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Por que é tão importante ter esperança? Porque, sem esperança, ou nos dissolvemos 
no atual estado de coisas ou somos devorados pela insanidade. 

Rubem Alves 
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A Faculdade de Odontologia da PUC-Campinas assume-se como Unidade de 

referencia a nível nacional na área ambiental, tendo vindo a dar sua contribuição 
através da formação de alunos que são estimulados a exercerem funções para 
preservar o meio ambiente no âmbito de sua área de atuação. 

Nesta formação acadêmica trabalha-se a monitoração, analise e abordagem 
de descarte de materiais utilizados nas clinicas odontológicas para que 
desenvolvam suas competências profissionais através de uma pratica sustentável e 
inovadora, divulga e estimula os alunos a participarem de grupos de dentistas 
voltadosa preservação do meio ambiente nos consultórios de odontologia aplicando 
uma política de sustentabilidade, que seguem no seu dia a dia e, assim, faz a sua 
parte por um mundo ecologicamente correto. 

Nas últimas décadas a sustentabilidade do meio ambiente vem sendo tema 
de reflexões por parte da sociedade civil e da comunidade acadêmica. Estudam-sea 
questão ambiental, pois se percebeu que a terra tem recursos finitos e que sua 
exploração de forma caótica acabará por comprometer a vida das futuras 
geraçõese, esses estudos, nos dão conta de sua magnitude e também imprecisão 
quanto a seu objeto. Continuam em pauta as questões atinentes à área, dentre as 
quais destacamos, neste Manual, a formação de dentistas, sua profissionalização 
nas interfaces da tecnologia e seu lado humanista, preocupado com a bioética e 
com a sustentabilidade do planeta. 

Assim, com a intenção de contribuirmos com reflexõese ações que visam às 
atitudes ambientalmente responsáveis, estamos apresentando este Manual sobre 
tema tão fundamental e que a nós é muito caro. As abordagens presentes no texto 
buscam propiciar uma reflexão sobre a atuação do profissional, em suas múltiplas 
dimensões: técnica, tecnológica, político-social e ética, apontando para um 
horizonte que possibilite vislumbrar atitudes afinadas com a sustentabilidade do 
meio ambiente. 

Nosso desejo é o de que esse Manual tenha colocado o meio ambiente no 
centro das discussões, que seja um começo para repensar a pratica odontológica e, 
consequentemente, as necessárias mudanças de postura no que diz respeito à nossa 
relação com a natureza, sem perder de vista as demandas do mundo 
contemporâneo. Em outras palavras, gostaríamos que na pauta dos debates 
estivesse a questão da sustentabilidade na odontologia. 

 
 

 Campinas, julho de 2014. 
 

 Profa. Mariângela Cagnoni Ribeiro. 
Professora de Microbiologia e Imunologia da 

PUC - Campinas. 
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CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL

Nos tempos atuais, uma 
grande preocupação dos 
profissionais da Saúde é o destino 
que seus materiais são levados. 

Principalmente nós dentistas, 
temos uma neurose de que 
nossos materiais usados sejam 
eles descartáveis, infecciosos 

ou sem nenhuma malignidade, 
podem vir causar um grande 

estrago no meio ambiente, e 
hoje, é uma das enquetes mais 
pesquisadas. Sendo assim, uma 
empresa chamada Angelus, 
criou um projeto que promove 
uma conscientização ambiental 
entre dentistas que beneficia 
uma instituição assistencial. Ao 
longo deste capitulo vamos ver 
um pouco mais sobre esse 
projeto. 

 Angelus é uma empresa 
paranaense da qual busca 

soluções na odontologia com bases 
cientificas e tecnológicas. Eles 
acreditam que, além da 
sustentabilidade do negocio, o 
trabalho responsável e profissional 
melhora a vida das pessoas e 
comunidade com as quais eles se 

relacionam. Sua visão é ser 
conhecida mundialmente pela arte 
de inovar. Essa empresa, atual 
vencedora nacional do Premio 
FINEP de Inovação, desenvolve 
desde sua criação, em 1994, um 
intenso trabalho de pesquisa e 
desenvolvimento de produtos 
revolucionários para Odontologia. 
Com isso, tornou-se líder de 
vendas na América Latina e 
exporta atualmente cerca de 40% 
de toda sua produção para 65 
países. 

  

 

 

 

 

 

 

CURIOSIDADES 

• A empresa Angelus já 
possui 20 anos de idade. 

• Para estimular a 
participação do maior 
numero de profissionais da 
odontologia, as assistentes 
também recebem um 
presente da empresa O 
Boticário juntamente com o 
produto enviado pela 
Angelus. 
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Um estudo realizado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
aplicada (IPEA), em parceria com o 
Ministério do Meio Ambiente, 
aponta que o Brasil poderia ter 
benefícios de R$ 8 bilhões por ano 
se todos os materiais recicláveis 
que são encaminhados aos lixões e 
aterros fossem remanufaturados. 
Atualmente, a coleta seletiva gera 
benefícios que variam de R$ 1,4 
bilhão a R$ 3,3 bilhões anuais. De 
fato, estatísticas comprovam que, 
no Brasil, apenas 2% dos resíduos 
são reaproveitados.  

Com o objetivo de 
conscientizar os cirurgiões 
dentistas sobre a importância da 
reciclagem do lixo, a Angelus 
Indústria de Produtos 
Odontológicos lançou na semana do 
Meio Ambiente o projeto 
Angelusorriso que, além de auxiliar 
a preservação da natureza,também 
ajudam uma entidade assistencial 
e premia os profissionais que 
colaboram. 

 Para participar, bastava 
enviar, via correio, embalagens 
usadas de produtos da marca de 
volta à indústria, após o 
preenchimento de um cadastro no 
hotsite do projeto – 

http://www.angelus.ind.br/angelus
orriso - e escolher, como 
contrapartida, kits de produtos no 
valor de R$ 50 ou R$ 150, de 
acordo com o numero de 
embalagens devolvidas. 

 Alguns clientes da empresa 
Angelus que participaram deste 
projeto deram uma entrevista 
relatando o que achavam e o que 
esperavam dele: 

 

ENTREVISTA 1 

Dra. Valdirene Carreira 

1. Há quanto tempo você 
utiliza os produtos Angelus, 
por quê?  
Já passa de 10 anos... Uso 
porque confio no produto e 
me ajuda a oferecer o 
melhor para meu paciente. 

2. Como conheceu os produtos 
Angelus? 
Conheci através do 
Congresso em São Paulo! Fiz 
pequenos cursos oferecidos 
pela Angelus no Stand do 
Congresso. 

3. O que você pensa de poder 
ajudar crianças com o 
material que seria 
descartado? 

Apenas produtos 
Angelus participavam 
desse projeto. 
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Acho maravilhosa esta 
iniciativa, devemos partilhar 
sempre... Principalmente 
ajudando as pessoas... Ainda 
mais sem fazer nenhum 
esforço... Não tem como não 
participar deste projeto! 
Lembrando também aqui a 
importância de colaborarmos 
com a limpeza e conservação 
do planeta. 

4. Como você soube do 
Programa Angelus Sorriso? 
Através de e-mail que a 
Angelus me mandou. 

5. Por que participar do 
Programa Angelus Sorriso? 
Além de ajudar as crianças, 
também é interessante 
ganhar o brinde oferecido. É 
unir o útil ao agradável. Só a 
Angelus mesmo para ter 
tanta criatividade e 
caridade. 

6. Quantas embalagens enviou 
para o Programa Angelus 
Sorriso? 
Enviei 15 embalagens, mas já 
tenho sete guardadas e 
pretendo mandar de novo. 

7. Pretende continuar 
participando do Programa 
Angelus Sorriso? Por quê? 
Sim pretendo, pois só tenho 
a ganhar... Além de ajudar. 

8. Você tem alguma sugestão 
para o nosso programa? 
Acho que não... pois está 
perfeito! 

Valdirene Carreira é dentista na 
cidade de São José dos Campos- 
SP. 

 

ENTREVISTA 2 

Dr. Antonio Milton 
FirensFirens Junior 

 

1. Há quanto tempo você 
utiliza os produtos 
Angelus, por quê?  
Tive o primeiro contato com 
os produtos Angelus em 
1998, ano em que concluí a 
Faculdade de Odontologia 
de Uberlândia, utilizando o 
cimento MTA e o porta 
limas da Angelus (conhecido 
por tamborel). O motivo que 
me levou a utilizar os 
produtos da Angelus foi 
devido à alta qualidade dos 
produtos atrelados ao 
interessante custo/ 
benefício. 

2. Como conheceu os produtos 
Angelus? 
O primeiro material que tive 
a oportunidade de trabalhar 
foi o cimento MTA. No 
início, este material era 
comercializado por um único 
laboratório, em pequenas 
porções e com um custo 
elevado. O cimento MTA da 
Angelus apareceu no 
mercado como uma 
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alternativa real, inovando 
pela forma de apresentação, 
excelente qualidade. 

3. O que você pensa de poder 
ajudar crianças com o 
material que seria 
descartado? 
Acredito que devemos estar 
sempre preocupados com as 
gerações futuras. É nosso 
dever promover, às pessoas 
que necessitam algum tipo 
de amparo. Tenho certeza 
que a reciclagem é a forma 
mais simples e que deve ser 
implementada no cotidiano 
de cada cidadão deste país. 
Assim, espero estar 
contribuindo, de uma 
maneira única, para a 
melhora de alguma criança 
benificiada pelo Programa 
Angelus Sorriso. 

4. Como você soube do 
Programa Angelus Sorriso? 
Através de um e-mail que 
recebi, explicando os 
objetivos do Programa. 

5. Por que participar do 
Programa Angelus Sorriso? 
Participando do Programa 
Angelus Sorriso 
conseguimos contribuir com 
crianças necessitadas além 
de reverter excelentes 
produtos para nosso 
consultório. Diria ser uma 
saudável terapia... 

6. Quantas embalagens enviou 
para o Programa 

AngelusSorriso? 
12 embalagens 

7. Pretende continuar 
participando do Programa 
Angelus Sorriso? Por quê? 
Sim. O benefício para o 
cirurgião-dentista é muito 
interessante. A intenção do 
projeto é atual e voltada 
para o auxílio de pessoas 
necessitadas. Todos 
deveriam participar. 

8. Você tem alguma sugestão 
para o nosso programa? 
Que as embalagens não 
tenham que ser diferentes, 
podendo ser repetidas, para 
evitar o acúmulo destas à 
espera da quantidade 
mínima a ser enviada. 

Antonio Milton FirensFirens 
Junior é dentista na cidade de 
Limeira-SP.  

Por meio desde programa de 
sustentabilidade, a empresa 
paranaense Angelus promove 
reciclagens de embalagens de 
produtos entre profissionais de 
Odontologia e ainda ajuda 
entidade de apoio a crianças 
carentes.  “Queremos ir além dos 
tradicionais programas de 
fidelidade, desejamos entregar 
algo que traga benefícios reais à 
sociedade e ao planeta.” Conclui o 
presidente da Empresa.
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ESTRATÉGIAS DE 
SUSTENTABILIDADE NA 
ODONTOLOGIA 

 

A sustentabilidade implica 
no uso dos recursos renováveis de 
forma qualitativamente adequada 
e em quantidades compatíveis com 
sua capacidade de renovação. 

REFERÊNCIAS 

• http://www.angelus.ind.br/ 
• http://www.angelus.ind.br/ar

quivos/fileconteudo/500_file.p
df 

• http://www.angelus.ind.br/ne
wsletter/2011/04/conhecimen
to/sustentabilidade.html 
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A prática odontológica 
responde por consumo 
considerável de energia elétrica, 
de pequeno ou grande porte, as 
instalações 

odontológicas 

comportam 
uma um 
consumo 
considerável para 
que se tenha eficiência energética. 
Sendo assim é caracterizada uma 
aplicação de modelo de atuação 
voltado para a responsabilidade 
social no uso eficiente de energia 
elétrica incorporando á 
preservação do meio ambiente na 
prática odontológica. 

• Iluminação no consultório 
odontológico 

As lâmpadas são responsáveis 
por boa parte do consumo elétrico, 
preferencialmente a sala clínica 
deve apresentar dois tipos de 
iluminação: natural e artificial. 

A iluminação natural ideal é 
obtida quando a janela situa-se em 

uma posição em que ofereça uma 
boa iluminação sem que haja 
incidência de raios solares diretos 
dentro da sala e além de 
economizar energia até certa hora 
a sua ausência torna-se opressiva 
tanto para o paciente quanto para 
equipe. 

E quanto a iluminação artificial, 
há um grande desenvolvimento com 
lâmpadas e outros componentes de 
iluminação que são responsáveis 
por boa parte do consumo 
eficiente.  Algumas medidas 
podem ser tomadas como: 

� Substituição da lâmpada 
incandescente por lâmpada 
fluorescente compacta e 
LampLed, com possibilidade 
de redução do consumo em 
80%; 

� Fachadas externas com 
projetos e conceitos 
luminotécnicos que utilizem 
lâmpadas mais eficientes, 
produzindo economia e 
visando a segurança advinda 
de uma boa iluminação; 
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+ 

+ 
UTILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS 

Os equipamentos são utilizados 
a todo tempo na rotina de uma clinica 
odontológica, porém pequenas 
atitudes podem fazer uma grande 
diferença no valor e na taxa de 
consumo ao final do mês, tais como: 

 

+ 

� Limpeza periódica das 
luminárias. 

 
• Utilização dos Motores 

O motor é um equipamento que 
é fundamental no cotidiano de uma 
clínica, pois ele aciona diretamente 
ou indiretamente os equipamentos 
odontológicos, sendo assim, pode-
se tomar medidas para diminuir 
seu consumo como: 

 
� Manutenção periódica 

possibilitando que omotor 
seja utilizado sempre 
dentro dos padrões de 
melhor desempenho; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

� Desligamento do refletor 
sempre que for realizado 
algum procedimento extra-
oral; 

� Utilização de suctores 
somente quando necessário; 

� Conferência de consumo dos 
ejetores e peças de mão, 
possíveis vazamentos na linha 
ou nos equipamentos devem 
ser detectados; 

� Utilização de autoclaves em 
carga máxima, evitando 
esterilização do instrumental 
em pequenas quantidades, 
lembrando que envelopes ou 
pacotes devem ser 
acomodados com espaço 
suficiente para circulação do 
vapor; 

� Desligamento dos suctores 
não utilizados durante o 
procedimento intra-orais; 

� Desligamento de cuspideiras 
no intervalo de atendimentos 
para que haja também a 
economia de água; 

 

+ 

 
 

+ SAIBA MAIS 

 

Muitas outras medidas podem ser 
tomadas, mais isso só acontece de 
acordo com a consciência de cada 
profissional, é necessário que as ideias 
e ferramentas para a diminuição desse 
impacto ambiental causado por inúmeras 
clínicas odontológicas seja aceito e 
realizado, para que haja um bom uso dos 
recursos naturais e artificiais sem a 
degradação em massa do meio ambiente. 
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� Manutenção periódicas de 
bombas, elevadores e 
outros equipamentos que 
utilizam motores; 

 

 

 

 

 

ODONTOLOGIA SUSTENTÁVEL 

 

Basta nascermos para 
gerarmos resíduos, mas de alguma 
forma podemos minimizar o 
impacto ambiental a partir de uma 
mudança de comportamento. 
Torna-se claro que até mesmo na 
escolha da profissão (vestibular), 
na formação profissional 
(faculdade) e na autonomia 
profissional (criação de 
consultórios, por exemplo) 
fazemos o uso dos recursos 
naturais. A odontologia não 
poderia ficar fora desse contexto, 
afinal ao tratar da saúde-doença 
há consumo de recursos e geração 
de poluentes.  

Hoje o papel do cirurgião 
dentista não se restringe apenas a 
resoluções técnicas de problemas 
orais. O momento atual exige que o 

profissional não esteja atento 
apenas às questões técnicas orais, 
mas também a todas as questões 
sociais e humanas, tornando-se 
corresponsável por atuar na busca 
de práticas que possam colaborar 
com um desenvolvimento 
sustentável. Faz-se necessário 
minimizar ou eliminar os impactos 
provenientes do nosso processo 
produtivo. Os serviços 
odontológicos geram resíduos que, 
por sua natureza, podem 
apresentar potencial de risco para 
a saúde publica e para o meio 
ambiente, por esse motivo deveria 
ter uma atenção especial e um 
maior controle. 

 Devemos, primeiramente, 
entender os significados das 
palavras resíduos e poluentes. 
Resíduos segundo o dicionário 
Aurélio: “O que resta; O que resta 
de substâncias submetidas à ação 
de diversos agentes (as cinzas são 
resíduos da combustão da lenha); 
Restante, remanescente”. Um 
sinônimo de poluente encontrado 
nesse mesmo dicionário significa: 
“poluição; aquilo que polui, poluente 
ou grupo de poluentes”. Essas 
palavras são usadas de forma 
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muito corriqueira com o mesmo 
valor, isso demonstra o 
desconhecimento ocasionado 
muitas vezes pela pouca 
preocupação por parte do governo 
e das Instituições de Ensino 
(básica, media e superior). O 
agravante desse descuido está 
principalmente na formação dos 
profissionais das varias áreas de 
atuação, incluindo o cirurgião 
dentista. 

É necessário que as 
atividades de cada setor, 
independente da sua área de 
atuação, tenham conhecimento 
prévio das atividades que geram 
resíduos e promovem a poluição, 
para saber antecipadamente o 
modo adequado do manejo de 
resíduos. É esse conhecimento que 
precisa ser assimilado pelo 
cirurgião dentista para que ele 
possa planejar e implementar 
atitudes sustentáveis. Estas 
atitudes não estão apenas 
relacionadas ao descarte correto, 
mas a atitudes que buscam outros 
meios além do descarte, como 
exemplo a reciclagem – conjunto 
de técnicas que tem por finalidade 
aproveitar os detritos e reutilizá-
los no ciclo de produção de que 
saíram. Mais do que economizar, 
reciclar é poupar recursos 

naturais e trazer de volta ao ciclo 
produtivo o que jogamos fora. 

Para se compreender a 
reciclagem, é importante que seja 
repensado o conceito de lixo, 
deixando de enxergá-lo como uma 
coisa suja e inútil, para isso é 
imprescindível perceber que o lixo 
é fonte de riqueza e que para ser 
reciclado deve ser separado. 

Para o cirurgião dentista as 
atitudes podem ir além: a escolha 
da infraestrutura (como sua 
localização, a escolha de moveis 
com madeira de reflorestamento, 
a utilização de cuspideira fechada 
durante o atendimento); a 
educação e prevenção (deve-se 
incentivar os pacientes a 
comprarem produtos eco 
sustentáveis e utilizar técnicas 
menos invasivas, procurando usar 
menos o motor); aos fornecedores 
(exigir cópia de licença expedida 
pelos órgãos competentes para a 
correta destinação final dos 
resíduos, dar preferência e assim 
estimular as empresas que 
investem em produtos e serviços 
sustentáveis); na saúde 
ocupacional (investir em 
biossegurança, treinamento de 
profissionais para capacitação e 
manuseio apropriado dos produtos, 
equipamentos e resíduos do 
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consultório) e outras atitudes que 
contribuam para essa questão 
ambiental. 

Outra preocupação que 
podemos identificar na formação 
desses profissionais é a forma 
como eles são preparados para o 
mercado de trabalho. Durante a 
sua formação não é ensinado que 
eles podem utilizar a odontologia 
sustentável como marketing 
pessoal, promovendo seu ambiente 
de trabalho, suas atividades como 
dentistas limpos e dentistas 
verdes, no entanto o mundo de 
hoje exige tal comportamento, de 
boas condutas em questões sociais 
e ambientais, tornando-os parte 
integrante na busca de práticas 
que possam colaborar para o 
desenvolvimento sustentável. 

O progresso deve sempre 
alinhar-se ao desenvolvimento 
sustentável, uma vez que os 
problemas ambientais e a saúde já 
estão intimamente ligados. O ato 
de estimular atitudes em favor do 
meio ambiente é tão importante 
quanto a pesquisa cientifica, isto 
é, o número de procedimentos que 
geram resíduos somados à falta de 
informação, ou mesmo descaso, 
das gerações passadas refletem 
no ganho de relevância da 

sustentabilidade na sociedade 
atual. 

Além disso, o cirurgião 
dentista deve saber que cada 
produto descartado tem uma 
característica particular e deve 
ser descartado corretamente, 
para tanto são agrupados em 
quatro grupos: resíduos biológicos, 
resíduos químicos, resíduos 
comuns e resíduos 
perfurocortantes. A separação dos 
resíduos na fonte permite a 
identificação, a classificação, a 
caracterização, a escolha de 
processos de minimização, o 
tratamento prévio, o 
acondicionamento, o 
armazenamento, a coleta, o 
transporte e a disposição final 
correta para cada tipo de resíduo. 

Os resíduos odontológicos, 
passíveis de controle ambiental, 
incluem amálgama, chumbo, 
revelador, fixador, embalagens em 
geral e materiais não-
contaminados. A clinica 
odontológica pode adotar inúmeras 
medidas preventivas para diminuir 
a possibilidade da contaminação do 
meio. Neste contexto, o Estado 
pode favorecer as empresas que 
adotam essas medidas dando 
vantagens fiscais. 
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Portanto, o descarte 
incorreto ou negligente é uma 
realidade que tem que mudar, mas 
para isso é necessário que Órgãos 
competentes estabeleçam 
Diretrizes Ambientais. 

 

 

 

ESCOVA BIODEGRADAVEL 

 

Escova de dente 
biodegradável ajuda a preservar o 
meio ambiente Após dois anos de 
estudos e pesquisas, a Dr. Veit 
Produtos Oral Care acaba de 
lançar no mercado brasileiro, de 
forma pioneira, a Dr. VeitBio, 
primeira escova biodegradável 
desenvolvida por dentistas. 

Agora será possível cuidar 
da saúde bucal e, ao mesmo tempo, 
combater a poluição que contamina 
a Terra, porque o novo produto da 
Dr. Veit tem uma vantagem 
revolucionária: enquanto as 
escovas de plástico normal levam 
até 400 anos para se decompor, a 
escova Dr. VeitBio é absorvida em 
apenas dois anos, se depositada em 
vazadouro de lixo com condições 
ambientalmente corretas. 

A cada ano, no mundo 
inteiro, são descartadas 26 
bilhões de escovas de dente. Só no 
Brasil são 768 milhões de escovas, 
formando uma montanha crescente 
de material tóxico, que envenena a 
natureza. 

A partir da constatação 
desse grave impacto ambiental, o 
Dr. Avelino Veit, fundador e CEO 
da Dr. Veit Produtos Oral Care, 
liderou um grande esforço para 
encontrar uma solução definitiva. 
A escova Dr. VeitBio, um produto 
inovador, foi resultado de muito 
estudo da equipe técnica da Dr. 
Veit Produtos e da busca de novas 
tecnologias junto a indústrias e 
centros acadêmicos. 

A solução surgiu com a 
descoberta, na França, da 
matéria-prima apropriada: um 
biopolímero, material de alta 
resistência derivado de fontes 

REFERÊNCIAS 

• Retirado do Artigo sorrindo 
para gerações futuras da 
autora Isabel Martins de 
Souza. 
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renováveis. “Essa matéria-prima 
apresenta nível de degradação 
certificado segundo as normas 
ASTM D-6400 (Standard 
Specification for 
CompostablePlastics)”, explica a 
diretora do Departamento 
Científico da Dr. Veit Produtos 
Odontológicos, Dra. Larissa Maria 
Cavalcante, Pós-Doutorada no 
BiomaterialsReserchGroup da 
Universidade de Manchester. A 
partir daí, dentistas brasileiros e 
técnicos franceses desenvolveram 
a Dr. VeitBio, que além do cabo 
biodegradável, possui design 
correto para a perfeita escovação. 

A embalagem da nova 
escova, como todos os produtos da 
Dr. Veit, tem outros diferenciais 
que a tornam um objeto 
ambientalmente sustentável: ela 
ostenta o selo do projeto Salve o 
Planeta Azul, com mensagens que 
lembram a importância da 
economia no consumo de água. 
Quando uma pessoa deixa a 
torneira aberta enquanto escova, 
ao final gasta 11 litros de água. 

Além de tecnologia 
avançada, a Dr. VeitBio tem um 
charme especial que a situa como 
produto pensado de acordo com a 
natureza: suas cores são verde-

limão, laranja-lima, preto noite, 
rosa ipê e azul-oceano. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

DENTISTA AZUL 

 

Dentista Azul é um grupo criado 
para a preservação do meio 
ambiente nos consultórios de 
odontologia. Este grupo aplicou na 
odontologia uma política de 
sustentabilidade azul, que são 
dezesseis mandamentos criados 
para que o cirurgião-dentista siga 
no seu dia a dia e, assim, faça a 
sua parte por um mundo 
ecologicamente correto. 

           Diante de tais 
mandamentos, encontram-se: uso 
de coleta seletiva de lixo, controle 
na separação e descarte 
consciente, uso de lâmpadas de 
LED e eletrônicas, torneiras e 
luzes com sensor de tempo, 
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FALTA DE FLÚOR NA 
ÁGUA 

Um levantamento realizado 
pelo conselho regional de 
odontologia de São Paulo (CROSP) 
apurou que 128 dos 645 municípios 
paulistas (20% do total) não 
adicionam flúor na água 
distribuídas à população, entre 
eles 31 localizados na região de 
Ribeirão Preto. Entre as cidades 
que não contam com a fluoretação 
estão Catanduva, Mirassol, Nova 
aliança, Tanabi, Potirendaba, 
Guapiaçu e Uchoa.  

A exigência de fluoretar a 
água que é fornecida a população, 
esta prevista na lei federal 6.050, 
datada de 24 de Maio de 1974. A 
legislação obriga a fluoretação em 
sistemas de abastecimento quando 
existir estação de tratamento. O 
flúor, segundo o CROSP, é 
essencial para a saúde bucal.  

A pesquisa mostra que dois 
milhões de pessoas ainda não tem 
acesso a proteção contra a cárie 
que o produto fornece. Segundo o 
presidente do CROSP, o 
levantamento foi realizado no 
primeiro semestre de 2003 em 
todas as cidades paulistas. O 
órgão checou entre os 
departamentos de água e esgoto 

eletrônicas, torneiras e luzes com 
sensor de tempo, utilização de 
adesivos motivacionais, vaso 
sanitário que economize água, 
aproveitamento da luz solar, uso 
de copo descartável de amido de 
milho e canecas de vidro, sacos de 
lixo biodegradáveis, instalação de 
sistemas para coleta de água da 
chuva, uso de forro especial que 
concentre a temperatura do ar 
condicionado, compostagem de 
alimentos, laboratório de prótese 
integrado à clínica, dentre outros. 

Concluindo, existem muitas 
maneiras de solucionar o problema 
do meio ambiente. Não é 
necessário aplicar todos os 
mandamentos de uma só vez, mas 
se começarmos a agir 
corretamente com simples atos já 
estaremos salvando o planeta azul. 
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quais adicionavam o flúor na água 
fornecida a população. O resultado 
mostrou a falta desse cuidado 
especifico da água em 20% dos 
municípios estudados. 
 O levantamento foi enviado 
ao governo estadual. No 
documento foi sugerida a criação 
de programas de incentivos e 
patrocínio para o uso de água 
fluoretada em todo o estado de 
São Paulo. '' Se a pesquisa for 
aceita pelo governo, teremos com 
certeza gerações futuras com 
dentes mais fortes e sadios'', 
afirma o presidente da CROSP.  

De acordo com o CROSP, o 
método da aplicação de flúor na 
água é o mais adequado e humano 
na prevenção da cárie dentária, 
pelo principio da universalização - 
atinge toda a população e 
principalmente todas as crianças, 
sem distinção de ordem social, 
econômica e educacional. O 
presidente afirma que, do ponto da 
saúde pública, todas as cidades 
deveriam oferecer água 
fluoretada à população. Segundo o 
professor de odontologia social 
Antônio Carlos Frias, 40, do 
departamento de mesmo nome da 
Universidade de São Paulo (USP), a 
fluoretação da água tem o poder 
de fortalecer o esmalte do dente, 
tomando-o mais resistente 'a ação 

ácida da saliva. '' Esse método é 
eficaz e comprovado desde 
1945, com bases em pesquisas 
realizadas em todo o mundo'', 
diz Frias. O professor acrescenta 
que adição de flúor na água pode 
reduzir em ate 60% a prevalência 
de cárie dentária. 

 

CHUMBO 

 

O Chumbo é um metal 
representado pelo símbolo Pb, de 
número atômico 82 e massa 
molecular 207,2 u. Incluído ao 
grupo dos metais pesados, suas 
condições ambientais são: sólido 
de cor branco-azulada e maleável. 
O chumbo, por sua vez, é um 
material que não se encontra puro 
na natureza, mas pode ser 
encontrado na forma de compostos 
minerais. Este material, na maioria 
das vezes, pode ser encontrado no 
planeta em forma de galena, sendo 
o minério mais comum, e também a 
cerusita e a anglesita, os quais são 
minerais que constituem o chumbo. 
Este pode ser encontrado em 
reservas de vários países, como 
Estados Unidos, Austrália, Canadá, 
Peru e México. 
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    O chumbo, eleito como 
“protetor” contra radiação de 
raios-x, é um metal que possui 
resistência elevada e dificulta a 
passagem de correntes elétricas e 
radioativas. A relação entre a 
densidade e a capacidade de 
bloquear a radiação está 
relacionada com a nuvem de 
elétrons que gira ao redor do 
núcleo do átomo. O chumbo tem 
uma nuvem grande, que facilita a 
dissipação da energia contida nos 
raios-x. Neste sentido, quando o 
assunto é descarte das lâminas 
que vem nos filmes radiográficos, 
estas não devem ser descartadas 
em lixo comum (visto que podem 
ser recicladas, além de serem um 
metal pesado e, portanto, tóxicas), 
e nem em lixo biológico, já que elas 
não entram em contato com os 
fluidos orgânicos, como saliva e 
sangue. Em contrapartida, tais 
lâminas devem ser descartadas 
como resíduos químicos, 
identificadas e pesadas, para que a 
empresa que realiza a coleta possa 
dar a destinação final, que pode 
ser a venda dessas lâminas para 
empresas de reciclagem ou ainda o 
reaproveitamento pelas empresas 
que produzem os filmes 
radiográficos. 

O metal chumbo é 
extremamente tóxico, assim, se 

exposto em grande dose para o 
organismo humano ele pode causar 
anemia, aumento da pressão 
sanguínea, danos aos rins, abortos 
e deformações ao feto pela 
placenta da mãe. O conjunto de 
órgãos mais suscetível ao 
envenenamento por chumbo é o 
sistema nervoso, sendo que a 
encefalopatia é um dos mais sérios 
desvios tóxicos em adultos e 
crianças. Na infância, a 
intoxicação pode apresentar 
efeitos permanentes, como o 
menor quociente de inteligência e 
deficiência cognitiva, enquanto que 
nos adultos são observados 
primeiramente danos ao sistema 
nervoso periférico, na 
motricidade.  

Os efeitos biológicos do 
metal em questão são os mesmos 
para qualquer que seja a “porta” de 
entrada deste (inalação ou 
ingestão), uma vez que há 
interferência na funcionalidade 
normal da célula e em inúmeros 
processos fisiológicos, sendo as 
maiores concentrações 
encontradas nos ossos.  

Em somatória, a intoxicação 
ocasionada pela absorção 
prolongada de Pb ou sais é 
denominada de saturnismo ou 
plumbismo. Seus primeiros 
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sintomas consistem em cólicas 
abdominais, náuseas e neurite 
periférica com paralisia dos nervos 
extensores das mãos e dos pés. As 
manifestações orais incluem linha 
de chumbo gengival (linha azulada 
ao longo da gengiva marginal), 
áreas cinzentas na mucosa bucal e 
língua e estomatite ulcerativa. 
Quanto ao tratamento de 
intoxicações por chumbo, faz-se 
necessário o uso de medicamentos 
que incluam agentes quelantes, os 
quais visam à retirada do metal de 
circulação. Estes agentes são 
moléculas ou ânions, que se ligam 
ao metal por pelo menos dois 
átomos distintos, como se fossem 
capazes de “aprisionar” o metal, 
desta forma, o metal “aprisionado” 

fica inativo.  Diante de tais fatos, 
o chumbo pode ser um metal de 
proteção, mas também pode 
causar riscos ao ser humano.  

Na odontologia, um dos 
materiais utilizados que contém 
chumbo é o alginato ou 
hidrocolóide irreversível, 
constituindo um dos materiais de 
moldagem mais aceito. O chumbo 
foi adicionado no alginato com o 
objetivo de melhorar suas 
propriedades físicas, químicas e 
mecânicas, todavia, tornou-se 
causa de preocupação no que se 
refere à toxidade desses 
materiais. 
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Além dos cirurgiões 
dentistas e auxiliares estarem 
sujeitos à alta exposição do pó do 
alginato durante a manipulação 
desse material, os pacientes 
submetidos a procedimentos de 

moldagem podem se expor às 
substâncias potencialmente 
tóxicas contidas no material. O 
chumbo na presença de fluoretos 
reduz o tempo de geleificação do 
material de moldagem e aumenta o 
módulo de elasticidade. 

Não obstante às questões 
citadas anteriormente, o metal 
também pode ser encontrado em 
cimentos endodônticos. Silva et. al 
(1994), fizeram um estudo para 
analisar qualitativamente a 
composição do pó dos cimentos 
obturadores dos canais 
radiculares do tipo Grossman, à 
disposição no mercado brasileiro. 
Segundo os autores, a 
contaminação pelo chumbo desses 
cimentos, deve-se à alta 
concentração desse metal pesado 
contaminando substâncias químicas 
utilizadas nas suas composições, 
tais como o óxido de zinco, sulfato 
de bário, sub-carbonato de 
bismuto e tetraborato de sódio, 
sendo o chumbo mais presente no 
óxido de zinco.  

Por fim, em 1919, a empresa 
Eastman Kodak iniciou a produção 
de filmes para radiografias intra-
orais que possuíam uma folha de 
chumbo, com o propósito de 
reduzir a formação de radiação 
secundária. Se não existisse essa 

CURIOSIDADES 

• O chumbo pode ocasionar 
envenenamento, gerando 
manifestações orais, com 
sinais e sintomas 
específicos, sendo 
importante saber 
reconhecê-los. 

• Pode-se ter manifestações 
clínicas associadas: 
salivação excessiva, gosto 
metálico na boca, tremor 
da língua na impulsão, 
doença periodontal 
avançada e linfadenopatia 
satélite. 

• O tratamento das lesões da 
boca é secundário ao 
tratamento sistêmico, e o 
prognóstico depende da 
condição geral do paciente. 

• O chumbo é um elemento 
que se acumula no corpo; 

• Com a criação do raio-x 
digital o chumbo utilizado 
nas películas radiográficas 
tende a ser extinto dos 
consultórios odontológicos. 
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lâmina, haveria dispersão da 
radiação emitida, “embaçando” o 
filme e expondo o paciente a uma 
maior quantidade de radiação. 
Essa explicação torna a película de 
chumbo um elemento necessário 
para a realização do procedimento 
radiográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O AMÁLGAMA 
DEMERCÚRIO 

O amálgama de Hg-Ag é 
ainda um dos materiais utilizados 
na reparação dentária, devido às 
suas excelentes características 
físicas e mecânicas (alta 
durabilidade), custo relativamente 
baixo e facilidade de manipulação.  
Assim, os profissionais de saúde 
bucal estão diariamente expostos 
ao mercúrio e aos riscos de 
contaminação, por meio da 
manipulação do amálgama. As vias 
de contaminação incluem: gotas do 
metal derramadas acidentalmente, 
procedimento de remoção do 
excesso de Hg da massa de 
amálgama, uso de amalgamadores 
com vazamento, uso de 
condensadores ultrassônicos, 
ocorrência de falhas do sistema de 
sucção quando da remoção de 
restaurações antigas, ou ainda 
devidos aos vapores emanados das 
“sobras” de amálgama 
armazenadas inadequadamente nos 
consultórios. 

O ambiente contaminado 
dos consultórios constitui risco 
não só para os profissionais como 
também para os pacientes, 
principalmente aqueles submetidos 
a procedimentos demorados, ou os 
que necessitam de retornos 

REFERÊNCIAS 

• http://www.sat.ufba.br/site
/db/dissertacoes/18920131
34326.pdf 

• http://www.portaleducacao.
com.br/educacao/artigos/29
31/manifestacoes-orais-
ocasionadas-por-chumbo 

• http://www.bibliotecadigital
.unicamp.br/document/?code
=vtls000249030 
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MEDIDAS A 
SEREM TOMADAS 

Durante o procedimento de 
remoção de uma restauração de 
amálgama, outras medidas também 
devem ser tomadas: 
 

• Uso de máscara, tanto para o 
profissional quanto para a 
sua equipe; 

• Uso obrigatório de 
isolamento absoluto; 

• Uso de brocas relativamente 
novas, para cortar mais 
rápido e não gerar 
aquecimento; 

• Utilização de água gelada no 
reservatório do alta rotação, 
pois quanto menor a 
temperatura, menor a 
quantidade de mercúrio 
emanada na restauração;  

• Uso de sucção de alta 
potência, para que haja um 
controle do mercúrio 
emanado. 
 

constantes. Por outro lado, os 
resíduos de amálgamas dentários 
gerados em consultórios 
odontológicos, centros de saúde e 
outras unidades correlatas podem 
gerar contaminação ambiental 
quando são descartados 
inapropriadamente. 

 

 

 

 

EFEITOS DO 
MERCÚRIONA SAÚDE 

HUMANA 

 

O contato direto do 
mercúrio com a pele e os olhos 
causa coceira e vermelhidão, como 
se fosse uma irritação alérgica. A 
ingestão pode provocar úlceras no 
estômago. E uma exposição mais 
duradoura interfere no 
metabolismo celular, resultando no 
mau funcionamento de rins, fígado, 
pulmão e cérebro. 

O contato do mercúrio na 
pele é menos prejudicial do que 
inalar. Se a inalação ocorrer com 
elevadas quantidades, ela pode ser 
fatal. Crianças são muito mais 
suscetíveis aos efeitos tóxicos. 

Elas são particularmente 
vulneráveis porque o mercúrio 
interfere no sistema neurológico, 
ainda em desenvolvimento em 
bebês e crianças. A exposição ao 
vapor do metal nesta fase da vida 
pode reduzir as capacidades 
cognitivas, de memorização, 
atenção, aquisição de linguagem, 
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habilidades motoras e noção de 
espaço. 

DESCARTE 

 

Os resíduos de amálgama 
devem ser coletados em recipiente 
de material inerte, resistente, 
rígido e dotados de boca larga. 
Sempre deve ser deixada uma 
lâmina de água sobre o resíduo. 
Manter o recipiente 
hermeticamente fechado e em 
local de baixa temperatura, isento 
de luz solar direta. O resíduo de 
amálgama, para ser armazenado, 
deve estar isento de algodões, 
gazes, palitos, lâminas de matriz 
de aço ou qualquer outro tipo de 
contaminante. Os profissionais 
devem ser orientados para 
armazenar os resíduos de 
amálgama de tal forma que sua 
recuperação seja menos 
dispendiosa e que ocorra o mais 
rápido possível. Os vidros de 
embalagem do mercúrio bem como 
a tampa e o batoque também 
devem ser enviados para 
recuperação a fim de serem 
tratados e que possíveis 
contaminações com mercúrio 
sejam eliminadas. 

Como o mercúrio aparece no 
estado líquido em temperatura 

ambiente, o ideal é recolher o 
metal com uma seringa sem agulha 
e colocá-lo em um recipiente 
plástico contendo água; a água 
reduz a possibilidade da 
evaporação. A área afetada pelo 

CURIOSIDADES 

As restaurações de 
amálgama são consideradas 
fontes de contaminação, através 
dos vapores de mercúrio liberados 
por elas no ar e na cavidade oral 
ou por meio da absorção da 
mucosa bucal, podendo provocar 
sangramento gengival, perda do 
osso alveolar, perda dos dentes, 
excesso de salivação, mau hálito, 
leucoplasias, ansiedade, sabor 
metálico, tremor, fadiga, tontura, 
vertigem, enxaqueca, nervosismo, 
insônia e pigmentação nos tecidos, 
além dos efeitos sistêmicos, 
como: problemas cardíacos, 
imunológicos, adenopatias 
linfáticas, anorexia, perda de 
peso e dores articulares. 

� Em pessoas com 
restaurações de 
amálgama, cerca de 50 a 
200 microgramas de 
mercúrio do amálgama 
passam diariamente pelo 
trato gastrointestinal, 
inalado através da 
mastigação ou escovação 
dos dentes. 
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objeto tem de ser descontaminada 
com uma mistura de água sanitária 
e água. Após a limpeza, deve-se 
abrir novamente portas e janelas 
para ventilar o ambiente.  

O recipiente com o mercúrio 
tem de ser bem vedado com fita 
adesiva e entregue a um dos locais 
que fazem o descarte correto.  

 

 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) 
recomenda depositar o material 
nos pontos que recebem pilhas, 

baterias e lâmpadas fluorescentes, 
já que as empresas que fazem o 
recolhimento são especializadas 
em separar e reciclar metais 
tóxicos. 

 

 

ALTERNATIVAS PARA O 
REAPROVEITAMENTO 
DOS RESÍDUOS DE 

AMÁLGAMA 

 

Os resíduos do amálgama 
podem ser submetidos a processos 
de reciclagem que impedem a 
contaminação do meio ambiente. 
Porém, sua reciclagem não é uma 
rotina nos consultórios 
odontológicos. Uma iniciativa 
visando reduzir este problema, foi 
o Programa de Reciclagem de 
Amálgama da OdontoPrev*, 
criado em 2005, que tem crescido 
cada vez mais entre os cirurgiões 
dentistas. 

Esse programa atua de 
forma que, durante o 
processamento do amálgama, os 

IMPORTANTE 

� Utilização da técnica de 
EAMES (uso da menor relação 
possível de mercúrio na liga); 

� Uso de amalgamadores de boa 
qualidade com um bom 
funcionamento, para evitar 
vazamento de mercúrio; e 

� Isolamento absoluto durante o 
procedimento para evitar a 
queda de amálgama na cavidade 
bucal. 

� O descarte do amálgama em 
lixos comuns contamina o meio 
ambiente e os seres vivos. 
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especialistas recuperam dois 
componentes principais: a prata e 
o mercúrio, que voltam para a 
cadeia produtiva. Eles são 
destinados a laboratórios e 
instituições de pesquisas 
conveniadas. A pequena porção 
restante (mercúrio mais prata 
respondem por quase 90% da 
composição do amálgama) também 
sofre um processamento para o 
descarte adequado. 

A cada ano, a operadora 
amplia e aprimora o trabalho do 
Programa de Reciclagem de 
Amálgama. Um desafio à sua 
implementação nos consultórios 
dentários era o envio do material 
coletado pelos dentistas para a 
FOB/USP. No entanto, essa 
questão já foi resolvida com a 
criação de um tubo confeccionado 
em plástico contendo tampa com 
rosca e lacre e incluindo um 
suporte em acrílico para mantê-lo 
na posição vertical, o que 
possibilita o descarte e envio 
seguro do amálgama para 
reciclagem. A embalagem foi 
aprovada pelo Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT) e 
está em conformidade com a 
Resolução nº 358, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), referente ao 

tratamento e disposição final dos 
resíduos dos serviços de saúde. 

Até agora, 16 quilos de 
amálgama já foram processados 
por meio do programa, 
recuperando 8,4 quilos de 
mercúrio. Cada restauração 
dentária utiliza em média 2 gramas 
de amálgama. 

Essa iniciativa da 
OdontoPrev demonstra que é 
possível uma reciclagem do 
Amálgama em grande escala nos 

* 55 % do amálgama preparado 
por dentistas são perdidos 
durante a preparação; 30% do 
amálgama preparado nos 
consultórios odontológicos são 
descartados diretamente no meio 
ambiente, sem tratamento prévio. 

* A Agência e Proteção 
Ambiental da Califórnia (EPA) 
estima que a utilização de 
armadilhas nas cadeiras 
odontológicas e filtros na bomba 
a vácuo capturam 
aproximadamente 70% do 
mercúrio gerado durante um 
procedimento de restauração de 
amálgama. 

 

ESTATÍSTICAS: 
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http://www.excelenciaemgestao.or
g/portals/2/documents/cneg6/ana
is/t10_0239_1442.pdf. Acesso 
em: 14 de março de 2014. 

http://www.tccmonografiaseartigo
s.com.br/regras-normas-
formatacao-tcc-monografias-
artigos-abnt. Acesso em: 14 de 
março de 2014. 

 

consultórios odontológicos, uma 
vez que ocorra a cooperação e  
conscientização por parte dos 
cirurgiões-dentistas, que possuem 
a responsabilidade de descartar os 
resíduos de Amálgama de forma 
correta, para que não haja 
contaminação ambiental e riscos à 
saúde da população. Demonstra 
ainda que reciclar, além de reduzir 
os danos ambientais, reduz a 
necessidade da extração das 
matérias-primas do produto. 

 

 

 

COMPLEMENTAÇÃO: 
GUIA BÁSICO SOBRE 
INTOXICAÇÃO POR 

AMÁLGAMA 

A realização deste pequeno 
guia básico sobre intoxicação por 
amálgama foi baseada no relato de 
uma pesquisa realizada pela ARTZ 
(Instituto de Medicina Integral), a 
qual vem falar sobre os malefícios 
do amálgama em contato com a 
cavidade bucal. 

O termo intoxicação por 
amálgama é mais evidente do que o 
termo intoxicação por mercúrio, 
pois em sua composição o 
amálgama não contém apenas tal 
componente, mas também cobre, 
estanho, prata e, às vezes, zinco, 
sendo o mercúrio o mais tóxico. 
Este, por sua vez, é transformado 
em compostos de estanho orgânico 

REFERÊNCIAS 

Programa de Reciclagem de 
Amálgama da OdontoPrev: 
http://www2.odontoprev.com.br/h
ome/portugues/imprensa/noticia.x
html?idNoticia=37 

http://www.ideiasustentavel.com.b
r/2010/04/residuos-programa-de-
reciclagem-de-amalgama-amplia-
participacao-de-dentistas-em-
todo-o-pais/.  

http://planetasustentavel.abril.co
m.br/noticia/lixo/saiba-como-
descartar-objetos-tem-mercurio-
606673.shtml.  

http://www.jica.go.jp/brazil/portu
guese/office/publications/pdf/ger
enciamento.pdf.  
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muito tóxico no meio ambiente, e o 
mesmo processo pode ocorrer no 
corpo humano. A prata é 
extremamente tóxica para as 
bactérias, sendo que as nossas 
bactérias intestinais estão 
expostas diariamente a uma 
grande quantidade tanto de prata 
como de mercúrio, o que 
demonstra induzir a resistência 
bacteriana tanto aos metais como 
aos antibióticos. Quanto mais 
intoxicada a pessoa estiver, mais 
sérios e crônicos se tornarão os 
seus problemas. 

A remoção do amálgama e a 
desintoxicação do mercúrio podem 
ser consideradas como um teste 
de provocação, pois muitas vezes 
são seguidas pelo agravamento dos 
seguintes sintomas: alteração na 
glândula pituitária (o que muitas 
vezes leva à micção freqüente) e 
doenças degenerativas graves, 
como Parkinson, esclerose múltipla 
e doenças do colágeno. 

Quando a glândula da 
tireóide é afetada, podem surgir 
efeitos secundários no 
metabolismo. Ambas as glândulas 
acumulam mercúrio. Sintomas 
neurológicos como o 
entorpecimento, a 
hipersensibilidade e a paralisia se 
agravam. Muitas vezes é difícil 

determinar se a causa está no 
sistema nervoso ou circulatório. 

Finalmente, é de extrema 
importância realizar exames 
médicos, como exame de sangue 
para diagnosticar a intoxicação por 
mercúrio, e a tomada de 
medicamentos específicos antes 
da retirada da restauração de 
modo a evitar complicações que 
possam surgir. 

 

TRATAMENTO 

 

O tratamento é realizado a 
base de selênio, vitaminas (E, C, B) 
e determinados minerais de zinco 
e magnésio, melhorando a 
resistência do organismo ao 
mercúrio.  

O tratamento por selênio e 
vitaminas deve ser mantido por 
vários anos após a remoção do 
amálgama, visto que o mercúrio 
pode permanecer durante muito 
tempo nos tecidos bucais e/ou em 
outros órgãos do organismo. 
Assim, o selênio e as vitaminas 
também irão protegê-lo contra 
outros perigos ambientais. 

Concluindo, para se evitarem 
complicações temos que (1) 
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DESTAQUE: 

Alguns países cederam à Lei anti-
amálgama, ou seja, a substituição 
deste pela resina ou por algum 
material que não seja tóxico. 
Países como a Suécia, Dinamarca e 
Alemanha já proibiram o seu uso.  

escolher materiais que sejam o 
menos tóxico possível, (2) 
encontrar um dentista com o 
equipamento de proteção adequado 
e (3) mudar as suas obturações no 
período mínimo recomendado. 

 

ORGÂNICOS 
EMERGENTESPROBLEMA DA 

PASTA DENTAL E 
ANTISSEPTICOS BUCAIS 

 

Produtos químicos são 
amplamente utilizados na 
sociedade moderna, sendo 
produzidos mundialmente em larga 
escala para as mais variadas 
aplicações. No entanto, uma das 
desvantagens da produção e 
utilização destes está nos resíduos 
que são gerados, sejam eles 
derivados diretamente das 
atividades industriais ou 
produzidos após seu consumo pela 
sociedade, que podem impactar de 

forma negativa o meio ambiente. 
(Collins*,2011). 

Embora os produtos 
orgânicos pareçam inofensivos, 
muitos deles vêm sendo estudados 
como resíduos contaminantes do 
ambiente, uma vez que, 
apresentam, em suas composições, 
substâncias antibiológicas, e, 
estas, por gerarem resíduos 
maléficos ao ambiente, necessitam 
de um descarte específico. Ao 
longo dos últimos anos, agências 
ambientais regulatórias dos países 
desenvolvidos vêm tentando 
estabelecer procedimentos de 
caracterização e controle de 
substâncias prejudiciais ao meio 
ambiente e mais especificamente à 
saúde humana. 

Poluentes orgânicos 
emergentes (POE) ou 
simplesmente contaminantes 
emergentes, referem-se a 
qualquer composto químico 
presente numa variedade de 
produtos comerciais – produtos de 
higiene, medicamentos, 
agrotóxicos, embalagens de 
alimentos –, que causa doenças ou 
risco aos seres vivos ou ao meio 
ambiente. Ao contrário dos 
poluentes orgânicos persistentes 
(POP), a entrada contínua desses 
compostos no meio ambiente, por 
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meio de efluentes de processos 
industriais, descarte de produtos 
comerciais ou por sua excreção na 
forma não totalmente 
metabolizada, é o causador dos 
efeitos negativos ao ecossistema. 
Logo, essa contínua introdução no 
meio ambiente compensa suas 
altas taxas de transformação e 
remoção. 

No Brasil, a principal fonte 
de contaminação ambiental das 
águas se dá através de esgotos 
domésticos não tratados, uma vez 
que a grande maioria dos efluentes 
urbanos não passa pelo processo 
de tratamento terciário para 
remoção de nutrientes e 
desinfecção. De acordo com a 
Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico (realizada pelo IBGE, em 
2002), 82% desses efluentes são 
descartados em rios, os quais são 
utilizados para o abastecimento de 
água potável. 

Assim, levando-se em 
consideração os riscos à saúde da 
população e os possíveis impactos 
danosos ao meio ambiente, tem-se 
pensado em novas formas de 
reciclagem, novas embalagens – a 
fim de gerarem menos resíduos – e 
novos produtos (a base de 
produtos orgânicos naturais como 
hortelã, clorofila e própolis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENDO E 
APRENDENDO 

• O creme dental e os anti-
sépticos são exemplos de 
produtos químicos de alto 
consumo. 

• Estima-se que pelo menos 
mais de 3 milhões de pessoas 
em todo o mundo façam uso 
de tais substâncias (creme 
dental e anti-sépticos) ao 
menos uma vez ao dia. 

• Os Poluentes Orgânicos 
Emergentes (POE) têm 
despertado crescente 
interesse, pois se sabe que 
esses produtos chegam até as 
estações de tratamento de 
efluentes, por meio do 
descarte inadequado de 
materiais (produtos de 
higiene, por exemplo) em 
concentrações potencialmente 
tóxicas, onde não são 
totalmente eliminados. 
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RESÍDUOS 
RADIOLÓGICOS 

O material de radiologia 
utilizado em consultórios 
odontológicos produz risco 
ambiental quando não descartado 
de forma correta, pois a prata, 
presente em soluções químicas 
utilizadas durante o processo de 
revelação, é considerada tóxica 
para o ser humano.  

Pesquisadores da Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto 
(FORP) da USP detectaram 

chumbo nos papéis que recobrem 
as películas radiográficas usadas 
por cirurgiões-dentistas em 
radiografias da boca, 
especificamente dos dentes e osso 
adjacente.  

A concentração de chumbo no 
papel é de 991 partes por milhão, 
dez vezes maior do que a 
permitida pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente para materiais 
descartados no lixo comum. O 
chumbo altera o sistema nervoso, 
danifica os rins, causa anemia, 
diminui a fertilidade e atravessa a 
placenta.  

A pesquisa realizada pela 
faculdade mostrou que o metal se 
solta do papel com grande 

facilidade, 
portanto, ao 

contrário do que 
recomendam 

os fabricantes, 
ele não 

deveria ser reciclado ou 
descartado sem cuidados 
especiais.  

O filme radiográfico 
periapical usado na radiografia é 
recoberto por um plástico que 
protege o paciente de ser 
contaminado. Os cientistas 
descobriram que quando o raio 

• O triclosano (2,4,4-tricloro-
2-hidroxifenil éter) está 
presente na maioria dos 
cremes dentais, anti-sépticos 
bucais, sabonetes para 
profilaxia, desodorantes e 
desinfetantes domésticos, 
onde tem ação bactericida de 
amplo espectro, também pode 
ser incorporado em polímeros 
e fibras. Estudos relacionam a 
presença do triclosano em 
águas superficiais de lagos e 
rios com o desequilíbrio da 
cadeia alimentar, devido sua 
ação tóxica a certos tipos de 
algas e organismos aquáticos. 
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atravessa o filme radiográfico 
periapical, acaba fazendo com que 
o metal contamine o papel. A 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) obrigada que 
a camada de chumbo e de prata 
seja descartada corretamente, 
mas permite que o papel seja 
lançado em lixo comum. 

A poluição do ambiente 
geralmente é consequência das 
atividades humanas. Assim como o 
descarte de plástico, alumínio, 
vidros e soluções químicas 
contribuem para a degradação do 
meio ambiente, soluções de 
reveladores e fixadores utilizados 
na revelação de filmes 
radiográficos entram nesse 
quesito de contaminação quando 
não descartados corretamente.  

É importante que os 
profissionais da saúde conheçam o 
processo de descarte, de forma 
que essa conscientização deve 
ocorrer ainda no meio acadêmico. 
Recomenda-se que profissionais 
que manuseiam filme radiográfico 
periapical usem luvas e máscaras 
específicas para proteger do 
chumbo. 

Revelador e Fixador 
radiográfico não são 
biodegradáveis, sendo assim a 

natureza não dá conta de degradar 
e transformar esses materiais. Ao 
jogá-los no ralo, o esgoto é 
contaminado. Eles mentem sua 
forma química e vão contaminar os 
lençóis freáticos. A película de 
chumbo da radiografia é um metal 
pesado que contamina o solo, entre 
outras coisas.  

No estado de São Paulo, a 
empresa Refina Matalquímica faz o 
recolhimento dos produtos 
químicos usados para a revelação 
de 

radiografias. Eles 
realizam um contrato com taxa 
única com clínicas e consultórios 
odontológicos.  

Outra empresa que faz a 
coleta de todos os materiais que 
não devem ser jogados no lixo ou 
na pia é a Reprata Ambiental. Eles 
fazem um pacote de coleta de 
Revelador, Fixador, filmes 
radiográficos, resíduos de 
amálgama e película de chumbo. 
Também fornecem os recipientes 
e mandam um folheto explicativo 
de como segregar cada material. O 
preço é cobrado semestralmente e 



 

   35 

 

ainda há emissão de laudos para 
você provar à Vigilância Sanitária 
que está jogando este lixo no lugar 
correto.  

O papel do filme radiográfico 
periapical deve ser encaminhado 
para laboratórios especializados 
em recuperar chumbo. As chapas 
de raio-x não podem ser jogadas 
no lixo comum, porque na parte 
escura, há materiais tóxicos 
que contaminam o solo e 
a água. 

Os 
filmes 

radiológicos 
têm dois problemas, o primeiro 
deles é o acetato que é a base 
onde é feito o filme plástico. Este 
plástico é derivado de petróleo e 
se jogado num aterro sanitário vai 
demorar cerca de cem anos para 
ser degradado. A prata que está 
no filme é um metal pesado, o qual 
leva mais de cem anos para se 
degradar.  

O Hospital das Clínicas de 
São Paulo, referência em saúde na 
América Latina, já adota a 
tecnologia digital nos exames por 
imagem. Mesmo assim, decidiu 
fazer uma campanha para recolher 
os filmes radiológicos guardados 
por pacientes, funcionários e 

moradores da região. No prédio 
central dos ambulatórios, por onde 
passam dez mil pessoas ao dia, um 
pequeno posto de coleta foi 
montado. Em três meses, quase 
uma tonelada de filmes 
radiológicos foi recolhida. O 
material é encaminhado para 
recicladores. Empresas como esta 
instalada na grande São Paulo há 
18 anos, processa em média 20 
toneladas de filmes por mês.  

 

Você sabia? 

• Se cada um fizer a sua parte 
em relação ao descarte de 
materiais tóxicos, podemos ter 
um mundo menos poluído no 
futuro. 

• NOVO RECIPIENTE REDUZ 
QUÍMICA NO CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO: Câmara-
escura portátil. 

• DICA: Se os cirurgiões-
dentistas tomarem as medidas 
adequadas, eles podem diminuir 
em até 90% os resíduos 
gerados em seus consultórios. 
Para essa redução acontecer, 
faz-se necessária a realização 
de reciclagem e tratamento 
destes resíduos, além da 
mobilização da comunidade. 
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O processo de reciclagem 
começa com a separação das 
radiografias por tamanho e 
qualidade do filme. Depois elas 
ficam de molho por um dia no 
tanque com água e soda cáustica, 
assim a prata se despreende e fica 
na água. O plástico, depois de 
lavado, fica completamente azul, 
vai para as máquinas de secar e, 
após ser picotado, se transforma 
em embalagens.  

 

A prata que ficou misturada 
na água de molho vai para tanques 
de decantação, onde fica cerca de 
uma semana. A massa contendo o 
metal que se decanta vai direto 
para a fundição, volta a ser líquida 
no forno a uma temperatura de mil 
graus Celsius. Depois de resfriada 
ela é vendida para joalherias.  

Toda a água que sobra do 
processo é tratada antes de ser 
dispensada. Todo mês os exames 
radiológicos se transformam em 
300 mil embalagens plásticas e 
100 kg de prata. 

A percepção de que os 
recipientes usados atualmente 
para o processamento das imagens 
radiográficas em consultórios 
odontológicos utilizam uma 

quantidade muito grande de 
solução química foi o principal 
elemento motivador para que a 
cirurgiã-dentista Nayene Leocádia 
Manzutti Eid criasse um novo 
modelo de recipiente para 
processamento radiográfico 
manual em câmara-escura portátil. 

Com formato geométrico em 
“Y” e confeccionado em material 
acrílico, o equipamento viabiliza a 
redução da quantidade de soluções 
químicas empregadas no 
processamento de películas 
radiográficas intrabucais. 

Somado a isso, há uma 
significativa redução de custos 
devido à economia das soluções, 
além da importante redução de 
impacto ambiental em decorrência 
daminimização da quantidade de 
produtos químicos usados nestes 
recipientes e descartados 
incorretamente. 

 

DESCARTE DE RESÍDUOS 
RADIOLÓGICOS NA 

ODONTOLOGIA 

O descarte incorreto do 
material de radiologia utilizado em 
consultórios odontológicos está 
intimamente relacionado com seu 
impacto ambiental negativo. 
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Radiografias são exames 
indispensáveis para a odontologia, 
por auxiliar na obtenção do 
diagnóstico e na realização de 
diversos tratamentos. O filme 
radiográfico é formado por folhas 
de acetato de celulose revestidas 
por duas camadas de emulsão de 
gelatina contendo haletos de 
prata. A obtenção da imagem se dá 
através da excitação dos cloretos 
de prata pela radiação ionizante. O 
processamento do filme ocorre 
por meio das seguintes etapas: 
revelação, fixação, lavagens e 
secagens. 

Segundo a RDC ANVISA nº 
306/04 e a Resolução CONAMA nº 
358/05, os resíduos de serviços 
de saúde são classificados em 
cinco grupos, A, B, C, D e E, em 
função dos riscos que podem 
acarretar ao meio ambiente e à 
saúde. As soluções utilizadas 
durante o processamento 
radiográfico se enquadram na 
categoria B, no qual estão contidas 
as substâncias químicas que podem 
apresentar riscos à saúde pública 
ou ao meio ambiente 
(Gerenciamento¹ dos resíduos de 
serviços da saúde, 2006). 

Sabe-se que um fator de 
risco para a saúde de organismos 
aquáticos e terrestres (MACIEL, 

2004), através da contaminação do 
solo e águas superficiais e 
subterrâneas, é a presença de 
metais pesados acima do permitido 
para o descarte na solução 
utilizada na etapa de fixação 
(OLIVEIRA, 2006). Por sua vez, a 
água utilizada no processo de 
lavagem também contém resquícios 
das soluções, o que torna carente 
de tratamento antes de ser 
lançada na rede de esgoto 
(OLIVEIRA, 2006; FERNANDES, 
2009). 

Neste contexto, tais 
efluentes são considerados 
prejudiciais ao meio ambiente 
quando não descartados 
corretamente, pois os íons de 
prata presentes nos líquidos atuam 
como enzimas inibidoras, 
impedindo processos metabólicos 
de organismos (OLIVEIRA, 2006). 

Efeitos adversos 
causados pela toxidade de 
metais pesados: danos ao 
sistema nervoso central, 
sistema hepático, sistema 
hematopoiético, sistema 
renal e sistema 
esquelético (OLIVEIRA, 
2006). 
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Para o descarte adequado, a 
solução fixadora e a água devem 
passar por um processo de 
tratamento e recuperação da 
prata – permite a reutilização da 
água e minimiza o impacto 
ambiental gerado pelos efluentes –
, enquanto o revelador deve ser 
submetido a um processo de 
neutralização de pH, para atingir 
um nível entre 7 e 9, e então poder 
ser lançado à rede de esgoto 
(Gerenciamento dos resíduos de 
serviços da saúde, 2006; 
PEREIRA, 2008). 

Portanto, o gerenciamento 
dos resíduos líquidos gerados no 

processamento de 
filmes 

radiográficos incluem a separação, 
identificação e acondicionamento 
adequado das soluções reveladoras 
e fixadoras. Os efluentes devem 
ser acondicionados em recipientes 
plásticos resistentes, sendo 

IMPORTANTE! 

*Cabe ao responsável legal pelo 
estabelecimento gerador a 
responsabilidade pelo gerenciamento 
de seus resíduos desde a geração 
até a disposição final (GARCIA et 
al., 2004); 

*Separe o filme radiográfico do lixo 
comum. 

ESTATÍSTICA! 

De acordo com a ANVISA, das 154 
mil toneladas de resíduos sólidos 
urbanos gerados por dia no Brasil, 
2% representam os resíduos 
gerados nos serviços de saúde, 
incluindo a odontologia. Destes, 20% 
são resíduos tóxicos e 
contaminantes que necessitam de 
tratamento prévio à disposição final, 
tendo em vista o risco que 
representam à saúde pública, 
ocupacional e ambiental. 

DICA! 

Segundo Garcia et. al (2004), a 
primeira providência para um melhor 
gerenciamento dos resíduos de 
serviços de saúde é a redução no uso 
de produtos, assim, uma medida para 
se contribuir com os progressos 
ambientais é estabelecer uma clínica 
“sem papel”, digitalizando todas as 
fichas para pacientes novos e 
antigos, e integrar as pessoas com 
um sistema de raio-x digital. 

 

Saiba mais! 
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identificados na entrada do 
produto químico, para que seja 
possível a recuperação da prata 
(Gerenciamento dos resíduos de 
serviços da saúde, 2006). 

NÃO descarte a água e as 
soluções químicas na torneira. 
FAÇA A SUA PARTE! 

 

 

GERENCIAMENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS NA 

ODONTOLOGIA 

Através da resolução 
CONAMA nº 283, de 12 de julho 
de 2001, a legislação federal 
determina que todos os resíduos 
que apresentam risco a saúde 
pública e ao meio ambiente, devido 
à presença de agentes biológicos 
ou devido às suas características 
físicas ou químicas devem ser 
submetidos a tratamentos 
específicos, antes de sua 
disposição final no solo, de modo a 
assegurar proteção ao meio 
ambiente.  

O gerenciamento dos RSS 
constitui um conjunto de 
procedimentos de gestão, que 
devem ser planejados e 
implementados com o objetivo de 

reduzir a produção de resíduos e 
proporcionar aos resíduos gerados 
um encaminhamento seguro, de 
forma eficiente, visando a 
proteção dos trabalhadores, 
preservação da saúde pública, dos 
recursos naturais e meio ambiente.  

No estado de São Paulo, os 
RRS são normatizados pelas 
resoluções conjunta 
SS/SMA/SJDC-1, de 29/06/1998 
e SMA-31, de 22/07/2003. Estas 
legislações, que se baseiam 
respectivamente nas Resoluções 
CONAMA nº 5, de 05/08/1993 e 
CONAMA nº 283, de 
12/07/2001(substituta da 
primeira), estabelecem que os RSS 
sejam classificados do seguinte 
modo:  
 
Resíduos Grupo A: Resíduos que 
apresentam risco à saúde pública e 
ao meio ambiente devido à 
presença de agentes biológicos.  
 
Resíduos Grupo B: Resíduos que 
apresentam risco à saúde pública e 
ao meio ambiente devido as suas 
características físicas, químicas e 
físico-químicas.  
 
Resíduos Grupo C: Resíduos 
radioativos: enquadram-se neste 
grupo os resíduos radioativos ou 
contaminados com radionuclídeos.  
 
Resíduos Grupo D: Resíduos 
comuns: são todos os demais que 
não se enquadram nos grupos 
descritos anteriormente.  
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Todos os resíduos que apresentam 
características perigosas 
necessitam de cuidados especiais 
tanto de acondicionamento e 
armazenagem como de remoção, 
transporte e destino final, sendo 
fundamental durante a execução 
destes procedimentos a utilização 
de EPI.  

 
Resíduos biológicos: Estão 
incluídos neste grupo todos os 
materiais dentro da área de 
trabalho que entraram em contato 
com o paciente, tendo sido 
contaminados por fluidos 
corporais.  
 
Resíduos Perfurocortantes: São 
materiais perfurocortantes 
contaminados com fluidos ou 
secreções orgânicas que possuem 
pontas e podem perfurar ou 
mesmo penetrar no interior dos 
tecidos. 
 

Resíduos químicos: São resíduos 
nocivos ao meio ambiente, devido 
às suas características químicas, 
toxicidade, reatividade, 
inflamabilidade e corrosividade. 
Um exemplo de resíduo químico é o 
mercúrio, um metal pesado que 
uma vez ingerido ou inalado, causa 
contaminação, promovendo 
alterações no sistema nervoso. Se 
forem lançados em aterro, os 
resíduos mercuriais contaminam o 
solo e, mais tarde, os cursos 
d’água, chegando à cadeia 
alimentar.  
 
Resíduos comuns: Formado por 
papéis, embalagens, restos 
alimentares e demais substâncias, 
provenientes de escritório, 
recepção, copa e sanitários. Estes 
resíduos por não terem entrado 
em contato com o paciente, não 
apresentam riscos para a saúde ou 
ao meio ambiente. Devem ser 
separados para reciclagem. A 
separação entre resíduo comum e 
contaminado na fonte é um dos 
aspectos mais importantes do 
gerenciamento.  
Devido à sobrevivência de 
microrganismos na presença de 
matéria orgânica, o resíduo 
odontológico contaminado constitui 
um risco à saúde pública, portanto 
não pode ser descartado como 
resíduo comum. Por outro lado, o 
resíduo comum não deve ser 
descartado como resíduo 
contaminado. Mesmo que o resíduo 
comum não esteja contaminado, ao 

Segregação 
 
Consiste na separação 

do lixo na fonte geradora de 
acordo com suas 
características físicas, 
químicas e biológicas. Para tal, 
a partir de uma prévia 
identificação, cada tipo deve 
ser colocado em recipiente 
distinto.  
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ser misturado com o resíduo 
infectante ele também se 
contamina. Não será possível a 
posteriormente fazer a separação 
e o tratamento terá que ser feito 
em todo o material, encarecendo 
ainda mais um processo que por si 
só é caro.  
Abordaremos neste capítulo o 
descarte de resíduos sólidos 
produzido nas clínicas 
odontológicas, laboratórios e na 
clínica radiológica da Faculdade de 
Odontologia da PUC CAMPINAS.  
 
 

 
DESCARTE DE RESÍDUOS 

SOLIDOS NA FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA - PUC 

CAMPINAS 
 
 

O descarte de resíduos nas 
clínicas odontológicas da 
Faculdade de Odontologia da PUC 
CAMPINAS é realizado da 
seguinte maneira:  

Em cada BOX da clínica 
odontológica contém três 
recipientes para descarte dos 
resíduos produzidos durante a 
realização dos procedimentos 
odontológicos, sendo estes para 
resíduos infectantes, (resíduos 
que entraram em contato com 
fluidos ou secreções do paciente) 
para resíduos perfuro cortantes, 
(resíduos contaminados que 
possuem pontas e podem perfurar 
ou mesmo penetrar os tecidos) e 

para resíduos comuns. (Resíduos 
que não entraram em contato com 
o paciente e não representa risco 
para a saúde pública) Estes 
recipientes serão recolhidos pela 
empresa responsável pela 
recuperação de resíduos.  

É de extrema importância 
que os descartes de resíduos 
produzidos na clínica odontológica 
sejam realizados da forma 
correta, cada resíduo deve ser 
dispensado em seu devido 
recipiente.  

É importante ressaltar que 
a não realização do descarte 
correto pode acarretar em 
sériosproblemas tanto para 
saúde pública como para o meio 
ambiente. 

Quanto ao descarte de 
resíduos químicos: Na clínica 
odontológica os filmes 
radiográficos, a película de 
chumbo, o envelope do filme 
radiográfico, o fixador e o 
revelador usados possuem 
recipientes específicos onde deve 
ser feito o descarte destes. 
Nestes mesmos recipientes são 
enviados para a clínica de 
radiologia da Faculdade onde são 
recolhidos pela empresa 
responsável pela recuperação de 
resíduos, com exceção do 
revelador que é neutralizado no 
setor da química do campus, desta 
maneira este pode ser descartado 
na rede de esgoto pois não causará 
danos ao meio ambiente.  
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 Os Materiais odontológicos 
não são descartados, pois mesmo 
que vencidos são levados para o 
laboratório onde são usados em 
treinamentos dos alunos no 
manequim. Os resíduos de 
amálgama são colocados em um 
recipiente contendo água, este irá 
para o laboratório onde 
juntamente com os resíduos de 
amálgama produzidos no 
laboratório, serão recolhidos pela 
empresa responsável.  

Os restos de ceras 
odontológicas e godivas (material 
de moldagem), não são 
descartados, estes vão para o 
laboratório serem reutilizados, 
com intuito de reduzir a produção 
de resíduos sólidos. Materiais de 
moldagem como o alginato e o 
elastômero não contaminados 
(utilizados no laboratório) são 
descartados em um recipiente 
próprio contido no laboratório, 
este recipiente será recolhido pela 
empresa responsável quando cheio.  

O descarte adequado de 
resíduos sólidos produzidos em 
procedimentos odontológicos e 
relacionados a este, é de extrema 
importância para a realização de 
um desenvolvimento sustentável.  
 
‘’Desenvolvimento Sustentável     
é aquele que atende às 
necessidades presentes sem 
comprometer a possibilidade de 
que as gerações futuras 
satisfaçam as suas próprias 
necessidades”. 
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