estrutura e ao processo adotado para 

validação das informações não contemplada pelos itens anteriores. O 

campo é expansível.  

  

  

Lembre-se que antes de encaminhar o questionário à Coordenação do Projeto 

VIGIFLUOR, as respostas devem ser digitadas no campo correspondente. Isso 

facilitará a transcrição das respostas pela Coordenação do Projeto VIGIFLUOR 

para uma planilha de tabulação e consolidação dos dados.  

  

É possível que esse esforço impulsione processos institucionais de revisão de 

procedimentos de organização e método, os quais venham a exigir respostas de 

capacitação de pessoal e transferência de tecnologia. Um dos desdobramentos 

do projeto é a formação de uma comunidade de interesse em torno de políticas 

regulatórias relacionadas à água no sentido estrito e ao ambiente no sentido lato.  

  

Dado esse potencial, considera-se o presente estudo uma pesquisa-ação onde 

a realidade que está sendo observada, sofre algum grau de transformação ao 

ser observada, momento a partir do qual, processos institucionais podem ser 

impulsionados alterando o curso da ação.  
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ANEXO 1  

Questionário sobre a Vigilância da Fluoretação  
  

Data  
 Entrevistador    ___/___/______  

Entrevista  

    

Local  

  

    

  Estado     

http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnsb.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnsb.php
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/05_0408_M.pdf
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/05_0408_M.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/livro_guia_fluoretos.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/livro_guia_fluoretos.pdf
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Entrevistado  ________________________________________ 

______________________  
Função  

Entrevistado  ________________________________________ 

______________________  
Função  

      

1. O Estado realiza a vigilância da qualidade da água de abastecimento público?  Sim  Não  

  

2. A vigilância da qualidade da água de abastecimento público é realizada por 

meio do VIGIÁGUA, coordenado nacionalmente pelo Ministério da Saúde?  

  

Sim  

  

Não  

  

3. Como a vigilância está estruturada no Estado?  

3.A Estrutura física (laboratórios, equipamentos, materiais, viaturas etc.)  

  

  

  

  

3.B Pessoal técnico  

  

  

  

  

3.C Regionais de saúde envolvidas  

  

  

  

  

3.D Descentralização da estrutura   

  

  

  

      

 

4. Existe um grupo técnico assessor para dar apoio à coordenação estadual do programa? Sim 

Não  

      

  

5. Se SIM, descreva a composição (técnicos dos setores saúde, recursos hídricos, saneamento, 

meio ambiente, instituições de ensino e representante de usuários) e identifique o documento 

normativo.  
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6. Quais das estratégias/atividades a seguir realizadas nos últimos 24 meses, o Estado mantém 

documentação?  

Atividades  Resposta   

6.A Identificação das diversas formas de abastecimento de água  Sim   Não  

6.B Cadastramento dos pontos de abastecimento de água  Sim   Não  

6.C Inspeção permanente das diversas formas de abastecimento de água  Sim   Não  

6.D Monitoramento da qualidade da água para consumo humano  Sim   Não  

6.E Atuação junto aos responsáveis pela operação do sistema de abastecimento 

de água para correção de situações de risco identificadas  Sim   Não  

6.F Comunicação e mobilização social  Sim   Não  

6.G Definição de instrumentos e mecanismos formais de atuação intra e 

intersetorialmente  Sim   Não  

6.H Acompanhamento e avaliação da aplicação dos recursos financeiros 

necessários para a implementação e desenvolvimento do programa  Sim   Não  

6.I Participação nos fóruns de políticas de gestão de recursos hídricos e meio 

ambiente, com vistas à produção de água potável para os consumidores   Sim   Não  

6.J Análise dos dados do sistema de informações de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano relativos à concentração de fluoreto  Sim   Não  

6.K Realização de inquéritos e investigações epidemiológicas relativas à 

fluoretação  
Sim   Não  

6.L Formação permanente dos profissionais das vigilâncias em saúde e 

laboratórios de referência para realizar ações de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano relacionadas à concentração de fluoreto   

Sim   Não  

6.M Estruturação e manutenção da rede laboratorial para vigilância da qualidade 

da água para consumo humano relacionada à concentração de fluoreto  Sim   Não  

6.N Integração entre as ações previstas no programa com outros setores com 

interesse na qualidade da fluoretação da água para consumo humano (p ex. 

educação; ciência e tecnologia; exercício profissional, meio ambiente etc.)   

Sim   Não  

  

7. Documentos apresentados  

6.A 6.B 6.C 6.D 6.E 6.F 6.G 6.H 6.I 6.J 6.K 6.L 6.M 6.N  
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8.Com relação aos mecanismos de monitoramento da fluoretação da água que ocorrem 

no Estado, preencha o quadro a seguir, considerando apenas os municípios com 

mais de 50 mil habitantes:  

Tipo Monitoramento  Total de 

municípios  
Frequência mais comum  Emissão de 

relatório 
pela  
autoridade 

sanitária  

Controle operacional pelas 

companhias de 

abastecimento  

   semanal  mensal   bimestral    

trimestral semestral   anual  

Sim Não  

Heterocontrole (Estado)     semanal  mensal   bimestral    

trimestral semestral   anual  

Sim Não  

Heterocontrole (Município)     semanal  mensal   bimestral    

trimestral semestral   anual  

Sim Não  

  

  

9.Em caso de heterocontrole realizado pelo Estado, preencha as informações relativas 

aos laboratórios contidas no quadro abaixo:  

Tipo de 

laboratório  
Método/técnicad 

e análise  
Emissão de 

relatório  

Apresenta a 

concentração 

de fluoreto  

Periodicidade da emissão 

relatório  

Laboratório 

próprio  
Potenciométrico 

SPADNS  

Alizarina  

Outro  

sim  

não  

sim  

não  

Mensal   Bimestral  

TrimestralQuadrimestral     

Semestral  Anual  

Terceirizado  Potenciométrico 

SPADNS  

Alizarina  

Outro  

sim  

não  

sim  

não  

Mensal   Bimestral  

TrimestralQuadrimestral     

Semestral  Anual  

Universidade  Potenciométrico 

SPADNS  

Alizarina  

Outro  

sim  

não  

sim  

não  

Mensal   Bimestral  

TrimestralQuadrimestral     

Semestral  Anual  

Outro  Potenciométrico 

SPADNS  

Alizarina  

Outro  

sim  

não  

sim  

não  

Mensal   Bimestral  

TrimestralQuadrimestral     

Semestral  Anual  

  

  

10.Para quais instâncias é encaminhado o relatório para divulgação dos resultados?  
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Não há emissão de relatório Cia abastecimento público Conselho municipal de 

Saúde  

 Secretário de Saúde  Cursos de Odontologia Órgãos de divulgação  

 Área de saúde bucal da Secretaria de Estado da Saúde  Outros ____________________  
      

  

  
11.Existe legislação específica no Estado relativa à fluoretação das águas de abastecimento 

público?  

  

Sim Não  

  

  

12.Se SIM, identifique o documento normativo.  

  

  

  

  

13.Outras observações que julgar pertinentes  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
ANEXO 2  

  

  

 
  

São Paulo, __ de ________ de 2014.  

  

  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO   
Faculdade de Saúde Pública   

A V . 
  D R . 

  A RNALDO , 
  715 

  -   S ÃO  P AULO , 
  SP 

  -   CEP 
  01246 - 90 
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Ref: Solicitação de Anuência a Projeto de Pesquisa  

  

Senhor(a) Secretário(a),  

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente, para solicitar a colaboração do 

órgão de vigilância sanitária da instituição sob sua direção, para a pesquisa intitulada “Cobertura e 

vigilância da fluoretação da água de abastecimento público no Brasil”, coordenada pelo professor 

Paulo Frazão (Cecol-USP), em conjunto com os professores Paulo Capel Narvai (Cecol-USP); 

Helder Henrique Costa Pinheiro (UFPA); Angelo Roncalli (UFRN); Celso Zilbovicius (Cecol-USP); 

Helenita Corrêa Ely (PUC-RS); Tiago Coelho de Souza (UnB); Luiz Noro (UFRN); Jaime Aparecido 

Cury (FOP-UNICAMP).  

A pesquisa tem por objetivo descrever a cobertura populacional da fluoretação das águas 

da rede pública de abastecimento em municípios com mais de 50 mil habitantes, na primeira metade 

da segunda década do século XXI, e identificar as localidades que vêm desenvolvendo atividades 

de vigilância dessa medida em âmbito municipal e estadual. Especificamente, pretende-se: (1) 

construir um mapa da cobertura da fluoretação das águas de abastecimento público nos 614 

municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes; (2) identificar, dentre os 585 municípios 

brasileiros com mais de 50 mil habitantes, aqueles onde se realizam ações de vigilância da 

fluoretação; (3) mensurar, mediante procedimentos laboratoriais, a concentração de fluoreto em 

águas de consumo humano, em localidades selecionadas; (4) aferir a estrutura dos órgãos de 

vigilância estadual para assegurar a validade da informação sobre a qualidade da água de consumo 

humano em relação à concentração de fluoreto.  

A eticidade dos procedimentos foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Protocolo 455.142). Parte do estudo é apoiado 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Auxílio 403156/2012-2). 

Assim, asseguramos nosso compromisso em cumprir as exigências previstas pela Resolução 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde.   

Dada a relevância do tema e a importância da participação de todos os órgãos de vigilância 

sanitária em âmbito estadual do Sistema Único de Saúde, solicitamos sua preciosa atenção ao 

Sumário Executivo anexo, onde estão descritos os principais aspectos da pesquisa.  

Asseguramos que seu consentimento não implicará para a instituição, qualquer ônus ou 

compromisso de subvenção da pesquisa. Caso V. S. aceite que o órgão de vigilância sanitária sob 

sua gestão participe como campo da pesquisa, pedimos a gentileza de formalizar a decisão 

conforme o modelo de Termo de Anuência anexo.  

Permanecendo à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários, reitero 

meu apreço e consideração.   
Atenciosamente,  

  
Prof. Dr. Paulo Frazão  

  
Ilmo(a). Sr(a).  
XXXX  
Secretário de Estado da Saúde  
Governo do Estado de XXXXXXXXX  

ANEXO 3  

  

  

<timbre da Secretaria de Estado da Saúde>  

  

  

Termo de anuência  
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Tendo sido informado(a) sobre as características da pesquisa “Cobertura 

e vigilância da fluoretação da água de abastecimento público no Brasil”, 

coordenada pelo Prof. Dr. Paulo Frazão (Cecol-USP), em conjunto com os 

professores Paulo Capel Narvai (Cecol-USP); Helder Henrique Costa Pinheiro 

(UFPA); Angelo Roncalli (UFRN); Marco Manfredini (Cecol-USP); Helenita 

Corrêa Ely (PUC-RS); Tiago Coelho de Souza (UnB); Luiz Noro (UFRN); Jaime 

Aparecido Cury (FOP-UNICAMP); e sobre a necessidade desta anuência em 

conformidade com as normas do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa 

vigente, e o compromisso assumido pelos pesquisadores em:   

1. manter sob sua guarda, e para seu uso exclusivo, todos os dados obtidos;    

2. cumprir as determinações éticas da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional da Saúde;  

3. assegurar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, antes, 

durante e depois do curso da pesquisa;  

4. reconhecer a liberdade da instituição em recusar a participar ou retirar a 

anuência, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo ou 

penalização;  

5. garantir que não haverá nenhuma despesa para instituição decorrente da 

pesquisa;  

  

CONCORDO em colaborar com o estudo, designando o Sr. ______________ 

para atender as necessidades de informação previstas no estudo considerando 

o órgão de vigilância sanitária como campo da pesquisa.   

  

<data>  

<assinatura>  

<Nome completo>  

<cargo>  



92  

  

ANEXO 4  
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ANEXO 5  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Faculdade de Saúde Pública  

AV. DR. ARNALDO, 715 - SÃO PAULO, SP - CEP 01246-904   
    

  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

  
Meu nome é Paulo Frazão (RG 9.530.695), e sou professor associado da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (USP). Na condição de pesquisador do Centro Colaborador do Ministério da Saúde em 

Vigilância da Saúde Bucal da USP ( www.cecol.fsp.usp.br ), coordeno junto com vários pesquisadores brasileiros um 

estudo intitulado “Cobertura e vigilância da fluoretação da água de abastecimento público no Brasil”.  

Esta pesquisa tem por objetivo descrever a cobertura populacional da fluoretação das águas da rede pública de 

abastecimento em municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, e identificar as localidades que vêm 

desenvolvendo atividades de vigilância dessa medida em âmbito municipal e estadual. Em localidades selecionadas, será 

analisada, laboratorialmente, a concentração de fluoreto presente na água de abastecimento. Além disso, pretende-se 

caracterizar a capacidade dos órgãos estaduais de vigilância sanitária para realizar a validação da informação sobre os 

teores de fluoreto. A metodologia da pesquisa prevê observação “in loco” e entrevistas sobre esse assunto e você foi 

selecionado para ser um dos entrevistados. Sua participação é muito importante para que a pesquisa tenha valor científico. 

Para isto, convido-o(a) a participar preenchendo um questionário contendo dados sobre a estrutura e o processo adotado 

para validar os dados municipais sobre a concentração de fluoreto na água de abastecimento. A entrevista terá duração 

aproximada de uma hora.   

Esclareço que seu nome não será divulgado de nenhuma forma, que o questionário não se refere a aspectos morais 

sobre sua intimidade, nem trata de temas que possam prejudicar sua vida funcional na organização/instituição de saúde. 

As respostas serão confidenciais e utilizadas exclusivamente para fins desta pesquisa, não tendo qualquer outra finalidade, 

representando risco mínimo para os entrevistados. A participação é voluntária. As informações e opiniões expressas por 

você não causarão nenhum dano, risco ou ônus à sua pessoa e serão tratadas anonimamente no conjunto das demais 

entrevistas apenas para fins acadêmicos. Não está previsto pagamento ou ressarcimentos de qualquer despesa para o 

entrevistado.  

Você poderá obter esclarecimentos e/ou tirar dúvidas sobre os procedimentos da pesquisa ligando para 113061-

7957, ou enviar uma mensagem pela internet para o e-mail: pafrazao@usp.br. As entrevistas serão realizadas pelo(a) 

______________ (RG _________), professor(a) da ______________, tel: __________, e-mail ________ coordenador 

acadêmico desta pesquisa no âmbito do estado de ___________. Participar ou não da pesquisa não acarretará em nenhum 

benefício indevido, nem prejudicá-lo(a) de nenhum modo. Você também não precisa preencher todos os dados do 

questionário, e pode desistir de participar a qualquer momento. Se após sua participação, em algum momento, você quiser 

saber sobre o andamento da pesquisa, ou esclarecer alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Dúvidas a respeito 

da ética dessa pesquisa poderão ser dirigidas ao Comitê de Ética em Pesquisa da FSP/USP no endereço: Av. Dr. Arnaldo, 

715 CEP 01246-904 São Paulo SP – Telefone: 11-3061-7779, e-mail: coep@fsp.usp.br.  

Agradeço sua cooperação e me coloco à disposição.  

_______________________________  
Assinatura do Pesquisador  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  
AUTORIZAÇÃO  

Eu, _______________________________________, declaro que fui devidamente informado (a) sobre os 

objetivos, procedimentos e relevância da pesquisa intitulada “Cobertura e vigilância da fluoretação da água de 

abastecimento público no Brasil”.   
Autorizo a realização da entrevista. Estou ciente de que os resultados serão tratados de forma sigilosa, tendo 

garantido meu anonimato. Estou ciente de que terei liberdade em retirar este consentimento em qualquer etapa da pesquisa. 

Em concordância com os termos da pesquisa, aceito participar e assino abaixo.  

  
Data: ______________     Assinatura: __________________________________  

  
Testemunha 1: Nome __________________________________Assinatura: __________________________  

  
Testemunha 2: Nome __________________________________Assinatura: __________________________  

http://www.cecol.fsp.usp.br/
http://www.cecol.fsp.usp.br/


95  

  

APÊNDICES  
  

APÊNDICE 1  

  

AO EXMO. SR. DR. GILBERTO OCCHI   

MINISTRO DA SAÚDE   

MINISTÉRIO DA SAÚDE  

BRASÍLIA–DF  

São Paulo, 09 de julho de 2018.   

 EXCELENTÍSSIMO SR.MINISTRO DA SAÚDE,  

Ao cumprimentá-lo, venho respeitosamente solicitar acesso aos relatórios oficiais sobre as atividades do Ministério da 

Saúde relacionadas à vigilância da qualidade da água para consumo humano, no Brasil, desde  

1997 até a data de hoje.   

Como estudante de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 

estou desenvolvendo pesquisa sobre as diferenças inter-regionais na estrutura da vigilância da 

qualidade da água em relação ao fluoreto no Brasil. Entrevistas semiestruturadas foram realizadas 

com dirigentes/técnicos da vigilância da água nos vinte e seis estados e no Distrito Federal.  Estima-

se que a documentação solicitada poderá ser de grande utilidade para meu estudo, pois com base nela 

será descrita a evolução das ações federais, de modo a configurar um painel a partir do qual as 

estratégias/atividades em cada estado/região do país têm sido implementadas.    

Peço a gentileza de acusar recebimento.   

  

Na expectativa de contar com a valiosa colaboração, de V. Exa., coloco-me à disposição para esclarecimentos que se 

fizerem necessários.    

Atenciosamente,   

  

  

MARIA PAULA AUAD DE CARVALHO SANCHEZ  

Aluna de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP  

Tel.: (11) 99906-0333    email: paulaauad@hotmail.com   
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APÊNDICE 2  

  

Dados do Pedido  

 Protocolo  25820006616201807  

 Solicitante  MARIA PAULA AUAD DE CARVALHO SANCHEZ  

 Data de Abertura  22/10/2018 22:20  

 Orgão Superior Destinatário  MS – Ministério da Saúde  

Orgão Vinculado Destinatário  

 Prazo de Atendimento  22/11/2018  

 Situação  Respondido  

 Status da Situação  Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)  

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)  
Resumo 

Detalhamento  
acesso aos relatórios oficiais sobre as atividades do 

Ministérios da Saúde em relacionados á vigilância da 

qualidade da água para consumo humano no Brasil  

Dados da Resposta     

Data de Resposta  13/11/2018 11:24  

Tipo de Resposta  Acesso Concedido  

Classificação do Tipo de  
Resposta  

Resposta  

Responsável pela Resposta  

Resposta solicitada inserida no e-SIC  

Prezada cidadã,  

  

Em resposta a demanda as informações solicitadas se 

encontram no link: http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-

emsaude/vigilanciaambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-

paraconsumo-humano  

   

Atenciosamente,  

Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do  
Trabalhador  

Destinatário do Recurso de 

Primeira Instância:  

Prazo Limite para Recurso  

Classificação do Pedido   

http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/qualidade-da-agua-para-consumo-humano
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Histórico do   

 Pedido  

    
Secretário de Vigilância em 

Saúde  

23/11/2018  

  

Como estudante de 

pós-graduação da 

Faculdade de Saúde 

Pública da 

Universidade de São 

Paulo, estou 

desenvolvendo 

pesquisa sobre as 

diferenças 

interregionais na 

estrutura da vigilância da qualidade da água em relação 

ao fluoreto no Brasil. Estimo que a documentação 

solicitada (relatórios oficias sobre as atividades do 

Ministérios da Saúde em relacionados á vigilância da 

qualidade da água para consumo humano no Brasil, 

desde 1997 até a data de hoje) será de grande utilidade 

para meu estudo, pois com base nela será descrita a 

evolução das ações federais, de modo a configurar um 

painel a partir do qual as estratégias/ atividades em cada 

estado/ região do país têm sido implementadas.  
Um ofício solicitando esta documentação foi enviado via 

correio na data de 09/07/2018, mas não obtive nenhuma 

resposta, por esta razão solicito a gentileza de acusar 

recebimento. Coloco-me a disposição para 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente. Maria Paula  tel: 11- 99906-0333 email: 

paulaauad@hotmail.com  

  

  

  

Data do evento  Descrição do evento  Responsável  

22/10/2018 22:20  Pedido Registrado para para o Órgão 

MS – Ministério da Saúde  
SOLICITANTE  

12/11/2018 17:18  Pedido Prorrogado  MS – Ministério da Saúde  

13/11/2018 11:24  Pedido Respondido  MS – Ministério da Saúde  

  

Categoria do Pedido  Saúde    
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CURRICULUM LATTES   

Currículo Lattes da candidata  

Maria Paula Auad de Carvalho Sanchez   
•Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6378052258436964   

•Última atualização do currículo em 19/03/2018   

 

Aluna de mestrado na Pós-Graduação em Saúde Pública pela USP (2017). Cirurgiã Dentista, graduada pela 

Universidade Paulista (2003). Especialização em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde pela Fundação 

Getúlio Vargas (2013). Especialização em Endodontia pela UNIP (2010). Especialização em Saúde da Família e 

Comunidade pelo Centro de Educação em Saúde Abram Szajman (CESAS) em 2010. Atualmente exerce atividades 

profissionais como Cirurgiã Dentista em Clínica Odontológica particular e na UBS Vila Santa Maria. Associação Saúde 

da Família. Membro titular do Conselho Gestor da UBS Vila Santa Maria -   

Biênio 2012-2013;2014-2015;2015-2017, 2017-2019. Certificado de Posse Conselheiro Segmento 

trabalhador do Conselho Gestor UBS Vila Santa Maria, mandato 2015-2017. Pesquisadora do CECOL 

Centro Colaborador do Ministério de Saúde em Vigilância da   

Saúde Bucal da Faculdade de Saúde Pública (FSP) desde janeiro de 2017. (Texto informado pelo 

autor)  
  
Identificação  

  
Nome Social  

Maria Paula Auad de Carvalho Sanchez   
Nome em citações bibliográficas  

CARVALHO, M. P. A.   

  
Endereço  

  

Formação acadêmica/titulação   

  
2017  

Mestrado em andamento em Saúde Pública (Conceito CAPES 6).    
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.    
Título: Diferenças inter-regionais na estrutura da vigilância da qualidade da água em relação ao fluoreto no 

Brasil. Início: 2017.  (Resolução: 6542), Orientador: Paulo Frazão São Pedro.   
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Currículo Lattes orientador  

Paulo Frazão   
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2  

  

•Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/0336022787699316   

•Última atualização do currículo em 14/08/2018   

  
Paulo Frazão é Professor Titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde  
Pública da USP. Concluiu o doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo em 1999. Obteve 

título de Livre Docente pela USP em 2009. Foi consultor do Ministério da Saúde. Foi ViceCoordenador do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Católica de Santos entre 2006 e 2008 

e Vice-Chefe do Departamento de Política, Gestão e Saúde da FSP-USP entre 2016 e 2017. Atualmente 

é Chefe do Departamento de Política, Gestão e Saúde da FSP-USP. Publicou 95 artigos em periódicos 

especializados e apresentou 142 trabalhos em eventos técnico-científicos. Possui 32 capítulos de livros 

e 2 livros publicados e 2 organizados e um posfácio. Participou de 6 eventos no exterior e 152 no Brasil. 

Orientou 20 dissertações de mestrado e 9 teses de doutorado, e supervisionou 8 monografias de 

especialização e 6 trabalhos de iniciação científica nas áreas de Saúde Coletiva e Odontologia. Recebeu 

18 prêmios e/ou homenagens. Entre 1987 e 2004 participou da condução de 10 projetos de pesquisa. 

Atua na área de Saúde Coletiva, com ênfase na Vigilância da Saúde Bucal, linha de pesquisa na qual 

coordena projetos de interesse da Saúde Bucal Coletiva. É coordenador de projetos do Centro 

Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância em Saúde Bucal da FSP-USP e participa da Rede 

Brasileira de Vigilância da Fluoretação da Água de Abastecimento Público. É membro da Comissão de 

Políticas Públicas do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Em suas atividades profissionais 

interagiu com 71 colaboradores em coautorias de trabalhos científicos. Em seu currículo Lattes os termos 

mais frequentes na contextualização da produção científica e tecnológica são: Epidemiologia, Saúde 

Bucal, Cárie Dentária, escolares, Saúde Pública, Políticas Planejamento e Adm Sistemas e Serviços de 

Saúde, Má oclusão, Pessoal Auxiliar Odontológico, Cooperação Interprofissional, Sistemas locais de  

saúde. (Texto informado pelo autor)  

  

Identificação   

  
Nome  

Paulo Frazão   
Nome em citações bibliográficas FRAZÃO, P.; Frazão, Paulo   

  

Endereço   

  
Endereço Profissional Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Departamento de 

Prática de Saúde Pública.    
Av. Dr. Arnaldo 715   
Cerqueira Cesar   
01246904 - São Paulo, SP - Brasil   
Telefone: (11) 30617957   


