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NOTA TÉCNICA 06/2015 

Belo Horizonte ,  10 de junho de 2015. 

 

RECOMENDAÇÕES QUANTO À UTILIZAÇÃO DE AMÁLGAMA NA REDE 
SUS/BH  

 

   Esta Nota Técnica tem por objetivo apresentar orientações e alinhamento de conduta 
quanto ao preparo e uso de restaurações em amálgama, a ser adotada nas unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, visando à segurança do paciente e dos profissionais 
envolvidos.  

Desde o ano de 2006, com a implantação do Tratamento Restaurador Atraumático 
(ART), como técnica de eleição para a abordagem da doença cárie na Rede SUS-BH, a 
realização de restaurações em ionômero de vidro apresentaram significativo incremento. Em contra 
partida, foi observada uma redução das indicações e uso das restaurações em amálgama, e o 
crescente emprego de restaurações em resina, conforme demonstra o gráfico abaixo.  

 

 

Fonte: Fênix-SISREDE, GTIS/SMSABH, 2014. 

        Para prosseguirmos realizando restaurações em amálgama na Rede SUSBH dentro das 
normas de biossegurança, será necessário a troca dos amalgamadores misturadores por modelos que 
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utilizam mercúrio e limalha pré-dosados em cápsulas. Estamos em processo de compra dos novos 
equipamentos e recolhimento dos amalgamadores antigos existentes nas unidades. Até a chegada 
dos novos amalgamadores, está suspensa a realização de restaurações em amálgama na Rede 
SUSBH. Os amalgamadores misturadores serão recolhidos nas unidades pela Engenharia 
Clínica. A substituição momentânea da indicação de restaurações em amálgama deverá ser feita 
por restaurações em ionômero de vidro e/ou resina, na técnica do sanduíche1, segundo critérios 
clínicos e avaliação do profissional. 

Quando for indicada a remoção de restaurações em amálgama antigas, em decorrência de 
fraturas e/ou infiltração marginal, ressaltamos a importância dos seguintes cuidados: 

1- Fazer uso do Equipamento de Proteção Individual completo: gorro, máscara cirúrgica, 
luva de procedimento, avental e óculos de proteção. 

2- remoção da restauração sob refrigeração abundante com spray  ar-água e sugador 
acionado. Procurar remover a restauração realizando cortes estratégicos para facilitar 
a saída em blocos do material residual. Isto minimiza o risco de aquecimento da 
restauração, a produção de vapores de mercúrio e a emissão de pó. 

 

Acondic ionamento dos res íduos de amálgama:  

1- Os resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes de paredes rígidas, 
cobertos com selo de água. - ser armazenado em locais frios, secos, bem ventilados, 
protegido da radiação solar e de fontes de calor e ignição; estar fora do contato de ácido 
nítrico concentrado, acetileno, amoníaco e cloro; 

2- ser guardado em recipientes resistentes a corrosão e fechados hermeticamente, até serem 
encaminhados para reciclagem; 

3- ser armazenado em recipientes de aço inoxidável, plásticos duros e porcelana; 
4- evitar armazenar em recipientes de vidro (para evitar quebra),ou de  chumbo, 

alumínio, cobre, estanho e zinco;  
5- As embalagens contaminadas com o produto (cápsula) deverão ser descartadas da 

mesma forma que os resíduos do produto: em recipiente inquebrável, coberto por um fio 
de água; 

 

_________________________________ 

 1 Técnica do Sanduíche - O uso combinado do cimento de ionômero de vidro (CIV) e de resina composta. 
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6-  O recipiente contendo resíduos de amálgama e mercúrio deve ser identificado com uma 
etiqueta com as seguintes precauções : 

 

 

 

 

 

 

                  

         Fonte: Gerência de Saúde e Segurança do trabalho, 2013. 

                                                  

Frascos  contendo mercúr io  venc ido ou a vencer   

 Até que sejam recolhidos, os cuidados descritos no item de Acondic ionamento , deverão 
ser aplicados. 

 

Reco lhimento dos res íduos de amálgama: 

1- Para realizarmos o recolhimento destes recipientes, solicitamos que os mesmos sejam 
hermeticamente vedados e acondicionados dentro de vasilhame plástico (como por 
exemplo, potes vazios de gesso ou alginato), lacrados com fita crepe, etiquetados 
conforme orientações acima. Caso existam resíduos armazenados em recipientes de 
vidro, recomenda-se proteção extra para evitar a quebra do mesmo. As unidades que 
enfrentarem dificuldades neste acondicionamento, deverão comunicar à Referência 
Técnica de Saúde Bucal do distrito sanitário. 

2- Os vasilhames contendo os resíduos serão recolhidos nas unidades em data previamente 
divulgada pelo distrito sanitário, a serem encaminhados ao almoxarifado central para  
e destinação final por empresa especializada.  

 

R:	  R	  23	  Tóxico	  por	  inalação	  

R	  33	  Perigo	  de	  efeitos	  cumulativos	  

S:	  S1/2	  Conserve	  sob	  chave	  e	  manter	  fora	  do	  alcance	  de	  crianças	  

S	  7	  	  Manter	  o	  recipiente	  bem	  lacrado	  

S	  45	  Em	  caso	  de	  acidente	  ou	  mal-‐estar,	  chame	  imediatamente	  o	  médico	  
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Em caso de ac idente ,  os  pr imeiros  socorros  são :  

 Seguir o fluxo de atendimento do acidentado com exposição ocupacional ao mercúrio – 
Cuidados imediatos, da PBH (ANEXO). 
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Elaboração 
 
Ana Pitchon 
Terezita de Fátima Fernandes 
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ANEXO 

 


