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Resumo
Muitas organizações não governamentais, cientistas, docentes, dentistas, médicos, ativistas e advogados têm 

trabalhado incansavelmente para legislar sobre o fim do amálgama como material restaurador odontológico, cujos 
artigos e opiniões contribuem para incentivar a “terceira guerra” contra o amálgama. O UNEP concluiu as discus-
sões sobre um acordo internacional, a Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, que tem como objetivo reduzir 
os impactos ambientais significativos para a saúde devido à poluição atmosférica por mercúrio e inclui disposições 
que tratam de diversos produtos que contêm esse elemento químico. Alguns desses produtos deverão ser banidos 
a partir de 2020. As restauracões de amálgama não foram atingidas pela proibição, no entanto, o tratado sugere 
algumas disposições relativas à diminuição gradual de uso desse material, sem exigir medidas proibitivas ou prazo 
de banimento. Segundo o recente relatório do UNEP de 2013, as maiores fontes antropogênicas (atividades hu-
manas) de contaminação ambiental pelo mercúrio estão associadas à mineração artesanal de ouro, à queima de 
carvão, produção de cimentos, metais ferrosos e não ferrosos. A quantidade de vapor liberado das restaurações de 
amálgama pela cremação para a atmosfera por ano em escala mundial não chega a atingir 1% do total emitido pelos 
demais setores de poluição. Com relação a possíveis vapores provocados por resíduos de amálgama, não existe 
nenhum dado registrado até 2013 pelo UNEP. Nos sistemas aquáticos pode-se encontrar a forma mais tóxica de 
mercúrio, o metilmercúrio ou orgânico, que pode se acumular nos peixes e mamíferos marinhos consumidos pelos 
seres humanos; além disso, neste ambiente o mercúrio inorgânico, não tóxico, e o elementar, menos tóxico, podem 
ser transformados no metilmercúrio. A maior parte da exposição humana aos riscos à saúde devido ao mercúrio 
ocorre a partir do consumo de alimentos como peixes marinhos e/ou de água doce. Nenhuma pesquisa de boa fé 
autêntica e científica foi publicada e que demonstre qualquer relação válida entre amálgama na cavidade oral e 
qualquer doença sistêmica. Dessa forma, com a necessária prudência, bom senso e dentro dos conhecimentos e 
estudos pertinentes, pode-se prosseguir no ensino e utilização do amálgama dentário nos casos em que a estética 
não seja o fator preponderante, sem o receio de um possível efeito colateral.

Descritores: Amálgama dentário, restauração dentária permanente, mercúrio.

Abstract
Many non-governmental organizations, scientists, professors, physicians, dentists, lawyers and activists have 

been working tirelessly to legislate on the end of amalgam as a dental restorative material, their articles and opinions 
contribute to encourage the “third war” against amalgam. The UNEP concluded discussions on an international 
agreement, the Minamata Convention on Mercury, which aims to reduce the health impacts due to environmen-
tal impacts due to air pollution by mercury, and includes provisions dealing with various products containing this 
chemical element. Some of these products may be banned by 2020. Amalgam fillings were not affected by the ban, 
however, the treaty suggests some provision for gradual reduction of use of this material, but without requiring pro-
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hibitive measures or a term of banishment. According to the recent report of UNEP (2013), the largest anthropogenic 
sources (human activity) of environmental mercury contamination are associated with gold mining, burning of coal 
and cement, ferrous and nonferrous metals production. The amount of vapor released annually to atmosphere from 
cremation of amalgam does not reach 1% of the total issued by other sectors of pollution. Regarding possible vapor 
caused by amalgam residues, there is no data recorded until 2013 by UNEP. In aquatic ecosystems the most toxic 
form of mercury, methylmercury or organic mercury, can be found, it can accumulate in fish and marine mammals 
that are consumed by humans, also in this environment the inorganic mercury (non-toxic) and the elemental mercury 
(less toxic) can be converted into methylmercury. The majority of human exposure to mercury that can bring health 
risks, occurs from the consumption of foods such as marine and/or freshwater fish. No good authentic research has 
been published in order to show a valid link between amalgam in the oral cavity and systemic disease. Thus, with 
the necessary caution, good sense and within the knowledge and based on relevant studies, the teaching and use 
of dental amalgam may continue in clinical cases in which aesthetics is not the predominant factor, without the fear 
of a possible side effect.

Descriptors: Dental amalgam, permanent dental restoration, mercury.

Introdução
Muitas e diferentes ONGs (organizações não governamentais), 

AIMOT (Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia), 
TAP (Programa de Assistência Técnica) entre outras, estão fazendo 
de tudo para legislar sobre o fim do amálgama como material res-
taurador odontológico. Além dessas entidades, também pessoas ao 
redor do mundo têm trabalhado incansavelmente para a proibição 
do uso de mercúrio nas restaurações dentárias. Dentre elas cien-
tistas, docentes, dentistas, médicos, ativistas e advogados, cujos 
artigos e opiniões contribuem para incentivar a “terceira guerra” con-
tra o amálgama. No nosso meio, estão o Dr. Olimpio Faissol Pinto, 
Dra. Anita Vasques Tibau41, Prof. Alberto Consolaro e Tiago Novaes 
Pinheiro12; já do exterior o Drs. Mats Hanson, Lars Friberg, Boyd Ha-
ley, Mats Berlim, Fritz Lorscheider, Vasken Aposhian, Murray Vimy, 
David Kennedy, Sam Ziff, Mike Ziff, Mark Geier, David Geier, Leo 
Cashman e outros profissionais. 

Quem não se lembra dos famosos simpósios com debates 
científicos-filosóficos entre os Profs. Olímpio Faissol Pinto X Pedro 
Américo Machado Bastos sobre esse discutível assunto - elimina-
ção ou não do amálgama como material restaurador – na década 
de 80, durante os Congressos Internacionais do Rio de Janeiro, pro-
movidos pela ABORJ, que atraíam mais de 1.000 congressistas na 
plateia? Amílcar Vianna, Flávio Fava de Moraes, Paulo Padilha Sér-
gio, Charley Faial de Lira, Carlos Eduardo Francischone, Luiz Paulo 
Salgado e eu mesmo, entre centenas de docentes das áreas de 
Materiais e Dentística, lá estávamos curiosos, assistindo e anotan-
do. Foi sempre uma aula de cultura, com debates acalorados, mas, 
acima de tudo, com respeito, opiniões honestas, verdadeiras e sem-
pre embasadas cientificamente. Vencia com certeza a Odontologia!

Em janeiro de 2013, o Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente42,43 (UNEP) concluiu as discussões sobre um acordo que 
levou quatro anos de negociação para ser assinado por 87 países, 
o qual   foi selado oficialmente em 14 de outubro de 2013, numa 
reunião especial pelos países membros. Esse novo tratado inter-
nacional denominado Convenção de Minamata sobre Mercúrio foi 
estabelecido em Minamata City, Japão, local onde indiscutivelmente 
ocorreu um dos piores desastres de saúde pública ambiental envol-
vendo contaminação por mercúrio32,43. 

O tratado tem como objetivo reduzir os impactos ambientais 
significativos para a saúde devido à poluição atmosférica por mer-
cúrio e inclui disposições que tratam de mineração, importação e 
exportação, armazenamento e gestão de resíduos de produtos que 
contenham mercúrio.

Certos produtos que contenham mercúrio deverão ser bani-

dos a partir de 2020, de acordo com o novo tratado internacional 
de Minamata27,32,43. Os regulamentos são aplicáveis à produção e 
comercialização de, entre outros, pilhas, cosméticos e lâmpadas 
fluorescentes.

As restauracões de amálgama não foram atingidas pela proi-
bição, no entanto, o tratado possui algumas disposições relativas à 
diminuição gradual desse material dentário controverso, sem exigir 
medidas  proibitivas ou prazo de banimento. Os delegados reco-
mendaram uma voluntária redução gradual do uso de restaurações 
dentárias de amálgama, porém, sem exigir metas obrigatórias para 
atingir esse objetivo. 

O âmago do novo tratado32,43 estabelece controles e também 
medidas de redução em relação a uma série de produtos que con-
têm mercúrio, cuja produção, exportação e importação deverá ser 
banida até 2020. Esses incluem

• baterias, exceto as do tipo botão usadas em relógios, celula-
res   e dispositivos médicos implantáveis;

• disjuntores e relés;
• sabonetes e cosméticos;
• certos tipos de lâmpadas fluorescentes compactas;
• lâmpadas fluorescentes de vapor de mercúrio com cátodo 

frio e lâmpadas de vapor de mercúrio com eletrodo externo;
• certos tipos de dispositivos médicos não-eletrônicos, tais 

como termômetros e aparelhos de pressão arterial;
• foram aprovadas exceções para alguns aparelhos de grande 

porte para medições, onde atualmente não existem alternati-
vas livres de mercúrio e

• vacinas onde o mercúrio é usado como conservante foram 
excluídas do tratado, porque são produtos utilizados em 
atividades religiosas ou tradicionais. Por sua vez, o TAP foi 
criado em grande parte como resultado da Convenção de 
Minamata do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente43 (PNUMA e UNEP). Como divulgado no Brasil, o 
programa TAP apela para a eliminação do mercúrio na con-
taminação ambiental, o que incluirá workshops educacionais 
e apoio interativo para ajudar todas as nações a alcançarem 
uma transição viável do amálgama para alternativas mais 
seguras. Do modo como foi divulgado recentemente no Rio 
de Janeiro, fica a impressão aos menos avisados de que o 
mercúrio metálico usado no amálgama é o único responsá-
vel por toda a poluição mundial e não as outras formas de 
mercúrio (orgânico e elementar) que, de acordo com o re-
cente relatório da UNEP42, de 2013, na realidade constituem 
a maioria das formas encontradas nas atmosferas contami-
nadas por esses elementos químicos. 
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O TAP foi lançado no Rio de Janeiro por meio de um workshop 
internacional apresentado pelo Dr. Blanche Grube, dos EUA, e Dr. 
David Warwick, do Canadá. A Associação Brasileira de Odontologia 
(ABO) parece ter sido a anfitriã desse evento de dois dias. 

Tomei conhecimento dos textos escritos e daqueles inseridos 
nos pen drives fornecidos gratuitamente para quem participou do 
evento, porque me foram gentilmente encaminhados pelo Prof. Ami-
lcar W. Vianna. Logo depois do lançamento, no Rio de Janeiro, os 
representantes do IAOMT e TAP se reuniram com a deputada Dra. 
Aspásia Camargo, do Rio de Janeiro, no início de julho de 2013, 
a qual entrou em ação imediatamente e prometeu uma audiência 
sobre os perigos do mercúrio. Em 09 de agosto, ela não só teve uma 
audiência pública, mas também propôs uma lei que efetivamente 
proibisse produtos e processos que contêm mercúrio no Estado do 
Rio de Janeiro. Ela sentiu-se compelida a tomar medidas antes da 
assinatura oficial do tratado, devido, segundo seu entendimento, à 
urgência e aos perigos que o mercúrio  provoca não apenas para 
os seres humanos, mas para o meio ambiente também. Segundo a 
ativista Tibau41 (2013), “uma região livre de mercúrio dentário, numa 
das cidades mais importantes do mundo, fará com que se torne 
uma cidade modelo que poderá ser imitada em todo o mundo”. Ela 
participou ativamente desse projeto-piloto no Rio de Janeiro e, na 
sua opinião, é mais adequado que a longa história dos esforços de 
Olympio Faissol Pinto. De acordo com a ativista41, “a proibição do 
mercúrio em Odontologia vai se concretizar nessa cidade, a primei-
ra da América Latina a seguir as ações de países como Noruega, Di-
namarca e Suécia, que já proibiram este material tóxico, juntamente 
com muitos outros países que estão limitando significativamente o 
uso de mercúrio em obturações dentárias”. Felizmente, a  Odon-
tologia mundial, docentes , profissionais, Associações de Classe, 
CROs e demais organismos responsáveis, como a American Dental 
Association (ADA) e a Foods and Drugs Interactions (FDI), conhe-
cem muito bem as diferenças culturais, socioeconômicas, popula-
cionais e de saúde bucal desses países quando comparadas com 
as de países carentes, subdesenvolvidos ou emergentes; ou seja, 
a realidade clínica de saúde bucal e potencial de risco às lesões 
de cáries e periodontais dos pacientes desses países europeus é 
significantemente menor.

O Ministério do Meio Ambiente29 (MMA) por meio da Comis-
são Nacional de Segurança Química (CONASQ) instituiu o Grupo 
de Trabalho sobre Mercúrio (GT-Mercúrio), que tem como objetivo 
discutir e propor estratégias, diretrizes, programas, planos e ações 
sobre o mercúrio, encaminhando sugestões, no que for pertinente, 
para a participação brasileira com base no que foi divulgado pelo 
relatório da UNEP42 (2013) e no que foi sugerido e solicitado pelo 
Tratado de Minamata43. O GT-Mercúrio, conforme o Termo de Refe-
rência atualizado em 2013, reune-se regularmente a cada 2 meses, 
desde o dia 8 de junho de 2011, data da primeira reunião. As me-
mórias das reuniões, sob responsabilidade do Ministério do Meio 
Ambiente,  podem ser solicitadas via e-mail: gsq@mma.gov.br ou 
fax: 55 (61) 2028- 2354.

Todavia, mesmo após as iniciativas do MMM29, a citada ativis-
ta41 destacou que, no início de 1990, durante o programa de televi-
são “60 Minutes”,  os membros da  Food  and  Drug  Administration 
(FDA) e da ADA, que supervisionavam os materiais dentários, foram 
acusados de ter vínculos com a indústria. A ADA é uma organização 
de comércio, como o sindicato dos caminhoneiros, e não um órgão 
do governo, como algumas pessoas podem pensar. As pessoas que 
regulam a indústria odontológica são dentistas e não cientistas ou 
toxicologistas, portanto, a objetividade  na segurança do produto 
ou do paciente é desvirtuada desde o início. O mais significativo 

sobre a supervisão da FDA é que restaurações de mercúrio têm 
salvaguardas ou direitos adquiridos, geralmente reconhecidas como 
seguras, devido ao “longo prazo de uso do amálgama”. 

Os responsáveis pelo programa TAP e aqueles que o divul-
gam devem entender e saber que a profissão odontológica tem uma 
tradição longa e de muito orgulho para adotar técnicas que visam 
melhorar a qualidade do atendimento ao paciente sempre com 
base em evidências científicas. Os princípios e conceitos de Bla-
ck8 (1908), que tornaram a Odontologia científica a partir de 1908, 
permaneceram imutáveis por 70 anos, justamente porque sempre 
foram sustentados pela análise laboratorial prévia e observações 
clínicas diárias, a fim de avaliar o comportamento dos materiais e 
tratamentos realizados in vivo. Isto é claramente ilustrado também 
agora pela evolução da Odontologia estética e pelas técnicas mini-
mamente invasivas atuais. As contribuições inovadoras de Michael 
G. Buonocore, Rafael Bowen, Ronald Goldstein, Richard Simon-
sen, Harald O. Heymann, dos EUA e, entre nós, de Amilcar Vianna, 
Adair Stefanello Busatto, Carlos Eduardo Francischone, Luiz Clovis 
Cardoso Vieira, Luiz Narciso Baratieri, Paulo Padilha Sergio, Sylvio 
Monteiro Jr, Pedro Iório, Pedro Américo Machado Bastos, Narciso 
Garone Netto, Newton Fahl Jr, Sérgio Vieira, Wilson Garone Filho, 
entre outros, mudaram o panorama da Odontologia restauradora 
para sempre. Foram e são estes, não apenas dentistas ou professo-
res, mas grandes e verdadeiros cientistas. Além disso, com relação 
ao amálgama dentário, a Odontologia sempre estabeleceu metas e 
orientação para proteção ao profissional, pessoal auxiliar, pacientes 
e gestão adequada de seus resíduos em ambulatórios de ensino, 
hospitais e consultórios3,30.  

A importância do Tratado de Minamata43 não pode ser, todavia, 
negligenciada, pois o Brasil tem 203 faculdades de Odontologia, 
251.951 dentistas e cerca de mais 12 mil que se formam anualmen-
te para uma população estimada em 200 milhões de habitantes.

Daí ser preponderante continuar com a orientação profissional 
desde os bancos acadêmicos para que o dentista manipule correta-
mente o amálgama dentário.

Desde que o amálgama dentário não é um dos principais con-
tribuintes para as emissões atmosféricas de mercúrio e, se reduzir-
mos significativamente o desperdício do amálgama com melhores 
práticas de gestão de seus resíduos, na verdade esse material não 
contribui, nem contribuirá para a demanda mundial e/ou estimativa 
de poluição atribuída aos três tipos de mercúrio1,2,3,41,42. De qualquer 
modo, a classe odontológica, com seus representantes em todos os 
níveis de atuação, tem um papel importante a desempenhar, com 
bom senso e critérios abrangentes, ao analisar com profundidade 
as recomendações para a concretização dos objetivos deste e de 
outros tratados. 

Pelo que foi exposto até aqui, quais as escolhas que temos 
para reduzir o uso de amálgama em Odontologia? Que inovações 
na ciência dos materiais para além dos limites da Odontologia atual 
criaram novas classes de materiais que possuam melhores proprie-
dades físicas, químicas e biológicas concomitantes para os três 
substratos diferentes do dente (cada um deles com suas distintas 
propriedades), como são o esmalte, a dentina e o cemento? Muitas 
inovações na ciência dos materiais odontológicos criaram novos 
produtos e novas classes de materiais, oferecendo propriedades 
físicas adequadas e melhoradas17,32,33,34.

Mas, são estas inovações de valor para a Odontologia Restau-
radora? Um desafio intrínseco na abordagem desta questão é a cla-
reza de como um material restaurador é capaz de: variando desde 
simplesmente restaurar forma, função e selando a estrutura dentária 
remanescente até curar definitivamente o dente, regenerando  as 
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estruturas naturais32,33,34. 
Uma vez determinado e conseguido isso, resta a questão im-

ponderável de como prever com precisão a vida clínica das restau-
rações. As propriedades físicas são relativamente simples e fáceis 
de serem diretamente testadas5,6 em “simulações laboratoriais” ao 
passo que o comportamento clínico, tais como as reações alérgicas, 
potenciais de toxicidade sistêmica, questões emocionais, variações 
do operador (falhas ou erros),  não o é.  

É importante ressaltar novamente, aqui na Introdução, que a 
disposição negociada no tratado32,43 que aborda o uso de restau-
rações de amálgama com mercúrio, é uma questão que tem sido 
alvo de controvérsia global por muitas décadas. Embora o uso de 
amálgama dentário seja generalizado e tenha muitos benefícios, 
foram levantadas dúvidas durante a Convenção de Minamata32,43 
sobre o potencial de risco para a saúde humana e os possíveis da-
nos por emissões ambientais devido à gestão inadequada dos seus 
resíduos. Embora a Convenção de Minamata27,32,43 tenha  abordado 
essas questões, acenando para uma voluntária diminuição do uso 
do amálgama dentário e compromisso com  medidas adequadas 
na sua aplicação, não exigiu metas obrigatórias ou proibitivas para 
atingir esses objetivos. 

Em resposta, tanto nós aqui no Brasil assim como a comuni-
dade internacional, podemos começar a explorar formas de forta-
lecer a implementação das disposições do tratado nos itens  sobre 
o mercúrio metálico do amálgama dentário, estabelecendo, se for 
o caso, novas metas de proteção obrigatórias para o profissional, 
pessoal auxiliar, pacientes, gestão mais adequada de seus resíduos 
em ambulatórios de ensino, hospitais, consultórios e até diminuição 
voluntária, por motivos estéticos, com bom senso e sabedoria; além 
disso, podem ser explorados mecanismos de financiamento para 
apoiar as medidas do tratado que cuidam da poluição ambiental 
pelo mercúrio elementar e orgânico. Através do apoio à convenção, 
os interessados podem garantir acesso equitativo ao tratamento glo-
bal de saúde bucal e ao mesmo tempo promover a gestão ambiental 
responsável para os demais tipos de mercúrio.

É o que tentaremos em seguida expor, explicar e orientar to-
dos os interessados da melhor forma possível, sem radicalismo ou 
saudosismo, mas honestamente, com base na literatura científica 
especializada e séria, experiência e aprendizado que adquirimos 
com nossos professores, orientadores, profissionais, colegas e alu-
nos de todos os níveis.

Revisão da literatura
Mercúrio3,29,42,43

O mercúrio (Hg) usado no amálgama é um metal em estado 
líquido na temperatura ambiente, prateado, brilhante e que volati-
liza facilmente para a atmosfera com o aumento da temperatura, 
originando vapores de mercúrio (forma elementar). O mercúrio é 
um metal encontrado naturalmente na crosta terrestre, ocorrendo 
porém no ar, no solo e na água. Esse elemento assume diversas 
formas químicas, que podem ser divididas nas seguintes categorias: 
mercúrio metálico ou inorgânico (Hg), elementar (vapor de mercúrio) 
e mercúrio orgânico, ligado a radicais de carbono como metilmercú-
rio e etilmercúrio.

O minério mais importante de mercúrio é o cinábrio, cujas 
maiores reservas minerais são encontradas na Espanha (minas de 
Almadén), Rússia, México e Argélia.

O mercúrio pode estar associado com hidrocarbonetos gaso-
sos e líquidos (petróleo, betumes) e também com jazidas de carvão 
mineral. Nos depósitos vulcanogênicos, quando há disponibilidade 

de enxofre, pode precipitar como sulfeto de mercúrio (HgS) que é o 
cinábrio com cor vermelho vivo (cor púrpura).

A obtenção de mercúrio23 se dá por ustulação do cinábrio que 
é o método economicamente explorado, consistindo na queima dos 
sulfetos pela passagem de uma corrente de ar quente rico em oxi-
gênio, obtendo como produto final o metal e monóxido de carbono. 

Para isso o minério HgS é triturado e separado dos outros mi-
nerais e concentrado por sedimentação, pois tem uma densidade 
muito alta (8,1 g/cm3). O vapor de mercúrio formado é condensado 
e o SO

2
 é usado na fabricação de ácido sulfúrico (H

2
SO

4
).

Nesta reação, o enxofre do mineral se oxida a SO
2
 e o metal 

livre se conduz a grandes condensadores metálicos refrigerados 
com água.

O mercúrio obtido desta maneira pode conter pequenas quan-
tidades de outros metais dissolvidos nele, principalmente chumbo, 
zinco e cádmio. Por sua vez, o mercúrio puro pode ser obtido pas-
sando-se ar através do metal aquecido a 250ºC. Nessa condição, 
os metais dissolvidos são convertidos em óxidos, que flutuam na 
superfície e podem ser facilmente removidos por:

1.  Remoção mecânica da superfície;
2.  Tratamento com ácido nítrico (HNO

3
) diluído que dissolve 

os óxidos;
3. Destilação, o mercúrio pode ser separado dos demais 

metais e seus óxidos. Os pontos de ebulição são: Pb 
1.751ºC, Zn 908ºC, Cd 765ºC e Hg 357ºC.

Por sua vez, os vapores de mercúrio são incolores e inodoros, 
formando-se em maior quantidade conforme aumenta a tempera-
tura. As emissões atmosféricas são as principais fontes de conta-
minação ambiental, seguida da contaminação da água e do solo, 
quando ocorre disposição inadequada de efluentes e resíduos. Uma 
vez liberado, o vapor de mercúrio permanece no meio ambiente, 
circulando entre o ar, a água, o sedimento, o solo e a biota, onde 
assume diversas formas químicas. A maioria das emissões para 
o ar ocorre na forma de mercúrio elementar, que é muito estável, 
podendo permanecer na atmosfera por meses ou até anos, possi-
bilitando seu transporte por longas distâncias ao redor do globo. O 
vapor de mercúrio presente na atmosfera pode se depositar ou é 
convertido na forma solúvel, retornando à superfície terrestre nas 
águas da chuva. A partir daí, duas importantes alterações químicas 
podem ocorrer: o metal pode ser convertido novamente em vapor de 
mercúrio e retornar à atmosfera, ou pode ser “metilado” pelos micro-
-organismos presentes nos sedimentos da água, transformando-se 
em metilmercúrio ou mercúrio orgânico altamente tóxico.

O mercúrio orgânico pode ser ainda usado como conservan-
te de vacinas, em cosméticos e sabões clareadores e na forma 
de agrotóxicos e pesticidas. Esses usos estão proibidos no Brasil, 
sendo apenas permitido o uso de mercúrio como antisséptico (mer-
thiolato) e na forma de timerosal (etilmercúrio tiossalicilato de sódio) 
para conservação de algumas vacinas.

A principal forma de exposição da população humana é a dieta, 
em particular o consumo de pescados contaminados por metilmer-
cúrio. Também podem ser observados níveis elevados de mercúrio 
orgânico em atividades industriais, como fábricas de cloro-soda, mi-
neração de ouro, minas de mercúrio, fábricas e recicladoras de lâm-
padas fluorescentes, fábricas de termômetros, refinarias e fábricas 
de pilhas, sendo estas as principais vias de exposição ocupacional. 
Pode-se incluir também nessa lista os ambientes clínicos, ambula-
tórios e consultórios que não observam o mínimo cuidado com a 
manipulação do amálgama dentário (imperfeição no seu preparo e 
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execução, assim como no descarte dos seus resíduos).
O amálgama dentário, cada vez menos usado por razões esté-

ticas, é constituído por uma mistura de metais geralmente nas pro-
porções de 50% de mercúrio metálico, 35% de prata, 9% estanho, 
6% de cobre e vestígios de zinco. Deste modo, é inserido nas ca-
vidades preparadas para eliminar cáries nos dentes e adquire uma 
estrutura sólida em 30 minutos. Neste caso, a exposição ao mercú-
rio deve-se à liberação de pequenas partículas do amálgama por 
processos vulgares como a corrosão, mastigação e a fragmentação. 
Esse mercúrio pode ser então inalado como vapor de mercúrio ou 
deglutido depois de dissolvido na saliva. Contudo, não foi provado 
qualquer efeito adverso para a saúde que provenha dos amálga-
mas, encontrando-se apenas casos raros de alergia1,2,3,16,36,38.

A respeito da tentativa de proibição do uso do amálgama de-
vido ao propalado efeito tóxico do mercúrio, o dentista deve sem-
pre lembrar dos tópicos que serão apresentados a seguir, nesta 
publicação, a fim de poder esclarecer seus pacientes e respectiva 
comunidade:

1.  Todo amálgama dentário é comumente chamado de 
restauração de prata. Este material possui vários com-
ponentes metálicos como prata, cobre, estanho e zinco, 
assim como mercúrio. O mercúrio é necessário para unir 
quimicamente esses componentes e formar um material 
restaurador estável. Quando o mercúrio se combina com 
esses metais, torna-se uma substância inativa1,2,3. Sob 
pressão vigorosa, como durante a mastigação, quantida-
des desprezíveis de vapor de mercúrio podem ser libera-
das, porém não existe nenhuma evidência científica que 
possa associar essas pequenas quantidades de vapor de 
mercúrio com qualquer problema de saúde3,16,29.

2.  Pode-se afirmar que o amálgama é inócuo para o pacien-
te, isto com base em experiências clínicas e científicas de 
cerca de 150 anos. São raríssimos os casos de pacientes 
sensíveis ao mercúrio ou outros componentes do amál-
gama2,3. Perto das restaurações de amálgama podem 
eventualmente aparecer pequenas “tatuagens” ou mais 
raramente, ao seu redor, reações liquenoides na muco-
sa oral, semelhantes às que podem ocorrer próximas a 
quaisquer outros tipos de restaurações ásperas e sem 
acabamento e polimento adequados.

  3. Existem três formas de mercúrio na natureza: inorgânico, 
orgânico e elementar3,29,42. O mercúrio existente no amál-
gama é o inorgânico ou metálico, portanto, mal absorvi-
do pelo intestino e, quando eventualmente absorvido, a 
maior parte tende a permanecer neste estado até sua 
excreção pela urina36.

Esses compostos são totalmente diferentes do mercúrio or-
gânico, que é altamente tóxico, presente em peixes e mariscos de 
água contaminada e em vários pesticidas e herbicidas29,42, e é rapi-
damente absorvido pelo organismo.   

A forma elementar possui uma alta pressão de vapor, sendo 
classificada como um contaminante industrial e não de ambiente. A 
pressão de vapor de mercúrio aumenta rapidamente com o aumento 
da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais alta será a 
evaporação. O mercúrio elementar resulta da formação de vapores 
especialmente nas indústrias onde o mercúrio é usado, liberado ou 
emitido (como nos setores de energia a carvão, mineração, usinas 
ou fábricas de cimento e produção de soda cáustica), devido aos 
inadequados controle e manipulação do processo industrial29,42. 

4.  O mercúrio pode penetrar no organismo na forma ele-
mentar, inorgânica ou orgânica. A principal via de absor-

ção do mercúrio elementar é o trato respiratório. Pode 
ocorrer a penetração do vapor de mercúrio no organismo 
por inalação, o qual é rapidamente oxidado. A oxidação 
rápida permite que íons de mercúrio sejam imediata-
mente absorvidos e depois excretados pelo organismo. 
Somente a exposição a grandes quantidades de vapores 
de mercúrio (acidentes de trabalho) poderá levar a um 
estado de intoxicação.

O mercúrio inorgânico é a forma oxidada do mercúrio ele-
mentar, sendo muito pouco absorvido por animais ou plantas. Já o 
mercúrio orgânico é considerado um contaminante de ambiente e 
poluente, sendo 95% absorvido pelo trato gastrointestinal3,36.

5.  O organismo não é capaz de transformar grandes quanti-
dades de mercúrio inorgânico do amálgama em orgânico, 
que é tóxico3.

As pesquisas citadas pela ADA3 (1998) concluíram que a bio-
transformação do mercúrio inorgânico em orgânico não ocorre in 
vivo.

A quantidade de mercúrio que o organismo absorve provenien-
te de uma restauração de amálgama é muito pequena (3,78μg/l no 
primeiro dia da colocação, caindo essa liberação para 0,32μg/l no 
quinto dia) se comparada à absorvida dos alimentos21 (Tabela 1).

6. O problema de contaminação mercurial deve ser enfo-
cado como um risco para os profissionais odontológicos 
somente por meio da contaminação do ambiente de 
trabalho e pela manipulação inadequada do material. 
Os cuidados com a manipulação e gestão dos resíduos 
eliminam os riscos de contaminação do dentista e do am-
biente3,29. Convém salientar e alertar que o maior risco 
de contaminação profissional para os dentistas ocorre na 
realidade via doenças infecciosas. Um dado comparativo 
bastante importante para elucidar esse assunto pode ser 
visto na Tabela 2. 

Tabela 1 - Conteúdo de mercúrio nos alimentos (ug/l)21.

Alimentos Normal Anormal
Atum 200 10.000
Ovos 10-20 30
Carne 0-20 50

Cereais, trigo 3 20
Vegetais, frutas 7 50

Tabela 2 – Porcentagem de utilização de materiais restauradores em den-
tes posteriores independente da região26, considerando os 486 profissionais 
entrevistados.

REST. DIRETAS
Amálgama:  56,6%                                      Res. Comp. e CIV:  43,4%
Mais baratas: 32,7% Comp. Clínico: 3,8%
Comp. clínico: 48,4% Facil. técnica: 0,5%
Facil. técnica: 18,9% Estética: 95,7%

 REST. INDIRETAS
RMF: 60,1% RC e PORC: 39,9%
Mais baratas: 44,2% Mais baratas: 2,1%
Comp. clínico: 45,9% Comp. Clínico: 19,1%
Facil. técnica: 9,9% Facil. técnica: 1,0%

Estética: 77,8%
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Uma importante pesquisa in vivo foi realizada por Skoner et 
al.38 (1996) do Departamento de Farmacologia – Toxicologia da 
Universidade de Duquesne (Pittsburgh, Pennsylvania, EUA), para 
determinar se o amálgama retrógrado em cirurgia paraendodôntica 
provocaria níveis elevados de mercúrio no sangue. Dez indivíduos 
tiveram o sangue coletado 7 dias antes, imediatamente antes da 
cirurgia e inserção do amálgama por via retrógrada e depois, aos 7 
e 30 dias de pós-operatório. As amostras de sangue foram analisa-
das quanto ao teor de mercúrio por espectrofotometria de absorção 
atômica - vapor frio. Nenhum aumento estatisticamente significante 
nos níveis de mercúrio no sangue foi detectado após 7 e 30 dias da 
colocação do amálgama por via retrógrada, em relação aos níveis 
pré-operatórios (p = 0,97). Os resultados comprovaram a hipótese 
de que a colocação do amálgama por via retrógrada não resulta em 
elevações significativas dos níveis de mercúrio no sangue.

7.  A resolução da ADA3 (1998), aprovada pelo Conselho 
Científico da ADA em janeiro de 1998 e publicada em 
abril do mesmo ano, foi preparada por Dr. Yuming Li, 
Professor do Departamento de Dentística Restauradora 
da Faculdade de Odontologia de Loma (Linda, Califórnia, 
EUA); Dr. Chakwan Siew, PhD, Diretor do Departamento 
de Toxicologia, Conselho Científico da ADA; e Dr. Brian G. 
Shearer, PhD, Diretor do Departamento de Informação e 
Política, Conselho Científico da ADA. 
• milhares de pessoas possuem restaurações de amál-

gama em suas bocas e milhares de pessoas continu-
arão a receber amálgama para restaurar seus dentes 
cariados;

• ao longo dos anos, o amálgama foi utilizado como 
material restaurador sem evidências de problemas 
sérios de saúde. Técnicas recentemente desenvolvi-
das têm demonstrado que níveis mínimos de mercúrio 
são liberados das restaurações de amálgama; não há 
porém relato de consequências para a saúde pela ex-
posição a níveis tão baixos de liberação de mercúrio 
das restaurações de amálgama;

• com base nas informações científicas disponíveis 
e considerando os benefícios demonstrados pelos 
amálgamas dentários, exceto se novas pesquisas 
científicas mostrarem o contrário, não existe justificati-
va para descontinuar o uso dos amálgamas dentários;

• pesquisas cuidadosamente projetadas são encoraja-
das para investigar potenciais efeitos biológicos resul-
tantes da exposição a baixos níveis de mercúrio das 
restaurações de amálgama;

• o Conselho Científico da ADA3 (1998) continuará a 
revisar e avaliar dados científicos relacionados com a 
segurança dos amálgamas e a fazer recomendações 
aos profissionais baseados numa ciência sadia.

8. Volta por cima do amálgama:
Os pesquisadores4,7,13,22,44 concluíram que, aparentemente, 

o amálgama não era tão ruim quanto a sua fama. Mais uma vez, o 
dedo foi posto na ferida pela literatura de saúde, do médico Goldacre19 

(2006), colunista do jornal britânico The Guardian. Goldacre19 (2006) 
assina a seção “Bad Science” (Má Ciência), onde praticamente espi-
nafra as muitas lendas sem lastro científico ou empírico que se propa-
gam como vírus pelos meios de comunicação. Recentemente, partiu 
para a reabilitação do vilipendiado mercúrio bucal. Goldacre19 (2006) 
deu destaque para os primeiros estudos publicados em que se usou 
uma metodologia consagrada da Medicina e Odontologia baseada em 
evidências científicas para dirimir a questão. O primeiro, De Rouen 

et al.13 (2006), saiu na edição de 19 de abril de 2006, no respeitado 
periódico médico JAMA, da Associação Médica Americana.

Da metodologia do estudo participaram 534 crianças de 6 a 
10 anos atendidas em clínicas dentárias da região de Boston. Elas 
foram aleatoriamente distribuídas em dois grupos de 267, um dos 
quais teve suas cáries restauradas com amálgama, enquanto o ou-
tro recebia restaurações de materiais livres de mercúrio. As crianças 
foram então acompanhadas por um período mínimo de cinco anos, 
para registro de eventuais diferenças nas suas funções neurológicas 
e renais. Foi demostrado, ao final do trabalho, que as crianças não 
apresentaram diferença estatisticamente significativa de desempe-
nho em testes de raciocínio, memória e visão, nem no funciona-
mento dos rins. Os autores concluíram então que “estes resultados 
sugerem que os efeitos sobre a saúde de restaurações com amál-
gama em crianças não devem ser a base de decisões no tratamento 
quando da escolha de materiais de restauração dentária”.

9. Documento de Orientação do United States Food and 
Drug Administration (USFDA) sobre o amálgama dentá-
rio, mercúrio e ligas para amálgama16.

A FDA16 (2009) recomenda que a bula ou informações do fabri-
cante de mercúrio e ligas para amálgama incluam a seguinte decla-
ração a respeito do uso desses produtos, e que os profissionais con-
siderem essa informação ao indicá-lo para tratamento em pacientes:

• “O amálgama dentário tem demonstrado ser um material 
restaurador eficaz que traz benefícios em termos de resis-
tência, integridade marginal e durabilidade adequada para 
superfícies oclusais amplas”; 

• o amálgama dental também libera baixos níveis de vapor de 
mercúrio, uma substância química que, em altos níveis de 
exposição, podem causar efeitos adversos à saúde neuro-
lógica e renal;

• os estudos clínicos não estabeleceram nenhum nexo de 
causalidade entre o amálgama dentário e os efeitos adver-
sos à saúde em adultos e crianças de seis anos ou mais. 
Além disso, pesquisas clínicas em crianças com idade entre 
seis anos ou mais não encontraram lesão neurológica ou 
renal associada com o uso do amálgama4,7,22,44;

• o desenvolvimento dos sistemas neurológicos em fetos e 
crianças pequenas pode ser mais sensível aos efeitos neu-
rotóxicos do vapor de mercúrio. Informações clínicas muito 
limitadas ou não estão disponíveis sobre os resultados em 
longo prazo da saúde de mulheres grávidas e seus fetos 
em desenvolvimento e crianças com menos de seis anos de 
idade, incluindo crianças que são amamentadas4,7,24,44;

• a Agência de Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças 
(ATSDR) e a Agência de Proteção Ambiental (APA) estabe-
leceram níveis de exposição ao vapor de mercúrio que se 
destinam a ser altamente protetores contra os efeitos adver-
sos para a saúde, inclusive para subpopulações sensíveis, 
tais como as mulheres grávidas e o desenvolvimento de 
seus fetos, bebês alimentados com leite materno e crianças 
menores de seis anos4,7,22,44. Exceder esses níveis não signi-
fica, necessariamente, que os efeitos adversos irão ocorrer;

• a FDA16 (2009) concluiu que estudos científicos usando mé-
todos muito confiáveis, mostraram que o amálgama dentário 
expõe os adultos à quantidade de vapor de mercúrio ele-
mentar baixo ou aproximadamente equivalente aos níveis de 
proteção de exposição identificados pela ASTRD e APA. Com 
base nesses resultados e dados clínicos, a FDA16 concluiu 
que a exposição ao vapor de mercúrio do amálgama dental 
não coloca os indivíduos de seis anos de idade ou mais em 
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risco de efeitos adversos à saúde associados a esse vapor.
Levando-se em conta fatores como o número e o tamanho dos 

dentes, os volumes e ritmos respiratórios, a FDA16 inferiu que a dose 
diária de mercúrio em crianças com menos de seis anos de idade 
com amálgamas dentários é menor do que a dose estimada do adul-
to. As exposições para as crianças seriam, portanto, menores do 
que os níveis de proteção de exposição identificados pela ASTRD 
e APA. Além disso, a concentração estimada de mercúrio no leite 
materno atribuível ao amálgama dentário é na ordem e magnitude 
inferior à dose de referência de proteção do EPA para a exposição 
oral de mercúrio inorgânico. A FDA16 concluiu que os dados existen-
tes apoiam as descobertas de que as crianças não estão em risco 
de saúde em relação aos efeitos adversos do leite materno de mu-
lheres expostas a vapores de mercúrio de amálgamas dentários”.

10. Documento/relatório técnico de acompanhamento e 
avaliação global sobre mercúrio elaborado pelo United 
Natons Environment Programme42 (UNEP), intitulado 
“Global Atmospheric Mercury Assessment 2013: sources, 
emissions and environmental transport”.

É conveniente salientar que este relatório técnico elaborado, 
desenvolvido e publicado pelo UNEP42 (2013), foi em resposta à 
decisão 25.5 nº 36 do Conselho de Administração do Programa de 
Meio Ambiente das Nações Unidas (PNUMA), que solicitou, em 
2009, ao seu Diretor Executivo, após consulta junto aos governos 
interessados, a atualização do relatório anterior de 2008.

O relatório atual42 fornece informações recentes sobre as 
emissões de mercúrio na atmosfera e liberada em todo o mundo 
para o ambiente aquático, assim como o transporte e destino desse 
mercúrio no ambiente global. O relatório enfatiza emissões para a 
atmosfera a partir de atividades humanas (antropogênicas), como 
também inclui a liberação para o ambiente aquático, porque é a prin-
cipal via de exposição para os seres humanos e animais selvagens. 
É nos sistemas aquáticos que se encontra a forma mais tóxica de 
mercúrio, o metilmercúrio ou orgânico (que pode se acumular nos 
peixes e mamíferos marinhos consumidos pelos seres humanos), e 
onde o inorgânico não tóxico e o elementar menos tóxico são trans-
formados no metilmercúrio (mercúrio orgânico).

Este relatório42 afirma que a atividade humana, especialmente 
de mineração e queima de carvão, tem aumentado a mobilização 
de mercúrio no ambiente, elevando os valores na atmosfera, solos, 
águas doces e oceanos. A maioria dessas emissões e liberações 
de mercúrio têm ocorrido desde 1800, pela atividade humana as-
sociada com a revolução industrial baseada na queima de carvão, 
fundição de minérios de metais comuns e ouro em várias partes do 
mundo. A maior parte da exposição humana ao mercúrio, com risco 
para a saúde, ocorre a partir do consumo de alimentos marinhos. 
Alguns sistemas de água doce, porém, são importantes fontes de 
peixe para consumo humano, especialmente para subsistência e 
lazer da pesca dos povos indígenas. A mineração artesanal do ouro 
em pequena escala (ASGM) também pode afetar comunidades pelo 
consumo de peixe através da água potável, se os rios estiverem 
contaminados pelos lançamentos locais.

Em suma, as principais conclusões da avaliação global de 
mercúrio emitidas pelo UNEP42 (2013), e relacionadas com este 
texto foram:

•  Na atmosfera:
 As maiores fontes antropogênicas estão associados à ASGM 

e à queima de carvão que, juntas, respondem por 62% do total de 
emissões antropogênicas anuais para a atmosfera (Gráfico 1)42. Ou-
tros grandes setores incluem a produção de cimento, metais ferro-
sos e não ferrosos.

Gráfico 1 - Gráfico elaborado e divulgado pelo UNEP42 (2013) mostrando a 
estimativa de emissão de mercúrio na atmosfera em escala proporcional de 
poluição. Nota-se que a cremação contribui com menos de 1% dessa emis-
são, sem constar nenhuma emissão relacionada aos resíduos de amálgama 
dentário.

O leste e sudeste da Ásia são responsáveis por cerca de 40% 
das emissões globais antropogênicas. Cerca de 75% do mercúrio 
desta região vêm da China, cerca de um terço do total geral. As 
emissões antropogênicas ao longo do tempo têm aumentado a car-
ga de mercúrio presente no ambiente. Isto leva a maiores taxas de 
re-emissão e também significa que haverá um atraso de anos ou 
décadas entre a redução de emissão e os níveis de mercúrio mais 
baixos na cadeia alimentar, incluindo as vias de exposição humana.

Segundo o relatório do UNEP42 (2013), há muitas dúvidas nas 
estimativas globais sobre as emissões de mercúrio para o ar atmos-
férico. Emissões potencialmente importantes, além das emitidas 
pelas indústrias, ainda não estão quantificadas no relatório de emis-
sões do UNEP42 (2013), as quais incluem o uso de mercúrio na pro-
dução de monômero de cloreto de vinilo (PVC); extração e produção 
de metais secundários, petróleo e gás; transporte, processamento 
e incineração de resíduos industriais perigosos; incineração do lodo 
de esgoto e manipulação e remoção de “obturações dentárias”.

• Nos ambientes aquáticos:
Processos naturais em sistemas aquáticos convertem os mer-

cúrios elementar e inorgânico em metilmercúrio (orgânico), muito 
mais tóxico. O metilmercúrio concentra e se acumula na cadeia 
alimentar, levando a altas concentrações em algumas espécies de 
frutos do mar e peixes que muitas pessoas comem.

Além disso, lançamentos antropogênicos de mercúrio para 
ambientes aquáticos contribuem para que centenas de toneladas 
sejam recicladas para o ambiente.

É importante salientar que a deposição atmosférica continua 
sendo a entrada mais importante do mercúrio na terra e oceanos, 
sendo que a quantidade de mercúrio em muitos compartimentos 
ambientais aumentou duas ou três vezes mais desde o início da 
era industrial.

As concentrações de mercúrio em animais marinhos hoje são 
10 a 12 vezes maiores do que nos tempos pré-industriais (ou seja, 
antes de 1800). Isso significa que cerca de 92% do mercúrio em 
predadores marinhos, como as aves marinhas, focas e baleias é de 
origem antropogênica. M
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Além disso, a resposta nas concentrações da água do mar 
será lenta especialmente devido às mudanças nas entradas de mer-
cúrio pela deposição atmosférica e vazão dos rios. Como resultado, 
as concentrações de mercúrio na biota marinha são suscetíveis de 
aumentar lentamente por décadas a séculos, mesmo sem um au-
mento das emissões atmosféricas.

Considerando os ecossistemas de água doce, a deposição at-
mosférica e a re-mobilização de solos tendem a retardar a redução 
dos níveis de mercúrio, mesmo em regiões onde as concentrações 
atmosféricas têm diminuído pelo controle das emissões. Por outro 
lado, aumentos nas emissões atmosféricas podem provocar a longo 
prazo efeitos na pesca comercial e consequências para todos con-
sumidores de alimentos marinhos e/ou de água doce.

Dessa forma, é provável que levem anos ou décadas até que 
medidas de reduções de emissões e lançamentos nas versões an-
tropogênicas de mercúrio tenham um efeito demonstrável sobre os 
níveis de mercúrio em todo o meio ambiente e nos peixes e mamífe-
ros marinhos que fazem parte da cadeia alimentar humana.

Isto, segundo o relatório do UNEP42 (2013), só reforça a neces-
sidade de agir imediatamente para continuar e fortalecer os esforços 
internacionais para reduzir as emissões e lançamentos de mercú-
rio.  Atrasos nessas ações levarão, futuramente, a uma inevitável 
e bem mais lenta recuperação dos ecossistemas de todo o mundo, 
contaminados pelo mercúrio, deixando um legado ainda maior de 
poluição para as gerações futuras.

Comentários sobre resoluções/tratados e orientações per-
tinentes:

A maioria dentre nós leu e conhece a literatura citada por essas 
entidades que insinuam que a era de uso do amálgama de prata 
na Odontologia acabou. Infelizmente, até profissionais e docentes 
deste12 e de outros países esposaram e apoiaram esses tratados e 
manifestações sem uma análise aprofundada e interpretação ade-
quada de seu conteúdo. A análise, mesmo que superficial dos ar-
gumentos apresentados parece pouco louvável. Por exemplo, eles 
discutem o número de miligramas de mercúrio que podem evaporar 
da superfície oclusal de um amálgama durante a função. Também 
discutem elevações concomitantes de mercúrio no sangue e urina 
quando amálgamas são inseridos e a subsequente redução desse 
nível quando os amálgamas são removidos. Levantaram também a 
questão da contaminação atmosférica pela cremação de pessoas 
com restaurações de amálgama. 

De acordo com o relatório do UNEP42 (2013), a quantidade de 
vapor liberado pela cremação para a atmosfera por ano em escala 
mundial não chega a atingir 1% do total emitido pelos demais setores 
de poluição. Com relação a possíveis vapores provocados por resídu-
os de amálgama, não existe nenhum dado registrado até 2013. 

Ainda segundo o UNEP42 (2013), aproximadamente 340 tone-
ladas de mercúrio por ano são usados em Odontologia, dos quais, 
cerca de 70-100 toneladas (ou seja, 20 a 30%) provavelmente en-
tram na corrente de resíduos sólidos42, sem registro de mudanças 
para vapores de mercúrio. Isto ocorre devido à inexistência de moni-
toramento das incinerações dos lodos de esgoto, conteúdo de con-
têineres coletados com resíduos perigosos e possíveis resíduos de 
sobras ou de restaurações de amálgama removidas, como ocorre 
apenas na Alemanha. Sem esse monitoramento pelos demais paí-
ses, é difícil para o UNEP, ou qualquer entidade, estimar a quantia 
de vapor de mercúrio que os resíduos de amálgama proporcionam 
a nível mundial. Pelo gráfico apresentado no Gráfico 1, esse dado 
inexiste ou, quem sabe, seria até insignificante.

Para exemplificar, também na produção de PVC, continua a 

faltar informação sobre o ciclo de vida e destino final do catalisador 
de mercúrio. A maior parte desta produção ocorre na China, onde 
cerca de 800 toneladas de mercúrio foram utilizadas pela indústria 
em 2012. O catalisador de mercúrio usado é reciclado e reutilizado 
por empresas que possuem licença para gestão de resíduos peri-
gosos. Os montantes que são emitidos ou liberados também são 
desconhecidos.

Tudo isso nos leva a pensar, e até a afirmar, que as argumen-
tações que são usadas por essas entidades e pessoas que estão 
advogando o fim do uso do amálgama dentário, por razões de saú-
de ou ambientais e não por razões estéticas, estão equivocadas 
ou mal informadas visto que não existe nenhum dado ou evidência 
científica atual que demonstre ou comprove suas ilações.

O Conselho Científico da ADA3 (1998), USFDA16 (2009), Lein-
felder24 (2004), entre outros, depois de analisarem documentos, 
artigos e manuscritos sobre o perigo potencial do amálgama, con-
cluíram que nenhuma pesquisa de boa fé, autêntica e científica, foi 
publicada demonstrando qualquer relação válida entre amálgama 
na cavidade oral e doenças sistêmicas.

Os resultados de um estudo publicado recentemente por pes-
quisadores da Universidade de Michigan36 sugerem que entre as 
populações que consomem peixe, os testes de concentrações de 
mercúrio na urina podem superestimar significativamente a exposi-
ção ao mercúrio de amálgamas dentários. Através de um novo teste 
com isótopos de mercúrio, os pesquisadores dos EUA descobriram 
que os níveis de mercúrio na urina de indivíduos com restaurações 
de amálgama são derivados principalmente da dieta.

Esse estudo mediu os isótopos de mercúrio e as variantes 
desse elemento no cabelo e na urina de 12 dentistas de Michigan e 
descobriram que a urina continha uma mistura de mercúrio a partir 
de duas fontes: o consumo de peixes contendo mercúrio orgânico 
e vapor de mercúrio inorgânico das próprias restaurações de amál-
gama dos dentistas. Estimaram que mais de 70% do elemento na 
urina dos indivíduos com até dez amálgamas na boca eram deriva-
dos da ingestão de peixe. “Estes resultados desafiam a suposição 
comum de que o mercúrio na urina é totalmente derivado de vapor 
de mercúrio inalado”.36 

Cerca de 80% do vapor de mercúrio inalado é absorvido pela 
corrente sanguínea nos pulmões e transportado para os rins onde 
ele é excretado pela urina. Por ser o mercúrio encontrado na urina 
quase totalmente inorgânico, a concentração total de mercúrio na 
urina geralmente é usada como indicador ou biomarcador da expo-
sição ao mercúrio inorgânico dos amálgamas dentários. No entanto, 
a pesquisa de Sherman et al.36 (2003) comprova que a urina contém 
uma mistura de mercúrio inorgânico a partir de amálgamas dentários 
e metilmercúrio de peixe que sofre uma espécie de decomposição 
química no corpo, chamado desmetilação. O mercúrio desmetilado 
de peixe contribui significativamente para a quantidade de mercúrio 
inorgânico na urina. Um fenômeno natural chamado fracionamento 
isotópico serve para distinguir entre os dois tipos de mercúrio. Todos 
os átomos de um elemento particular contêm o mesmo número de 
prótons nos seus núcleos, porém um determinado elemento pode 
ter diversas formas, conhecidas como isótopos, cada um com um 
diferente número de neutrons em seu núcleo. 

O mercúrio tem sete isótopos estáveis não radioativos. Durante 
fracionamento isotópico, os diferentes isótopos de mercúrio reagem 
para formar novos compostos com taxas ligeiramente diferentes. 
Sherman et al.36 (2003) dependiam de um tipo de fracionamento iso-
tópico chamado fracionamento de massa independente para obter 
as impressões digitais químicas que lhes permitiram distinguir entre 
a exposição ao metilmercúrio de peixes e o de vapor de mercúrio de 
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restaurações do amálgama dentário. Demonstraram que os isóto-
pos de mercúrio podem ser usados para avaliar com mais precisão 
a exposição humana ao mercúrio metálico e aos respectivos riscos 
de saúde do que as medidas tradicionais de concentrações de mer-
cúrio em amostras de cabelo e urina. Especificamente, os isótopos 
proporcionam um novo indicador químico que pode ser utilizado 
para “impressão digital” tanto do mercúrio orgânico, a partir de pei-
xes, e do vapor de mercúrio inorgânico dos amálgamas dentários.

Os governos agora têm três anos para desenvolver e implemen-
tar estratégias nacionais para reduzir ou eliminar a produção e utili-
zação industrial dessa substância nas formas orgânica e elementar. 
A emissão de mercúrio a partir de plantas industriais de larga escala 
e a mineração de ouro em pequena escala, principais fontes de polui-
ção de mercúrio em todo o mundo, também deverão ser controladas. 
As associações dentárias reagiram positivamente à decisão do tra-
tado, o que permitirá o uso do amálgama como material restaura-
dor dentário ainda para os próximos anos20. Dr. Stuart Johnston, 
da British Dental Association, que participou nas negociações em 
nome da FDI World Dental Federation, comentou: “Estamos muito 
satisfeitos que a Convenção de Minamata permita à profissão odon-
tológica continuar com acesso a um material restaurador chave. 
O amálgama dentário é seguro e eficaz: tem sido usado por mais 
de 150 anos e os estudos existentes não demonstraram nenhum 
prejuízo para a saúde humana”. Ele disse que, apesar de amálga-
ma não ser proibido pelo tratado, a profissão odontológica deve se 
comprometer com a diminuição progressiva de  uso desse material, 
por meio da prevenção de doenças dentárias, o desenvolvimento 
de materiais alternativos e o gerenciamento  eficaz do amálgama e 
de seus resíduos. Orientações a este respeito para os profissionais 
de saúde, funcionários e o público estão sendo compiladas e serão 
divulgadas em breve pela organização. Os passos iniciais já foram 
tomados com um projeto-piloto lançado recentemente pela FDI em 
parceria com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas no 
leste da África, que visa formar profissionais do país na gestão e 
reciclagem de resíduos de amálgama de forma mais eficaz20. 

O amálgama continua a ser um dos materiais restauradores 
mais utilizados no mundo, particularmente nas regiões carentes sem 
energia elétrica assim como nos países em desenvolvimento, é mui-
tas vezes o único meio disponível para o tratamento de cáries dentá-
rias, apesar da disponibilidade de outros métodos, como o tratamento 
expectante com  óxido de zinco e eugenol de presa rápida (usado 
como restaurador temporário em Odontopediatria e muito usado em 
épocas de conflitos nas forças armadas norte-americanas), além do 
tratamento restaurador atraumático (A.R.T) que, apesar de ser mais 
oneroso e não sedante, também é útil nesses países.

A adoção, assinatura e ratificação da Convenção de Minama-
ta27,28,32,43 representa importante reconhecimento internacional ao 
duplo risco potencial do ponto de vista da saúde e do meio ambiente 
humano pelo mercúrio orgânico e o elementar, tendo como objetivo 
reduzir os impactos ambientais significativos para a saúde devido à 
poluição por mercúrio orgânico, incluindo disposições que tratam da 
mineração, importação e exportação e armazenamento e gestão de 
resíduos de produtos que contenham mercúrio. É importante ressal-
tar uma vez mais que uma disposição negociada no tratado aborda 
o uso de restaurações de amálgama com mercúrio, uma questão 
que tem sido alvo de controvérsia global há décadas. Embora o uso 
de amálgama dentário seja generalizado e tenha benefícios, foram 
levantadas dúvidas sobre o potencial de risco para a saúde humana 
e os possíveis danos por emissões ambientais devido à gestão ina-
dequada dos seus resíduos.

Embora a Convenção de Minamata27,28,43 tenha abordado es-

sas questões, acenando para uma voluntária diminuição do uso do 
amálgama dentário e compromisso com medidas adequadas na sua 
aplicação, não exigiu metas obrigatórias ou proibitivas para atingir 
esses objetivos. 

Expressando a preocupação com a saúde dos pacientes em 
negociações com os Estados-Membros, o Programa de Saúde Oral 
Global da Organização Mundial da Saúde (OMS) advogou uma di-
minuição gradual do amálgama dentário por meio de disposições 
que foram em grande parte incluídas no texto final do Tratado de Mi-
namata. Nesse texto do tratado (Parte II: produtos sujeitos ao artigo 
4º, nº3) em relação ao amálgama dentário divulgado pelo UNEP43 

(2013), lê-se:
“As medidas a serem tomadas para uma diminuição gradual 

do uso de amálgama dentário devem levar em conta as circunstân-
cias nacionais e a orientação internacional relevante e devem incluir 
duas ou mais das medidas, a partir da seguinte lista:

• definição de objetivos nacionais com a finalidade de preven-
ção e promoção da saúde da cárie dentária, minimizando 
assim a necessidade de restaurações dentárias;

• definição de objetivos nacionais visando minimizar o seu 
uso;

• promoção da utilização de alternativas livres de mercúrio 
clinicamente eficazes  e de custo-benefício favorável para 
a restauração dentária;

• promoção da investigação e desenvolvimento de materiais 
livres de mercúrio de qualidade para a restauração dentária;

• estimular as organizações profissionais representativas e 
escolas de Odontologia para educar e treinar profissionais 
e estudantes de Odontologia sobre o uso de alternativas de 
restaurações dentárias livres de mercúrio e na promoção 
das melhores práticas de sua gestão; 

• desencorajar apólices de seguros e programas que favore-
çam a utilização de amálgama com mercúrio na restauração 
dentária;

• -  incentivar políticas e programas que favoreçam o uso 
seguro de alternativas de qualidade para o amálgama na 
restauração dentária;

• restringir o uso de amálgama dentário à sua forma encap-
sulada e; 

• promoção da utilização das melhores práticas ambientais 
nas unidades dentárias para redução das liberações de 
mercúrio e compostos de mercúrio para água e terra”.

Em resposta, a comunidade científica internacional deve co-
meçar a pesquisar formas de fortalecer a implementação das dispo-
sições do Tratado de Minamata43, estabelecendo metas de redução 
gradual especialmente por motivos estéticos preponderantes, bem 
como explorar mecanismos de financiamento para apoiar as medi-
das do tratado para conseguir um material restaurador que, além de 
estético, possua as propriedades físicas, químicas e biológicas do 
amálgama ou então do próprio dente. Quem sabe até um amálgama 
branco, estético ou da cor do dente.

Os cientistas, pesquisadores e estudiosos têm atualmente à dis-
posição recursos até pouco tempo inimagináveis, pois estamos no 
tempo da física quântica, das células-tronco, das clonagens e... nada. 

A Odontologia tornou-se científica e preventiva a partir de 
Black8 (1908), que estabeleceu e introduziu, em 1908, diretrizes e 
métodos que foram fundamentados firmemente com base científi-
ca, isto é, na ciência da observação clínica diária. Por isso, seus 
princípios e conceitos permaneceram sem alteração por setenta 
anos até o advento da Odontologia estética. É necessário parar e 
pensar: se Black8 (1908) que, entre inúmeras descobertas, formu- M
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lou a primeira composição cientificamente balanceada de liga para 
amálgama, que estabeleceu o ataque químico da porcelana com 
ácido fluorídrico (tipo de ácido, concentração e tempo de ataque), as 
técnicas cirúrgicas periodontais (gengivoplastias e gengivectomias), 
estivesse vivo, com todos esses recursos disponíveis, ele já não 
teria resolvido tudo isso para nós?

Na verdade, o uso do amálgama dentário continuará invaria-
velmente, pois a necessidade de possibilitar acesso aos cuidados 
de saúde bucal equitativos e disponíveis nunca foi tão grande, 
especialmente nos países carentes, emergentes ou subdesenvol-
vidos. Isto requer, sob o prisma do novo tratado, uma abordagem de 
redução gradual do amálgama dentário de maneira sensata, até o 
momento em que a ciência odontológica conseguir um sitema res-
taurador de uso direto que se combine e seja compatível física, quí-
mica e biologicamente com os três substratos dentários, não apenas 
com o esmalte. 

Em 1955, quando Buonocore10 (1955) mdescobriu o ataque 
químico do esmalte (o maior avanço da Odontologia dos últimos 50 
anos) para conseguir ligação nesse substrato, nasceu a Odontolo-
gia adesiva. 

De lá até os nossos dias, pouco mudou em termos de dura-
bilidade e resistência adesiva em dentina. Desse modo, a grande 
descoberta foi o ataque ácido e não a resina adesiva e/ou compos-
ta, que até hoje passa por processos de desenvolvimento e aperfei-
çoamento. Todo mês é lançado um novo produto que, segundo os 
fabricantes, resolve o problema de adesão à dentina. O que se tem 
gasto em pesquisas para conseguir adesão dos agentes resinosos 
à dentina ou ao cemento daria para matar a fome de boa parte das 
populações excluídas. 

Atualmente, são publicados mensalmente sobre Odontologia 
aproximadamente 2500 artigos, 1500 apenas sobre adesão, talvez, 
quem sabe, muitos deles para cumprir apenas compromissos aca-
dêmicos ou com fabricantes. A impressão que se tem é de que, sal-
vo melhor juízo, os produtores e/ou grandes trustes internacionais 
investiram muito no sistema adesivo resinoso ao longo do tempo 
não tendo interesse em mudar e investir num outro projeto.

Os clínicos, pesquisadores, fabricantes e boa parte dos forma-
dores de opinião esquecem, ou deixam de transmitir aos estudan-
tes, dentistas e às comunidades interessadas aquilo que o inventor 
do ataque ácido deixou claro e que temos repetido há mais de 30 
anos: “O sistema restaurador adesivo foi desenvolvido para se com-
binar com o esmalte e não com dentina e/ou cmento”. 

Uma conclusão consistente das pesquisas é que essas restau-
rações são retidas de forma mais confiável no esmalte do que na 
dentina. Para conseguir essa tríplice ligação, somente com a des-
coberta de outro tipo de agente adesivo, talvez não resinoso, como 
sugerido por Tay;Pashley40 (2002); outros autores lembraram e res-
saltaram a fragilidade e não duradoura adesão à dentina quando 
comparada à resistente adesão dos moluscos marinhos às rochas 
ou cascos dos barcos. Quem sabe o estudo da composição biomo-
lecular da saliva ou secreções desses moluscos possa demonstrar 
se no seu recôndito biológico existe alguma solução ou não para 
uma efetiva adesão àqueles substratos dentários.

Isso não será fácil, mas pode ser feito iniciando discussões de 
caráter científico realistas, não radicais, com apoio oficial, sem a in-
fluência de qualquer outra organização como fonte de financiamento 
que possa levar a conflitos de interesses. Além disso, esses debates 
científicos sobre como apoiar dinamicamente a implementação da 
Convenção de Minamata devem ser protegidos de qualquer influên-
cia com interesses político-partidários, a fim de garantir uma saúde 
bucal mundial segura e ambientalmente sadia.

Tudo isso pode, finalmente, começar a trazer solução para o 
cansativo debate sobre o amálgama dentário e seu mercúrio metá-
lico não orgânico.

Comentários específicos sobre o amálgama e seus possí-
veis sucedâneos:

Estudos de pesquisadores de renome e comprometidos não só 
com a aparência estética, mas também com a funcionalidade, saúde 
gengival e oclusão funcional, entre outros aspectos, numa restaura-
ção dentária, demonstraram que o amálgama salvou mais dentes e 
tem sido objeto de investigação científica mais frequentemente do 
que todos os outros materiais restauradores combinados. No entan-
to, mesmo com o seu contexto histórico, o amálgama infelizmente 
se tornou mais uma vítima do ensino arcaico, da subvalorização e 
da Odontologia estética do que uma vítima da ciência34. Um simples 
amálgama oclusal, por exemplo, mostra visualmente o conhecimen-
to que o dentista tem do pleomorfismo oclusal e indica claramente a 
sua capacidade de perceber e reproduzir artisticamente a forma das 
cúspides dentárias humanas35.

O advento de um material estético de aplicação rápida ma-
culou a imagem do amálgama, mas não é correto dizer que esse 
material não deve mais ser usado simplesmente pela sua colora-
ção prata, escura ou mesmo para atender às solicitações populares 
por restaurações livres de metal porque, na verdade, ele garante 
excelente “performance” em manter a integridade ocluso-funcional, 
marginal ou interfacial35.

Curiosamente, nenhuma das inovações de materiais para res-
tauração dentária direta substituiu o amplo uso de amálgama, um 
material introduzido pela primeira vez há mais de 150 anos39.

Em recente pesquisa, realizada pela Profª. Sâmira A. Lins26 

(2005), orientada pelo Prof. Dr. Áquira Ishikiriama, foi realizada uma 
minuciosa consulta entre os cirurgiões dentistas em atividade nas 
cinco regiões (norte, sul, centro-oeste, nordeste e sudeste) do Bra-
sil. A proposta era saber qual ou quais materiais os dentistas mais 
utilizavam na região posterior, tanto pelo sistema direto quanto pelo 
indireto, visto que a impressão que se tinha na época era que o 
amálgama e as restaurações metálicas fundidas estavam relega-
das a um plano secundário de utilização. Além disso, perquiriu-se 
qual a razão de seu uso pelo profissional, considerando: compor-
tamento clínico, valor/custo e facilidade técnica. Concluiu-se que o 
amálgama ainda é o material mais utilizado em restaurações diretas 
posteriores em quase todas as regiões, com exceção da região sul, 
onde se utiliza mais a resina composta; com relação às indiretas, as 
restaurações metálicas são ainda as mais empregadas (Tabela 2).

O trato e experiência com pesquisas clínicas e laboratoriais 
permite afirmar que o material de “per sí” é importante, mas desem-
penha apenas um papel parcial em um conjunto muito complexo 
de interações que influenciam decisivamente no seu desempenho. 

Entre os fatores que interagem e confundem nosso entendi-
mento e análise, encontram-se o treinamento, a habilidade e as pre-
ferências do clínico/operador para inserir o material; além de uma 
vasta gama de características relacionadas ao paciente como idade 
e sexo, “status” socioeconômico, condições de saúde bucal, condi-
ções do dente, expectativa do paciente, valor percebido de opções 
alternativas de tratamento, entre outros4,5,32.

As interações são ainda mais complicadas por políticas dentro 
do sistema de ensino e/ou saúde que podem influenciar quem é 
tratado, quando e porque são tratados, além dos acordos de paga-
mento de terceiros, de partilha de custos, etc32. Além disso, muitas 
vezes há resistência à mudança nos sistemas de ensino acoplados 
às “estrelas”, fornecimentos e custos regulatórios para fabricantes/
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fornecedores e a infraestrutura necessária para manipular os ma-
teriais17. 

O amálgama nunca foi na verdade considerado um material 
restaurador nobre, pelo contrário, sempre foi criticado. No entanto, 
isso ocorreu muito mais pelos resultados devidos à imperfeição no 
cuidado com seu preparo e execução, assim como no descarte dos 
seus resíduos. 

Na década de 50, o sempre lembrado Dr. Miles Markley, pio-
neiro das cavidades de Classe I e II conservadoras assim como das 
restaurações de amálgama retidas a pino, afirmou que o amálgama 
era o padrão e continua sendo assim até hoje (Figura 1)31.   

Quando utilizado com conhecimento, adequadamente con-
densado, esculpido e polido, brilha e apresenta sobrevida e desem-
penho maiores e melhores do que os materiais contemporâneos35. 

Nunca é demais repetir: o amálgama é ainda o único material res-
taurador que melhora com o passar do tempo, considerando os de-
mais, todos pioram (Figura 2)18.

Ao longo de mais de 150 anos o amálgama tem sido o padrão 
de comparação para todos os materiais restauradores dentários e 
é objeto de pesquisas cada vez mais intensas visando demostrar 
que, longe de descartá-lo, devemos conservá-lo em nossas bocas 
e continuar a oferecer tratamentos efetivos com esse material, me-
lhorando cada vez mais os métodos e cuidados no seu manuseio 
e aplicação.

A fim de aperfeiçoar os métodos e cuidados no uso e manipula-
ção do amálgama pelo dentista e auxiliares no consultório dentário, 
recomenda-se3,30:

Figura 1 - Restaurações conservadoras de Classes l 
e ll de amálgama, confeccionadas pelo Dr. Markley27 
(1934) e fotografadas em 1993 (após 59 anos)31.

Figura 2 (A-H) – Restauração extensa realizada 
pelo Prof. Dr. Francischone18 (1993). A) cavidade 
MOD. B) Proteção pulpar com reconstrução do an-
gulo áxiopulpar. Nota-se pino intradentinário para 
ancoragem rosqueado obliquamente. C) Escultura 
da restauração. D) Acabamento e polimento. E) 
Controle clínico com 9 anos e F) com 24 anos. G) 
Aspecto clínico e H) radiográfico da restauração 
com 33 anos. 
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Precauções gerais3,30:
• Trocar periodicamente os filtros (ventilação e ar condicionado);
• Checar com dosímetro quando houver suspeita de presença 

de vapor de      mercúrio;
• Análise periódica da equipe odontológica;
• Sempre usar spray ar-água na remoção de restaurações de 

amálgama;
• Usar ligas pré-dosadas ou dosá-las corretamente, evitando 

a remoção do excesso de mercúrio;
• Evitar contato direto;
• Nunca aquecer o mercúrio ou o amálgama;
• Eliminar o uso de desinfetantes que contenham mercúrio;
• Eliminar o hábito de comer, beber ou fumar no consultório e;
• Limpar adequadamente recipientes ou áreas que continham 

mercúrio.

Limpeza do mercúrio derramado.
• Providenciar um tubo conectado a um recipiente de vidro e 

ao aspirador da equipe odontológica;
• Fitas adesivas ou sobras de amálgama para recolher pe-

quenas quantias de    mercúrio;
• Aspergir pó sulfúrico sobre gotas de mercúrio, inutilizando-o.

Disponibilidades
Não podemos mais nos dar ao luxo de assumir que as ligas 

para amálgama, mercúrio e produtos adjuvantes, como o verniz 
cavitário, estarão sempre disponíveis. Os acalorados debates que 
chamaram a atenção sobre a possível contribuição do amálgama 
para o impacto ambiental, relacionado ao mercúrio, já estão refle-
tindo na fabricação e disponibilidade desses produtos. Por exemplo, 
o verniz “Copalite” (Cooley & Cooley, LTD - EUA) de procedência 
norte americana já não é mais fabricado.

Tendo em vista a carência de um verniz cavitário comercial à 
base de copal para forramento de cavidades para amálgama em 
nosso país, sugiro aos dentistas que ainda usam o amálgama, 
duas composições de verniz possíveis de serem conseguidas pelo 
próprio profissional ou em farmácia de manipulação (Tabela 3). Há 
algum tempo enviei e autorizei a S.S. White do Brasil a fabricar e 
comercializar essas formulações, mas até agora não houve interes-
se; parece-me, salvo melhor juízo, que essa firma prefere continuar 
fabricando e fornecendo seu antigo produto.  

de Classe II. Além disso, muitos deles difamam e condenam o amál-
gama, não só como um material inestético, mas também como aquele 
que possui um potencial de toxicidade e reações biológicas adversas. 
Embora as restaurações de resina composta (RC) em dentes poste-
riores ofereçam um grande número de vantagens sobre as restau-
rações de amálgama, quando utilizadas sob as mesmas condições, 
tudo não é tão grande e maravilhoso como alguns dos nossos colegas 
tentaram e tentam ainda nos fazer acreditar24,35. 

A este respeito, seria apropriado discutir o assunto do amálga-
ma versus resina composta por uma luz diferente e considerar uma 
série de pontos, com base na literatura especializada:

Proficiência - Na realidade, 100% daqueles que se formam 
em Odontologia podem gerar com êxito uma restauração de amál-
gama. A grande maioria destes profissionais pode produzir uma res-
tauração com uma longevidade antecipada de pelo menos 5 a 10 
anos. Que porcentagem destes clínicos podem realizar uma RC em 
dente posterior com uma longevidade prevista de 5 anos? Na ver-
dade, qual a porcentagem de dentistas com 20 anos de boa prática 
que pode fazer uma RC com total sucesso? Lamentavelmente, está 
bem aquém dos 100%24.

Experiência e Tempo - A confecção de uma restauração de 
resina composta em uma cavidade de Classe II é consideravelmen-
te mais difícil do que uma de amálgama numa cavidade correspon-
dente em condições iguais e tomam um tempo consideravelmente 
maior para gerar uma restauração final do que o amálgama cor-
respondente. O diferencial pode estar relacionado a um número de 
fatores, incluindo as etapas adicionais associadas com o processo 
de restauração.

Cavidades tradicionais, paredes convergentes, retenções adi-
cionais por sulcos, canaletas ou por atrito foram substituídas por re-
tenção micromecânica, ou seja, pelos “tags” de resina, o que resulta 
numa menor remoção de estrutura dentária. A tecnologia do condi-
cionamento ácido e da resina composta ativada pela luz é atraente 
também para os pacientes. Uma desvantagem da resina composta é 
exigir que o operador desenvolva novas habilidades artísticas, porque 
as restaurações são esculpidas diretamente na boca. Isso faz com 
que restaurações múltiplas em vários dentes tornem-se demoradas 
e desafiadoras. 

Quando comparada com restaurações de amálgama seme-
lhantes ou correspondentes, a técnica de restauração com resina 
composta demora e consome cerca de 2,5 vezes mais tempo, por-
que são necessárias habilidades adicionais incomuns e técnicas 
incrementais complexas. O diferencial em dificuldade é reduzido 
somente com uma quantidade apreciável de experiência34.

Sensibilidade da técnica - Por comparação, a técnica para 
restaurar uma cavidade de Classe II com resina composta é subs-
tancialmente mais sensível. As várias etapas para uma RC não 
só são maiores em número, mas cada uma delas requer atenção 
cuidadosa e deliberada ao detalhe (ataque ácido, lavagem, remo-
ção de excesso, umidade, múltiplas aplicações - duas ou mais - do 
adesivo dentário e fotopolimerização). Além desses passos críticos, 
o clínico também deve saber como e quando usar materiais adju-
vantes (além dos de proteção compatíveis), como as resinas flow, 
compômeros ou ionômeros na parede gengival sem esmalte ou 
mesmo não usá-los. 

O potencial para problemas associados no preparo, uso e 
adaptação de matrizes também pode ser maior do que para o amál-
gama, especialmente em áreas cevicais superestendidas, com ten-
dência a sangramentos, exsudatos ou transudatos. Erros pontuais 
com quaisquer uma dessas variáveis podem levar à perda rápida da 
restauração. Desde que as etapas associadas à RC são maiores do 

Tabela 3 – Composição do verniz cavitário.

Composição 1 Composição 2

Resina copal triturada 
(breu) 2 gr

Resina copal triturada 
(breu) 2 gr

Clorofórmio 5ml + 
éter 5 ml = 10 ml

Acetona 10 ml

*Filtrar depois de 24 horas.

O emprego de resinas compostas como um substituto do amál-
gama tem tido um desenvolvimento lento, mas a decisão crítica de 
utilizá-las exclusivamente já é feita em muitos consultórios e clínicas. 
Até pouco tempo atrás todos a odiavam. Hoje, todo mundo as adora. 
De acordo com as mensagens e discussões baseadas na internet po-
pular, aqueles que foram convertidos para essa forma de pensar são 
mais fortes em suas crenças do que nunca. Ocorre que muitos destes 
profissionais utilizam resinas compostas por atacado em cavidades 
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que aquelas associadas ao amálgama, o potencial de erro é com-
parativamente maior. Além disso, as resinas compostas expostas ao 
ambiente bucal são propensas a fraturas, degradações por hidrólise 
e alterações de cor e/ou descoloração marginal, exigindo reparos de 
rotina ou substituição.

Sensibilidade pós-operatória (SPO) - Historicamente, den-
tre as sequelas clínicas mais comuns associadas com a RC, está 
a sensibilidade às temperaturas frias e às pressões mastigatórias. 
Este problema potencial pode durar por vários dias, semanas e me-
ses, ou até mais. Embora muitas das causas deste problema te-
nham sido detectadas (por exemplo: fator-C, efeitos da contração 
de polimerização, ausência de esmalte na parede gengival, entre 
outros), ainda existem alguns mistérios. 

O amálgama foi tão investigado que a maioria, se não todos os 
problemas clínicos associados com este sistema restaurador, foram 
completamente resolvidos. É interessante notar que mesmo os me-
lhores tratamentos sugeridos para a SPO não foram bem sucedidos.

No caso do amálgama, as SPOs podem e ocorrem comumen-
te, no entanto, a etiologia é bastante bem identificada e entendida 
sendo normalmente de curta duração (por exemplo, um a alguns 
dias até que os produtos de corrosão selem as interfaces).

Controle absoluto da umidade - Devido à possível conta-
minação por fluidos salivares ou secreções sulculares contendo 
vários tipos de compostos proteícos, a aderência adequada do 
agente adesivo pode ser influenciada substancialmente ou mesmo 
impedida durante a inserção da resina. Com o desenvolvimento 
de ligas sem zinco para amálgama, a contaminação por saliva ou 
fluido sulcular não provoca degradação apreciável. Considerando 
que um dique de borracha é recomendado para a condensação de 
amálgama, na verdade atualmente é mandatário para a RC; toda-
via, muitos dentistas não utilizam o dique de borracha, qualquer 
que seja o material que está sendo inserido, colocado, condensa-
do ou cimentado.

Inibição de cárie - Sabe-se que cáries secundárias numa RC 
progridem numa taxa substancialmente mais rápida do que numa 
restauração de amálgama. Os íons de estanho, cobre e prata dis-
sociados a partir da corrosão do amálgama tendem a produzir con-
dições bacteriostáticas. Por outro lado, muitas resinas compostas 
contêm TEDGMA ou TEGMA, que são adicionados para controlar 
a viscosidade do material no estado não polimerizado. Infelizmente, 
esses agentes realmente tendem a promover crescimento bacteria-
no. Esta característica se traduz em uma muito maior necessidade 
para o clínico aperfeiçoar a adaptação marginal nas áreas proximais 
com as RCs, especialmente nas paredes cervicais sem esmalte.

Pesquisa radiográfica transversal realizada por Levin et al.25 
(2007), avaliou comparativamente o comportamento clínico de restau-
rações de superfícies proximais com amálgama e resina composta. 

Com base nos resultados, concluíram que:
• maior índice de falhas foi observado para as restaurações 

de resinas compostas (43%) do que nas restaurações de 
amálgama (8%);

• o uso de restaurações de resinas compostas em áreas inter-
proximais deve ser reconsiderado e seu limitado desempe-
nho a longo prazo deve ser mentalizado e;

• a cárie secundária foi a principal causa de falhas.
O material - Um amálgama é um amálgama. Existem diferen-

ças básicas apenas nas características de manipulação, sem gran-
des alterações no desempenho. As resinas compostas, entretanto, 
exibem substanciais diferenças na resistência ao desgaste. Algu-
mas são recomendadas para superfícies oclusais enquanto outras 
são sugeridas para as regiões cervicais com erosão e/ou abfração. 

Além disso, ao contrário do amálgama, as resinas compostas e os 
respectivos adesivos atualmente são fabricados com enormes va-
riações nas características de manipulação, obrigando o clínico a se 
inteirar constantemente dessas variações.

Método de polimerização - A adaptação e a integridade 
marginal são influenciadas pela intensidade da fonte de luz usada. 
Quanto maior a intensidade do sistema de polimerização, maior o 
potencial e força de contração que ocorre ao longo das paredes e 
margens da cavidade, especialmente se existe um alto fator C. Isso 
exige um correto acabamento das margens cavitárias (uso de bisel 
quando a espessura do esmalte possibilitar) para eliminar prismas 
de esmalte fragilizados que se fraturam pela força de contração du-
rante a polimerização. Além disso, aparelhos de polimerização mais 
lenta ou o uso de várias formas de polimerização de pulso inter-
rompido tendem a gerar um padrão mais homogêneo de contração, 
com diminuição da força de polimerização resultante (estresse) e, 
consequentemente, melhor adaptação marginal. 

O clínico tem que lidar com tudo isso quando restaurar cavi-
dades que expõem também dentina e cemento, ao contrário de um 
fechamento de diastema onde se trabalha somente em esmalte.

Conhecimento e habilidade - O sistema restaurador adesivo 
(SRA) requer um diferente entendimento para o preparo de cavida-
de recomendado para o seu uso. Muitas das regras ensinadas para 
o amálgama são na verdade inapropriadas para a resina composta. 
O amálgama requer dimensão volumétrica e retenção mecânica. 
Geralmente, as margens devem ser localizadas fora das regiões 
que naturalmente possuem os maiores índices de retenção de pla-
ca e micro-organismos (extensão de conveniência). O espaço na 
interface dente-amálgama é cerca de 10 a 12 μ nos primeiros dias 
e semanas até que os produtos de corrosão selem as interfaces.

No caso do SRA, o processo de ligação adesiva quando existe 
um cinturão de esmalte marginal faz com que a restauração, logo 
após seu término, torne-se parte integrante da estrutura do dente 
e assim permanece por longo período. Todavia, quando a parede 
gengival de qualquer tipo de cavidade estiver localizada em denti-
na e/ou cemento, a coisa toda muda. Os pesquisadores e clínicos 
sabem que a adesão em dentina não é duradoura e que nessa si-
tuação fatalmente ocorrerá microinfiltração marginal, sensibilidade 
pós-operatória e até cárie secundária se o paciente não for de baixo 
risco. Enfim, a parede cervical localizada em dentina constitui o cal-
canhar de Aquiles no SRA. Temos que conviver com isso, ou lançar 
mão de criatividade, como a sugerida por Cardash et al.11 (1990) e 
por Eidelman et al.15 (1990). 

Desde que os sistemas adesivos não podem assegurar sela-
mento marginal adequado na dentina e/ou cemento, foi proposta 
por esses autores11,15 uma restauração combinada, amálgama-
-resina composta como tentativa de solução para o problema 
das margens cervicais sem esmalte. A restauração consiste na 
colocação de uma camada de amálgama (aproximadamente 1,5 
mm) no assoalho cervical da caixa proximal e do preenchimento 
do restante da cavidade com material estético direto ou indireto 
cimentado. Restaurações desse tipo de uso direto usando resinas 
compostas (combinadas com amálgama, compômero ou cimento 
ionomérico) foram avaliadas por Botelho et al.9 (2004) por meio de 
teste de infiltração marginal.

Os resultados foram encorajadores, salientando-se que o índice 
de microinfiltração na interface resina + amálgama foi menor do que 
na interface resina + dentina. Assim como Dietschi;Spreafico14 (1997), 
temos empregado essa restauração combinada em inúmeros casos 
de Classe II, onde a margem cervical da caixa proximal sem esmalte, 
fica localizada em dentina e/ou em cemento (Figuras 3 e 4). M
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O Conselho Científico da ADA3 (1998), a USFDA16 (2009) e 
Leinfelder24 (2004) chegaram a uma conclusão semelhante e, pro-
vavelmente, emitiram o melhor relatório das evidências em relação 
à segurança do amálgama dentário. Nós, por um lado, acreditamos 
que o amálgama estará disponível para os dentistas por muitos anos. 

Pensem nisso, se o amálgama for eliminado como material 
restaurador, em todo e qualquer momento a profissão experimen-
tará problemas muito graves, principalmente nos países mais ca-
rentes, subdesenvolvidos ou emergentes. Prontamente admitido ou 
não, o amálgama serviu e tem servido às necessidades dentárias da 
população de forma excepcional por muitos anos por causa de sua 
natureza indulgente17. 

Apesar de um bom número de dentistas neste país ser total-
mente capaz de usar a resina composta como um substituto para o 
amálgama, o número está muito longe dos 100%. Se não acreditam 
neste fato, é só consultar aqueles que exercem a especialidade en-

dodôntica, que veem o uso indevido das resinas compostas resultar 
em um aumento nas necessidades dos serviços endodônticos. 

Até que esse grupo de dentistas alcance competência para 
usar a resina composta, o número de substituições associadas à 
cárie secundária sem dúvida continuará a ocorrer num ritmo alar-
mante. Dessa forma, aqueles que estão empenhados em legislar 
sobre o banimento do amálgama devem ponderar melhor sobre o 
assunto para evitar que seja prestado um desserviço à profissão 
odontológica, à sociedade e/ou à humanidade.  

Assim, apesar de todas as suas falhas e deficiências percep-
tiveis, nosso velho amigo amálgama estará bem conosco ainda por 
muito tempo, desde que gerenciemos responsavelmente sua utiliza-
ção e eliminação.

Sobre o banimento do amálgama, leiam o posicionamento que 
recebi de um colega nosso, Dr. Silva Neto37 (2013), de Curitiba, Paraná:

“Vejo o real motivo mais como uma inaptidão em manipulá-lo 

Figura 3 (A-C) – Restauração combinada amálgama/resina composta. A) Cavidade MO, cujo limite cérvico-proximal possui uma tênue 
camada de esmalte. B) Condensação de uma camada (aproximadamente 1,5 mm) de amálgama retida por canaletas proximais e dois pinos 
intradentinários. C) Restauração depois do preenchimento do restante da cavidade com resina composta (após ataque ácido, aplicação de 
silano no amálgama e adesivo nas paredes de esmalte).

A B C

A

D E F

B C

Figura 4 (A-F) – A) Lesão cariosa de rápida progressão em paciente com alto risco. Notar ausência de esmalte no limite cervical. B) Inserção e condensação 
de uma camada de amálgama até próximo do ângulo áxiopulpar, retida por dois pinos intradentinários. C) Inseção de resina composta no restante da cavidade 
após ataque ácido, aplicação de silano no amálgama e adesivo nas paredes de esmalte. D) Vista oclusal e   vestibular da restauração após 4 anos. F) Controle 
radiográfico onde pode-se notar a integridade da margem gengival vedada pela camada de amálgama (restauração feita pelo Prof. Dr.Adilson Yoshio Furuse). 
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para poderem alegar sua compulsória extinção. Sabemos que na 
Europa o ensino de Odontologia padece da escassez de pacientes, 
pois, culturalmente, ou mesmo pelas evidências, valorizam menos 
a saúde bucal como fazem os países americanos. Fenômeno pare-
cido vemos hoje aqui mesmo no Brasil. Alguns colegas com menos 
tempo de formado em universidades da minha capital jamais indi-
caram ou utilizaram o “bom e velho amálgama” em seus pacientes. 

Hoje, após quase 27 anos de formado, posso relatar que o 
material em epígrafe, além de todas as indicações há muito conhe-
cidas, tem outras funções “tipo coringa”... Ex.: Seu uso paliativo du-
rante um tratamento ortodôntico, onde poderá ser substituído em 
replanejamento futuro por outros materiais/procedimentos/técnicas/
opções, minimizando os custos do tratamento nas fases que ante-
cedem!!!

Outro problema que só mesmo o tempo pôde me mostrar fo-
ram as super comuns alterações pulpares decorrentes do uso in-
discriminado das resinas compostas. Isso, mesmo que observados 
todos os cuidados das técnicas de aplicação, invariavelmente ocor-
re. Vejo, com frequência, a manifestação de patologias pulpares em 
dentes com remanescente volumoso e sadio, sem qualquer sinal 
de lesão cariosa, apresentando severíssimas complicações para a 
execução de suas respectivas endondontias. Hoje gasto mais tem-
po “cavocando” um acesso endodôntico do que propriamente para 
o ato de sua instrumentação. Isso, sem falar dos elevados riscos de 
perfurações acidentais, em virtude dessa óbvia e clara imprecisão 
de limites anatômicos internos da estrutura dentária, decorrente da 
indução comentada.

Assim, pede-se aos iniciantes na profissão que filtrem muitas 
informações e recorram, sem remorso, aos mestres e técnicas orto-
doxas, caso tenham por objetivo em sua conduta ERRAR MENOS!”

Conclusão
• Apesar do amálgama não ser proibido pelo Tratado de Mina-

mata43 (2013), a profissão odontológica pode até se compro-
meter com a diminuição progressiva de uso desse material, 
especialmente e somente por motivos estéticos e deve, como 
sempre fez, lutar pela prevenção das doenças dentárias, pelo 
desenvolvimento de materiais alternativos e pelo gerencia-
mento eficaz do amálgama e de seus resíduos;

• Não se pode deixar, em nome da modernidade, que pala-
vras e até estudos distantes das evidências científicas, mas 
perto de interesses mercadológicos, ONGs, entidades polí-
ticas e/ou ambientais, deem o veredito final acerca de um 
material sem que entidades internacionais independentes 
e normativas, especialmente a ADA, FDA, FDI, órgãos ofi-
ciais de nosso país como o CFO e os CROs, associações 
de  classe  como ABO e ABCD, entidades de ensino e pes-
quisa como a ABENO, GBMB e GBPD, responsáveis pela 
qualificação, protocolos de ensino e pesquisa dos produtos 
odontológicos, demonstrem de fato o que deve ser usado e 
ensinado e o que deve ser descartado;

• Com a necessária prudência, bom senso e dentro dos co-
nhecimentos e estudos pertinentes, podemos prosseguir no 
ensino e utilização do amálgama dentário, nos casos em 
que a estética não seja o fator preponderante, sem o receio 
de um possível efeito danoso de um de seus componentes.
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