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Introdução: O mercúrio é um metal volátil e tóxico. Nos seres vivos, a contaminação
pode ocorrer através da ingestão, vias respiratórias e por contato cutâneo, gerando
várias doenças e até a morte.
O amálgama odontológico é uma liga de mercúrio com limalha que contém prata,
estanho e cobre, utilizada em restaurações dentárias. Na cavidade bucal, o efeito do
mercúrio pode provocar o sangramento gengival, a perda do osso alveolar, a perda dos
dentes, excesso de salivação, o mau hálito e outros efeitos. O ambiente contaminado
por mercúrio nos consultórios constitui risco para os profissionais e pacientes.
Objetivo: Apresentar técnicas utilizadas para conscientizar os profissionais dentários
em relação aos riscos inerentes ao mercúrio no amálgama odontológico, alertando-os
em relação aos cuidados que devem ser tomados. Buscou-se também obter um
panorama quanto ao consumo do material e aplicação de medidas de proteção ao nível
individual e coletivo.  Metodologia: Para a realização do trabalho foi elaborado e
distribuído um folheto explicativo aos profissionais dentários durante a capacitação em
Biossegurança e Saúde do Trabalhador, realizada pelo Departamento de Saúde
Coletiva de Ipatinga/MG, em maio/2011. 
O folheto descreveu os riscos da exposição ao mercúrio à saúde, meio ambiente e as
formas corriqueiras de acesso ao metal, dando ênfase ao uso do mercúrio nos
amálgamas odontológicos. Foi aplicada uma pesquisa visando mensurar o uso dos
amálgamas de mercúrio nos consultórios, o conhecimento dos profissionais sobre os
riscos, utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e acidentes.
Resultados: 47 profissionais responderam o questionário, sendo 19 dentistas, 5
técnicos de odontologia, 21 atendentes de consultório dentário, 1 técnico de raio-x, e 1
que não se identificou. 85% trabalham com amálgamas de mercúrio, sendo que 43%
fazem uso diário, 28% semanalmente e os demais usam esporadicamente. A grande
maioria (94%) informou ter conhecimento dos riscos da exposição ao mercúrio,
contudo apenas 10% informam ao paciente. Ainda mais preocupante é o dado em
relação à utilização dos EPIs, apenas 20% dos profissionais que tem exposição ao
mercúrio utilizam os EPIs necessários: luvas, máscara, sapato fechado e roupas de
mangas compridas. A roupa de manga comprida é o item menos utilizado,
provavelmente devido ao clima quente da região. O uso de EPIs é necessário para
proteger o trabalhador em caso de acidente. Nesse estudo foi observado que 59% dos
profissionais tiveram acidentes com o mercúrio, sendo eles respingo no chão e/ou
contato com a pele. A maior parte dos profissionais (72%) afirmou utilizar outras
técnicas de restauração, quando perguntado se esta técnica é eficiente, as opiniões
ficaram divididas (38% sim e 38% não), sendo que 24% dos profissionais não
souberam responder, o que mostrou a necessidade de maior informação sobre o
assunto. Conclusão: O amálgama de mercúrio é muito utilizado pelos profissionais
dentários, graças a seu baixo custo e eficácia. Conhecer os riscos inerentes a atividade
é importante para alertar os profissionais, que por vezes negligenciam as medidas de
segurança por desconhecer a natureza do perigo a que estão expostos.
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