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RESUMO 

 

   A influência das práticas humanas no planeta terra demonstra ser um tema 

atual, pois as suas consequências tornam-se cada dia mais evidentes. A 

profissão de médico dentista contribui em muito com resíduos poluentes, 

consumo de água e energia bastante elevados e enorme desperdício de 

materiais descartáveis. Por estas razões, constitui uma ameaça para o meio 

ambiente e revela a necessidade desta prática clínica ser ambientalmente 

sensível e direcionada para a sustentabilidade.  

   Esta revisão bibliográfica pretende abordar o impacto ambiental da medicina 

dentária, reunir soluções e estratégias sustentáveis, no âmbito dos dispositivos 

médicos, concluir sobre os obstáculos a esta mudança e analisar a viabilidade 

económica dos consultórios sustentáveis. Após uma pesquisa com recurso a 

bases de dados foram selecionados, de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão, 41 documentos. Foram utilizados dados da clinica da Faculdade de 

Medicina Dentária da Universidade do Porto e valores atuais do mercado 

nacional e internacional de dispositivos médicos.  

   A medicina dentária sustentável é uma abordagem alternativa à medicina 

dentária convencional, que atende às necessidades das gerações atuais sem 

comprometer as gerações futuras, enquanto reduz os riscos ambientais e a 

escassez ecológica. A transição para um consultório sustentável irá reduzir o 

grande impacto ambiental desta profissão, através de atitudes ecológicas de 

uma equipa motivada à mudança, da manipulação correta de substâncias 

tóxicas, de materiais reutilizáveis e/ou biodegradáveis e de dispositivos de 

elevada tecnologia.  

   A medicina dentária sustentável é uma abordagem mais segura e saudável, 

que apresenta viabilidade económica. É imperativa a sua divulgação e 

promoção e uma maior investigação no âmbito de dispositivos médicos mais 

ecológicos.  
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ABSTRACT 

 

   The influence of human practices on planet earth proves to be a current topic, 

since its consequences become more and more evident. The profession of 

dentist contributes a lot with polluting residues, very high water and energy 

consumption and a huge waste of disposable materials. For these reasons, it 

constitutes a threat to the environment and reveals the need for this clinical 

practice to be environmentally sensitive and directed towards sustainability. 

   This review intends to investigate the environmental impact of dental 

medicine, reunite sustainable solutions and strategies, in the scope of medical 

devices, conclude about the obstacles to this change and analyze the economic 

viability of sustainable practices. After researching databases, 41 documents 

were selected, according to the inclusion and exclusion criteria. Data from the 

clinic of the Faculty of Dental Medicine of the University of Porto and current 

values from the national and international medical device market were used. 

   Sustainable dental medicine is an alternative approach to conventional dental 

medicine, which meets the needs of current generations without compromising 

future generations, while reducing environmental risks and ecological scarcity. 

The transition to a sustainable practice will reduce the great environmental 

impact of this profession, through the ecological attitudes of a team motivated to 

change, the correct disposal of toxic substances, reusable and/or biodegradable 

materials and high-tech devices. 

   Sustainable dental medicine is a safer and healthier approach, with economic 

viability. It is imperative to disseminate and promote it and further research in 

the context of greener medical devices. 

 

KEYWORDS 

Green Dentistry, Eco-Friendly Dentistry, Sustainable Dentistry, Dental Waste, 

Greenhealth, Sustainable Development, Sustainability. 
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INTRODUÇÃO 
 

   As alterações climáticas induzidas pelo aquecimento global têm sido um dos 

principais desafios das últimas décadas. Estas são a causa de eventos 

climáticos drásticos, sem precedentes, em todo o mundo, como verões mais 

secos com ondas de calor e invernos com maior precipitação e inundações, 

levando à extinção de espécies e remapeamento do planeta, contribuindo para 

um desequilíbrio dos ecossistemas. (1–4) A principal causa desse aquecimento 

global é a atividade humana. Com o aumento exponencial da exigência 

energética, combustíveis fósseis são excessivamente queimados, libertando 

grandes quantidades de gases com efeito de estufa e consumindo recursos 

que são finitos. (5,6) Estes gases retêm o calor na atmosfera e segundo os 

resultados de algumas investigações deveriam descer 45%, em relação aos 

valores de 2010, nos próximos 12 anos, para continuarmos com um aumento 

de temperatura de 1,5oC. Se o aumento for de 2oC, irá expor milhões de 

pessoas a riscos climáticos perigosos até 2050. (7,8)  

   Nas últimas décadas, a sustentabilidade tem sido tema de debate em todo o 

mundo e foi muito influenciada por acordos globais e legislação associada às 

alterações climáticas. A relação entre saúde e sustentabilidade tornou-se um 

tópico importante para a procura de medidas que preservem a vida no planeta. 

(7–10) 

   A medicina dentária também contribui para as alterações climáticas. Embora 

as clínicas individualmente produzam pequenas quantidades de resíduos, a 

quantidade gerada pela profissão pode ter um impacto ambiental significativo. 

(3,4,11,12) Há evidências crescentes de que a sustentabilidade tem um efeito 

considerável na saúde humana e que não podemos ter pessoas saudáveis 

num planeta doente. O médico dentista terá de assumir um papel mais ativo no 

cuidado do planeta e dos seus pacientes, conservando os recursos naturais e 

reduzindo o impacto ambiental das suas práticas. Assim sendo, é importante 

que conheça as estratégias que deverá adotar na prevenção de infeções 

cruzadas, garantindo o conhecimento básico sobre os componentes com risco 

biológico. (1,7,13,14) 
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   Na medicina dentária, tem sido dedicada muita pesquisa ao impacto 

ambiental dos metais pesados, tais como o mercúrio usado na amálgama 

dentária e o chumbo e a prata utilizados no processamento radiológico 

tradicional. Recentemente, o foco tem sido orientado para outras fontes de 

poluição, tais como os resíduos médicos e o consumo elevado de água e 

energia. (5,12,15) Os resíduos gerados no consultório incluem objetos 

perfurocortantes, resíduos infetados, resíduos químicos e resíduos gerais. 

(2,10,14,16–18) Quase todos os estabelecimentos de saúde utilizam materiais 

que libertam poluentes orgânicos persistentes (POPs)1, cloreto de polivinil 

(PVC), ftalato de di-2-etilhexila (DEHP), compostos orgânicos voláteis (VOCs) e 

outros elementos nocivos que, com a exposição, podem afetar adversamente a 

saúde. O método atual de atendimento de pacientes e a tendência contínua de 

produtos descartáveis tem consequências relevantes no aumento da produção 

de lixo e resíduos médicos e na sobrecarga de aterros. As matérias-primas são 

exploradas devido à reduzida taxa de reciclagem e ao aumento na procura de 

novos materiais e no consumo de água e de energia. Há libertação de gás 

metano, dióxido de carbono (CO2) e óxido nitroso pelos incineradores. A sua 

concentração atmosférica aumentou significativamente, nomeadamente a de 

CO2 e metano, sendo estes a principal causa do aquecimento global. Já em 

1994, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos identificou a 

incineração de resíduos médicos como a principal fonte de dioxina, um 

potencial agente cancerígeno e classificou o setor de saúde como a quarta 

maior fonte de emissões atmosféricas de mercúrio devido à incineração de 

resíduos médicos. (19) Atualmente a Organização Mundial De Saúde também 

reconhece que os incineradores fornecem as condições ideais para a síntese 

de dioxinas e furanos e Portugal é um dos países assinantes do tratado da 

Convenção de Estocolmo, com entrada em vigor em 2004, assumindo assim a 

obrigação de reduzir ou eliminar as libertações da produção não intencional de 

POPs. (18) 

   Perante estes fatos, torna-se fundamental uma maior consciencialização e 

compromisso do médico dentista, na responsabilidade profissional aliada a 

                                            
1 São substâncias químicas à base de carbono que permanecem intactas no ambiente por 
longos períodos de tempo. Circulam globalmente, acumulam-se no tecido adiposo dos 
organismos vivos e são tóxicas para os seres humanos e para a vida selvagem. 
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uma maior responsabilidade social e ambiental. O resultado desta aliança é a 

Medicina Dentária Sustentável.   

   A medicina dentária deve ser praticada de forma ética, com elevados níveis 

de qualidade e segurança. Se a pretendermos associar com sustentabilidade é 

importante compreender que o conceito de desenvolvimento sustentável se 

baseia em três pilares: meio ambiente, economia e sociedade. (20)  Posto isto, 

podemos definir Medicina Dentária Sustentável como uma abordagem de alta 

tecnologia que reduz o impacto ambiental das suas práticas, mantendo o nível 

de consumo de recursos em harmonia com a economia da natureza, 

salvaguardando o ambiente externo através da redução de resíduos e 

promovendo o bem-estar de todos aqueles no ambiente clínico, mantendo os 

produtos químicos fora do ar respirável. Inclui um modelo de serviço que 

responde às necessidades de saúde e bem-estar dos pacientes. Ajuda os 

médicos dentistas a proteger a saúde do planeta e comunitária, bem como a 

saúde financeira dos consultórios. É baseada no modelo dos quatro Rs: 

repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. (1,9–11,21) 

   Esta revisão bibliográfica pretende contribuir para uma maior 

consciencialização sobre este tema, investigar o impacto ambiental da 

medicina dentária e reunir as soluções e substituições que permitam fazer a 

transição para uma medicina dentária sustentável, no âmbito dos dispositivos 

médicos. Tenciona esclarecer quais os obstáculos que se colocam a esta 

mudança e como os ultrapassar, focando-se essencialmente em comprovar a 

viabilidade económica e financeira dos consultórios sustentáveis, que 

impulsionará, mais do que qualquer outra evidência, a transição necessária. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

   O trabalho encontra-se dividido em duas etapas: a revisão da literatura e a 

análise da viabilidade económica de consultórios sustentáveis, no âmbito dos 

dispositivos médicos.  

   Para a revisão da literatura, foi desenvolvida uma pesquisa sistematizada, a 

partir de artigos científicos de revisão e investigação, selecionados com recurso 

às bases de dados EBSCO, SCIELO, PubMed e Google Scholar. Para a 

pesquisa foram usados os seguintes termos “Green Dentistry”, “Eco-Friendly 

Dentistry”, “Sustainable Dentistry”, “Dental Waste”, “Greenhealth”, ”Sustainable 

Development”, “Sustainability”. Foram incluídos ensaios clínicos, estudos 

comparativos, metanálises, estudos controlados randomizados, revisões e 

revisões sistemáticas, com disponibilidade de texto completo gratuito ou pago. 

O período temporal de publicação de artigos estabelecido foi de 1999 a 2019 e 

a pesquisa foi feita no idioma inglês e português. Para além de artigos foram 

consultados decretos-lei e portarias emitidas no Diário da República e textos 

em suporte digital, disponíveis na internet de entidades oficiais com 

responsabilidade pelo ambiente, como Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, Eco-Dentistry Association e as páginas das empresas de 

gestão de resíduos hospitalares licenciadas em Portugal Continental.   

   Os critérios de inclusão, para além dos já mencionados, foram o título e o 

resumo do artigo estarem enquadrados no tema da monografia e os restantes 

documentos tiveram que demonstrar que continham informações relevantes 

sobre a regulação e a legislação mundial e nacional necessária à 

implementação da Medicina Dentária Sustentável nos consultórios 

portugueses. Todos os artigos e documentos que não cumprissem os critérios 

anteriormente mencionados e não demonstrassem implicação direta com a 

Medicina Dentária Sustentável foram excluídos. Depois de analisados, de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 41 

documentos: 35 artigos, 1 livro, 1 tese, 3 reports e 1 documento de orientação.  
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   Para a análise da viabilidade económica de consultórios sustentáveis, no 

âmbito dos dispositivos médicos, para além da literatura que sustenta esta 

monografia, foram utilizados dados da Clínica Professor Fernando Peres da 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, nomeadamente o 

consumo diário de materiais descartáveis de uma box e o custo, a valores 

atuais do mercado nacional e internacional, tanto de materiais descartáveis 

convencionais como de materiais reutilizáveis e mais sustentáveis. Acedeu-se 

a esses valores através de catálogos e de páginas eletrónicas nos meses de 

fevereiro e março de 2020.  
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I. IMPACTO AMBIENTAL DA MEDICINA DENTÁRIA 
 

   A motivação para reduzir os resíduos e a sua poluição vem sobretudo da 

compreensão do impacto ambiental inerente a cada um deles. Uma vez 

entendido esse impacto, mais evidente será a necessidade de transição para 

um modelo sustentável. (22)  

 

I.I. RESÍDUOS QUÍMICOS 

   Metais pesados, soluções de processamento radiográfico2, desinfetantes e 

esterilizantes podem causar cancro, distúrbios reprodutivos, doenças 

respiratórias, irritação ocular e cutânea, comprometimento do sistema nervoso 

central e outros efeitos adversos na saúde. (5)  

   Muitos estudos têm sido realizados no âmbito da amálgama dentária e do 

impacto ambiental do metal pesado presente na sua composição, o mercúrio. 

As restaurações de amálgama não foram associadas à produção de efeitos 

adversos na saúde. No entanto, o mercúrio revelou ser uma substancia 

altamente tóxica para os seres humanos, plantas e animais. (22–27) A 

colocação e remoção de restaurações de amálgama produz resíduos que 

podem entrar no meio ambiente se não forem capturados adequadamente. 

Uma vez no ambiente, as alterações no pH, disponibilidade de oxigénio, 

temperatura, presença de outros iões e ações de abrasão e corrosão podem 

permitir que o mercúrio seja convertido por bactérias numa forma orgânica 

mais tóxica, o metilmercúrio. Na forma biodisponível, pode entrar na cadeia 

alimentar, onde tende a acumular-se em organismos superiores, principalmente 

peixes e pássaros, que irão alimentar outros animais e humanos. O mercúrio é 

neurotóxico, sabendo-se que pessoas vulneráveis, tais como crianças, fetos de 

mulheres grávidas, indivíduos hipersensíveis e pessoas com insuficiência renal, 

são particularmente suscetíveis aos seus efeitos. (11,22,24,25,28) Embora não 

tenha sido demonstrado que o mercúrio da amálgama dentária represente uma 

ameaça direta ao meio ambiente, são recomendadas medidas específicas para 

evitar ou eliminar a poluição proveniente do mercúrio, dada a sua toxicidade. 

                                            
2 As soluções de processamento radiográfico consistem no revelador e fixador e são usadas no 
sistema radiológico tradicional. 
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   Neste contexto, o Infarmed, enquanto autoridade competente para a 

fiscalização do mercado de dispositivos médicos, em 2018, notificou que a 

partir de 1 janeiro de 2019 a amálgama dentária só poderia ser utilizada sob a 

forma de cápsulas pré-doseadas, proibindo a disponibilização no mercado de 

mercúrio a granel. E relembrou que, desde 1 de janeiro de 2018, só podem ser 

instalados separadores de amálgama que proporcionem um nível de retenção 

de pelo menos 95% das partículas. (29) No mesmo ano, a FDI World Dental 

Federation requereu uma redução no uso de amálgama dentária e recomendou 

um aumento no ensino de outros procedimentos restauradores alternativos. 

(30)  Para além destas normas o médico dentista terá de gerir corretamente os 

resíduos de amálgama e a Portaria n.º 744-A/99, de 25 de agosto, disponibiliza 

um programa de ação específico para os resíduos e regras para a sua gestão. 

   A amálgama dentária é classificada como um resíduo hospitalar específico do 

grupo IV, que atualmente são de inceneração obrigatória. (18,31) Mesmo 

cumprindo todas as medidas anteriormente referidas, se a amálgama dentária 

acabar por ser incinerada, e mesmo que as chaminés dos incineradores 

tenham filtros redutores para as emissões de mercúrio, este vai continuar a ser 

emitido para a atmosfera e posteriormente entrar na cadeia alimentar. Prevê-se 

o mesmo efeito para a cremação de cadáveres com restaurações em 

amálgama, mas ainda não se consegue estimar esse efeito ambiental. (18,24) 

   A amálgama dentária também apresenta prata na sua composição. É outro 

metal pesado tóxico que pode entrar no nosso sistema de águas através de um 

processo de destruição inadequado. (25) Em grandes doses, pode pigmentar a 

pele irreversivelmente com resíduos de cor acinzentada escura. Existe uma 

preocupação crescente sobre os potenciais efeitos adversos da prata, incluindo 

a possibilidade das bactérias desenvolverem resistência ao metal e, através de 

mecanismo semelhante, desenvolverem resistência aos antibióticos, 

particularmente aos beta-lactâmicos. (18) 

   Os sistemas radiográficos tradicionais também criam alguns desafios 

ambientais. O produto utilizado como fixador possui tiossulfato de prata, que 

representa ainda uma maior preocupação ambiental do que a prata existente 

na amálgama, por ser mais tóxico. O chumbo está contido nos invólucros 

protetores do filme e, tal como o mercúrio e a prata, é tóxico e persiste no meio 
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ambiente. Mesmo em baixos níveis de exposição, exerce efeitos adversos na 

saúde de crianças e adultos. (25) A maioria das soluções dos reveladores e 

fixadores radiográficos contêm hidroquinona, ácido acético, 1-fenil-3-

pirazolidinona, glutaraldeído, bissulfito de amónio, bissulfito de sódio e 

tiossulfato de amónio, entre outros. De acordo com a Material Safety Data 

Sheet dessas várias soluções, a fração volátil varia de 60 a 90% ou mais e o 

vapor é extremamente irritante. (9) O glutaraldeído pode causar irritação na 

pele, no trato respiratório e agravar os distúrbios asmáticos prévios. 

(2,4,6,9,17,18)  

   Os desinfetantes com cloro e compostos de amónio quaternário na sua 

composição são muito usados, mas são corrosivos. Ao reagirem com outros 

produtos químicos podem produzir compostos secundários altamente tóxicos. 

Se produtos plásticos infetados tiverem contactado com cloro antes da sua 

incineração, a quantidade de dioxinas e furanos clorados produzidos será 

elevada. Ao limpar a canalização com desinfetantes à base de cloro, podem 

libertar-se vapores de mercúrio para o ambiente do consultório. (2,25) 

Desinfetantes com glutaraldeído também são amplamente utilizados. O uso 

excessivo destes antimicrobianos, para além do já anteriormente referido, pode 

impulsionar a resistência bacteriana. (18,32) Estas substâncias tóxicas podem 

direta ou indiretamente chegar ao esgoto e posteriormente ao meio ambiente. 

(11) 

   Os VOCs são poluentes que exercem um efeito adverso significativo na 

saúde através do ar respirável e encontram-se na constituição de algumas 

tintas de consultórios. Os seus efeitos tóxicos e cancerígenos na saúde 

humana estão bem documentados. (9) 

 

I.II. RESÍDUOS PERFUROCORTANTES  

   Os resíduos perfurocortantes são classificados como resíduos hospitalares 

específicos do grupo IV, que atualmente são de inceneração obrigatória. 

(18,31) Os materiais integrantes deste grupo de resíduos são as agulhas, as 

lâminas de bisturi, os anestubos, os fios de sutura e todo o material capaz de 

cortar ou perfurar. Podem ter na sua constituição plásticos, principalmente PVC 
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e outros componentes. Com a sua incineração libertam para o meio ambiente 

POPs, como dioxinas e furanos, que mostraram ser prejudiciais à saúde e 

potenciais carcinogéneos. (5,18) 

 

I.III. RESÍDUOS INFETADOS 

   Os resíduos infetados são classificados como resíduos hospitalares de risco 

biológico do grupo III. Fazem parte deste grupo algodão, gazes, luvas, 

máscaras, materiais descartáveis e outros materiais contaminados com sangue 

e outros fluídos corporais. Podem ser incinerados ou tratados por 

autoclavagem, desinfeção química ou micro-ondas, dependendo dos serviços 

das empresas de gestão de resíduos hospitalares, e seguirem para um aterro 

sanitário. (18,31) 

   Se forem incinerados ocorre a libertação de substâncias tóxicas e POPs, à 

semelhança do que acontece com a incineração de resíduos perfurocortantes, 

mas em maior escala, dado que estes resíduos são na sua maioria plásticos 

que possuem polímeros na sua constituição, principalmente com substâncias 

como o PVC e DEHP 3, altamente tóxicos, e policarbonato, que é um 

desregulador endócrino. (18)  

   O tratamento por desinfeção química é desaconselhado, dada a toxicidade 

da maioria dos desinfetantes e produtos químicos utilizados. Os tratamentos 

por autoclavagem e micro-ondas, embora sejam os mais indicados, também 

apresentam um grande desafio para o meio ambiente. Depois de pré-tratados 

os resíduos seguem para aterros sanitários, que estão cada vez mais sob 

grande pressão na maioria dos países, resultando em custos elevados e menor 

disponibilidade de locais licenciados. Como os polímeros não são 

biodegradáveis, a sua deposição em aterros continua a libertar produtos 

químicos nocivos no ambiente, quer em correntes superficiais ou subterrâneas, 

quer em locais de aterro mal controlados com incêndios e resíduos de queima 

subterrânea, através de fumo e cinzas. (18) Os polímeros são ainda capazes 

de atravessar a placenta e serem transmitidos aos fetos e recém-nascidos. (5) 

                                            
3 Produto químico utilizado para tornar o plástico de PVC flexível. 
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I.IV. RESÍDUOS GERAIS  

   Os resíduos gerais são classificados como resíduos hospitalares não 

perigosos do grupo II. Fazem parte deste grupo embalagens de plástico ou 

papel, papel de escritório, luvas, máscaras e material descartável não 

contaminado por sangue ou outros fluídos corporais. Podem ser incinerados, 

depositados em aterro ou valorizados através de compostagem ou reciclagem. 

(18,31) 

   O impacto ambiental da incineração e deposição em aterros destes resíduos 

é igual ao anteriormente apresentado para os resíduos infetados, devido aos 

mesmos constituintes do material, plástico, papel e outros. (18)  A 

compostagem ou reciclagem é o método que atualmente apresenta menores 

consequências ambientais.   

   Já é conhecido o efeito nefasto dos polímeros, constituintes do plástico, no 

seu descarte. Também a produção de papel apresenta um grande impacto no 

planeta. Estima-se que, do número total de árvores cortadas num ano, 35% 

sejam destinadas à indústria de papel. As florestas são as responsáveis pela 

absorção do CO2. Destruir florestas aumenta o risco de aquecimento global, 

além de reduzir outros ecossistemas naturais, como a flora e a fauna. (5) 

 

I.V. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA 

   Conservar água e energia permite prolongar a vida dos recursos naturais e 

economizar dinheiro. (2,3,17) O dia-a-dia de todos os consultórios dentários, 

com todos os dispositivos eletrónicos e a exigência de fabrico de tantos 

materiais, em plásticos e papel, e o seu transporte, obriga a uma grande 

produção adicional de energia e consumo de água. (9,33) Geralmente, a 

eletricidade é produzida a partir da queima de combustíveis fósseis, tais como 

carvão, petróleo e gases naturais. Durante os processos de queima são 

libertados poluentes para a atmosfera, que são os principais responsáveis 

pelos gases com efeito de estufa. (33) 
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I.VI. EMISSÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

   As consequências das emissões de CO2 na atmosfera, como principal gás de 

efeito de estufa, são amplamente conhecidas, uma vez que as alterações 

climáticas estão à vista de todos.  

   Num dos estudos, na área da saúde, foram reconhecidas como fontes de alto 

nível de emissão de CO2 os dispositivos médicos, a energia, as viagens e 

transportes, os resíduos e os gases anestésicos. O impacto da primeira fonte 

inclui as emissões geradas pelas empresas no fabrico e transporte dos 

produtos, o seu impacto durante o uso clínico e o descarte no final. Em 

segundo, o uso de energia contribuiu com 15%, com um componente 

significativo atribuído à classe energética dos edifícios. Em terceiro, viagens e 

transportes, tanto dos membros das equipas médicas como dos pacientes, 

contribuem com 13%. Em quarto, a poluição gerada pelos resíduos depois de 

descartados e/ou incinerados. E por último, o uso de óxido nitroso como 

anestésico, uma vez que se estima que contribua em cerca de 5% para o efeito 

estufa. No entanto, apenas 0,35% a 2% é atribuído às aplicações médicas e 

médico-dentárias. (5)  

   Outro estudo atribui 64,5% das emissões a viagens da equipa médico-

dentária e pacientes até aos consultórios, 19% aos serviços e produtos que as 

clínicas compram e 15,3% ao uso de energia. (34) 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

II. TRANSIÇÃO PARA UM CONSULTÓRIO SUSTENTÁVEL 
 

   Para tornar estar transição possível é preciso muito mais do que reciclar 

papel e plástico de escritório. Trata-se de uma mudança dos padrões de 

consumo. Cada um de nós deve ser protagonista ativo no tipo de mundo em 

que quer viver, em vez de deixar a responsabilidade para um grupo específico 

de pessoas, a quem chamamos de ativistas. (1) 

“O grande propósito dos negócios não é, ou não deveria ser, 

simplesmente ganhar dinheiro. Nem é apenas um sistema de fabrico e 

venda de coisas. O compromisso dos negócios é aumentar o bem-

estar geral da humanidade através de um serviço, de uma invenção ou 

de uma filosofia ética” (Paul Hawken, A Ecologia do Comércio, 1993). 

 

II.I. BARREIRAS À TRANSIÇÃO 

   Algumas barreias que se observam relativamente à prática da medicina 

dentária sustentável devem-se, nomeadamente, ao desconhecimento sobre o 

conceito e as possíveis atitudes sustentáveis a adotar. Continua a ser mais 

difícil encontrar os produtos e os equipamentos ecológicos. Ainda existem 

limitações no fornecimento de serviços sustentáveis por parte das entidades 

que apoiam a prática médico-dentária, tais como as empresas de gestão de 

resíduos. Considerar a construção de um consultório completamente 

sustentável um pré-requisito e a existência de poucos estudos económicos que 

comprovem a viabilidade económica de um consultório sustentável constituem 

também entraves à mudança. (12,32,33) 

   Foram elaboradas algumas recomendações sustentáveis, que podem servir 

de ponto de partida para estimular a adoção deste tipo de mudanças por parte 

do médico dentista. 

 

II.II. OS QUATRO R´S 

   Uma das abordagens mais fáceis para iniciar este processo de transição é 

desenvolver um plano de redução de resíduos, que passa por implementar os 
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quatro Rs: Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. (2–4,12,19,28,33,35) Uma 

mentalidade voltada para a sustentabilidade é uma estratégia de mudança. 

Repensar no impacto dos próprios consultórios e quais as estratégias que os 

mesmos podem adotar é o passo inicial. É preferível evitar ou recuperar o 

máximo possível de resíduos, em vez de descartá-los em aterros ou incinerá-

los.(18) 

 

II.III. RESÍDUOS QUÍMICOS  

   Quanto à amálgama dentária, depois da sua recolha nos separadores de 

amálgama, deve ser reciclada e não seguir para incineração, ou outro tipo de 

descarte. (2,11,12,22,25,32,35) O médico dentista deve informar-se através 

das empresas de gestão de resíduos, acerca das que possuem um serviço que 

permita a reciclagem do mercúrio e da prata. Mesmo não existindo a 

disponibilidade deste serviço em Portugal continental, algumas empresas 

portuguesas enviam a amálgama para empresas europeias onde é possível a 

sua reciclagem. O modelo sustentável recomenda procedimentos 

restauradores dentários livres de amálgama e consequentemente de mercúrio. 

(4,11,14,30,33,35)  

   Usando-se o sistema radiológico tradicional, o revelador, o fixador e o 

invólucro do filme também devem ser reciclados. O médico dentista deve 

procurar este serviço ou junto do fornecedor do produto ou através de uma 

empresa de gestão de resíduos que recicle estes produtos. (4,12,17,32,35) No 

entanto, a grande recomendação sustentável é usar um sistema radiológico 

digital. Não recorre a soluções de processamento e invólucros de filmes e, por 

isso, não utiliza papel e plástico. Expõe o paciente a uma menor dose de 

radiação ionizante, as imagens têm melhor qualidade e precisão, são 

facilmente armazenadas e podem ser enviadas para qualquer parte do mundo. 

(9,11,14,19) Em apenas 5 anos de uso, a radiologia digital evita o uso de pelo 

menos 200 litros de fixador e 17.200 invólucros com chumbo. (5) 

   Recomendam-se desinfetantes e produtos de limpeza enzimáticos, 

biodegradáveis, não tóxicos e não clorados. (1,2,4,9,14,33)  Assim, aqueles 

que contêm cloro e glutaraldeído na sua composição devem ser evitados. A 
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adoção de boas práticas de trabalho também é essencial para que a 

concentração destas substâncias no ar não exceda os limites recomendados 

de segurança. (18) Uma alternativa que pode ser igualmente eficaz são os 

desinfetantes à base de peróxido de hidrogénio. (18,32) Também estão a ser 

estudados e referenciados alguns desinfetantes que recorrem à atividade 

antimicrobiana natural de óleos essenciais, nomeadamente do óleo essencial 

de melaleuca (36) e do tomilho (37). (1,4,9) Apesar de se observarem alguns 

progressos, ainda há escassez de comprovação científica que demonstre a 

eficácia destes produtos. (36) 

   Da mesma maneira, recomenda-se a utilização de tintas com percentagem 

reduzida de VOCs e um tipo de pavimento mais ecológico, como o linóleo, no 

revestimento das superfícies dos consultórios. (1,3–6,9,11,12) 

 

II.IV. RESÍDUOS PERFUROCORTANTES   

   Em Portugal, a legislação em vigor obriga à inceneração destes resíduos, no 

entanto já existe uma tecnologia alternativa mais sustentável. A Demolizer II e 

a Pella DRX (Discontinuously Reinforced Material) são trituradores de agulhas, 

que as preparam como matéria-prima para ser usada em outras indústrias no 

final da trituração. (11,35,38) São uma solução melhor do que a tradicional 

incineração e/ou aterro sanitário, pois não libertam substâncias tóxicas e são 

reutilizadas. Além disso a área extensa de terra necessária para o seu depósito 

é substituída por um pequeno equipamento elétrico. O produto final pode ser 

usado como matéria-prima na área da construção, uma vez que os resíduos 

processados são esterilizados e não apresentam risco biológico nem geram 

resíduos perigosos ou tóxicos. (38) Um estudo demonstrou que a tecnologia da 

Demolizer II inativa uma ampla gama de microrganismos e excede os padrões 

base reconhecidos para o tratamento de resíduos médicos. (39)   

 

II.V. RESÍDUOS INFETADOS E GERAIS 

   A grande mudança a implementar neste grupo de resíduos é a substituição 

de materiais descartáveis por reutilizáveis. De acordo com a Eco-Dentistry 

Association, aproximadamente, 680 milhões de barreiras de plástico e papel e 
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1,7 biliões de mangas de esterilização são depositadas em aterros sanitários, 

anualmente. (14) 

   A melhor maneira de diminuir a quantidade de resíduos é, em primeiro lugar, 

não os criar. Assim, para os dispositivos médicos, sugere-se a substituição dos 

materiais descartáveis pelos materiais referidos na tabela I. (1,2,4,6,9–

12,14,17,25,32,35,40)  

Tabela I: Método sustentável para dispositivos médicos. 

Materiais reutilizáveis Materiais não reutilizáveis 

Copos em vidro ou aço inoxidável 
Folhas de esterilização que 
envolvem as caixas metálicas 
perfuradas 

Toalhas de algodão de bloco operatório como 
babetes 

Porta babetes metálico 

Tabuleiros metálicos como campos de trabalho Rolo adesivo para folhas 
esterilização Caixas metálicas perfuradas 

Aspiradores de saliva de baixo volume curvos em 
aço inoxidável Bolsas de esterilização em 

papel Aspiradores de saliva de alto volume 
autoclaváveis ou em aço inoxidável 

Aspiradores endodônticos autoclaváveis ou em 
aço inoxidável 

Aspiradores cirúrgicos em aço inoxidável 

Escova de limpeza para os aspiradores 

Moldeiras em aço inoxidável  
   

Seringas irrigação em vidro ou autoclaváveis 

Seringas de endodontia autoclaváveis 

Pontas de irrigação autoclaváveis 

 

   O uso de toalhas de bloco operatório como babetes dos pacientes exige um 

método de limpeza, no consultório, ou empresa de limpeza certificada para o 

efeito. Uma máquina de lavar e secar pode ser usada. Como é 2 em 1, não 

ocupa muito espaço no consultório e pode também ser usada para lavagem e 

desinfeção de fardas, toucas e panos de limpeza em algodão, em vez do 

recurso a toalhitas descartáveis, para a limpeza do consultório. (25)  

   Um programa de esterilização mais sustentável deve ser implementado. (1) 

As mangas do autoclave podem ser recicladas, separando a folha de plástico 
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da de papel. (1,4,9,17) No entanto é possível que o material não reutilizável 

seja gerido de forma mais sustentável, tal como está demonstrado na tabela II. 

Tabela II: Gestão de folhas de esterilização por consulta. 

Folhas esterilizadas Reutilizar as folhas 

Folha de esterilização que envolve o 

tabuleiro  

Primeira opção: Reciclar 

Segunda opção no caso de não optar por 

toalhas de bloco operatório como babete: 

usar a folha como babete. Descartar no 

final. 

Folha de esterilização que envolve uma 

caixa metálica perfurada grande 

Usar como campo de trabalho. Descartar 

no final. 

Folha de esterilização que envolve uma 

caixa metálica perfurada pequena 
Reciclar 

 

   Não optando pela utilização das toalhas de bloco operatório (Figura 1) para 

babetes de pacientes podemos usar uma das folhas de esterilização (Figura 2). 

Outra folha de esterilização pode ser usada para campo de trabalho, 

juntamente com um tabuleiro e a outra seria reciclada. Assim não teríamos 

gastos adicionais com os campos de trabalho, por consulta, e é possível 

reciclar toda a folha de esterilização, pois são feitas de não tecido, 100% 

polipropileno (PP), um plástico reciclável, comprovando assim, ser um método 

mais sustentável de esterilização. Os babetes e campos de trabalho 

convencionais são compostos por uma mistura de plástico e papel e não são 

recicláveis. (9) Na impossibilidade de colocar algum material em caixas 

metálicas, as bolsas de esterilização de papel podem ser uma opção.   

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Toalhas de bloco operatório 
esterilizáveis até 170ºC, que podem ser 
usadas como babetes de pacientes. 
(Imagem usada sem permissão do autor) 

Figura 2: Folhas de esterilização a envolver 
caixas metálicas perfuradas, que podem ser 
usadas como babetes de pacientes. (Imagem 
usada sem permissão do autor) 
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   Outra recomendação é usar a pasta profilática em tubo, em vez de doses 

individuais pequenas descartáveis. Permite dosear a quantidade de pasta 

necessária, em vez de utilizar uma dose predeterminada, que geralmente 

possui uma quantidade superior à desejável. (1,9,14)  

   Quanto ao uso de papel nos consultórios, é sugerido converter o sistema de 

registos clínicos dos pacientes em papel para registos digitais. A organização 

dos registos é feita com mais eficiência e reduz o risco de perda. A 

implementação de mensagens eletrónicas para marcação e lembretes de 

consultas também é indicada. (2–5,11,12,14,19,35) Quando o uso de papel é 

necessário, deve ser papel reciclado e sem cloro, em vez de papel tradicional. 

(1,4,11,12)  

   Quando a compra de um material descartável plástico for necessária deve-se 

prestar atenção ao tipo de plástico e escolher aqueles que têm na sua 

composição polietileno (PE), PP e tereftalato de polietileno (PET) ao invés de 

PVC e policarbonato. (18)  

   Entre 75% a 90% dos resíduos produzidos pelas unidades de saúde são 

classificados como resíduos não perigosos ou gerais, apenas 10% a 25% dos 

resíduos apresentam um risco para a saúde que requer tratamento, ou seja, a 

grande maioria pode ser reciclada. (18) Sempre que possível devemos reciclar 

alumínio, vidro, plástico, papel e metal. (11) Usar barreiras descartáveis, de 

plástico ou papel somente quando realmente for necessário. (1,4,9,11) Optar 

pela compra de produtos com uma embalagem mínima. (25) 

 

II.VI. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA  

   Muito do consumo de água e energia nos consultórios é gerado pelo uso não 

sustentável de dispositivos médicos. Assim, um método sustentável sugere as 

estratégicas referidas na tabela III. (1,2,4–

6,9,11,12,14,17,19,22,25,28,32,33,35) 
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Tabela III: Estratégias para conservar água, energia e dinheiro. 

Conservar água 

Sistema de aspiração da cadeira a seco, em vez de húmido 

Autoclismo com descarga dupla, em vez da convencional 

Sensores de movimento nas torneiras  

Conservar energia 

Construção de edifícios com resistência térmica 

Termostatos automáticos em sistemas de aquecimento / arrefecimento 

Dispositivos de escritório (impressoras, computadores) e gerais energeticamente 
eficientes 

Máquinas de lavar e secar energeticamente eficientes, quando aplicável 

Monitor de computadores LED, em vez de CRT 

Desligar os aparelhos quando não estão em uso 

Iluminação LED ou fluorescente compacta, em vez de halogénea / incandescente 

Iluminação com sensores de movimento em áreas onde as luzes possam ser apagadas 
a maior parte do tempo 

 

   Pode-se maximizar a eficiência da iluminação usando a luz do dia através de 

janelas de vidro duplo e persianas automáticas, que permitam a entrada da luz, 

mas conservando a temperatura. (5,12)  

   As lâmpadas economizadoras de energia consomem cerca de 70% menos 

energia e duram até 15 vezes mais do que as lâmpadas tradicionais. (2,5,19) 

   Atualmente, os fabricantes lançaram novos sistemas de aspiração da cadeira 

sem água, que economizam cerca de 360 copos de água por dia. Se cada 

consultório instalar um sistema a seco, coletivamente poder-se-ia economizar 

até 9 biliões de copos de água potável por ano. (2,12,17,19) 

   Instruir os pacientes e toda a equipa para fechar a torneira enquanto escova 

os dentes é uma outra estratégia. Pelo menos 90 copos de água por pessoa 

serão salvos diariamente. (14,17) 

 

II.VII. EMISSÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

   Todas as estratégias previamente apresentadas contribuem para a redução 

da pegada de carbono dos consultórios de medicina dentária. No entanto, mais 

atitudes podem ser tomadas neste contexto.  

   Os pacientes e a equipa podem ser incentivados a usar transportes públicos, 

viajar de bicicleta ou partilhar viagens de carro. Garantindo a qualidade dos 
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procedimentos e a segurança do paciente, o médico dentista pode considerar 

combinar procedimentos e fazer marcações de familiares e/ou pessoas que 

vivam juntar em horários próximos, para reduzir o número de visitas e viagens. 

(5,34,41) 

   As encomendas devem ser feitas em volume e os pedidos combinados para 

que se reduzam embalagens e transportes. (4) Devem também ser escolhidos 

os fabricantes e os serviços mais próximos. (5) 

   O uso de tecnologia digital, como por exemplo, o sistema CAD/CAM e 

impressões dentárias digitais, reduzem as viagens de pacientes para várias 

consultas e as idas de material para os laboratórios. (4,6)  As caixas do 

laboratório devem ser reutilizadas. (4) 

   Construções de edifícios com maior eficiência energética devem também ser 

consideradas, assim como formas sustentáveis e autónomas de energia, como 

por exemplo a energia eólica ou solar. (5,41) 

   Em relação aos gases anestésicos, o sevoflurano é considerado uma 

alternativa segura e eficaz ao óxido nitroso, para a medicina dentária. (5) 
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III. VIABILIDADE ECONÓMICA DE CONSULTÓRIOS 

SUSTENTÁVEIS 
 

   É socialmente aceite que agir em prol do ambiente e do planeta é preferível a 

não o fazer, mas como já foi referido anteriormente, a existência de poucos 

estudos económicos que comprovem a viabilidade económica de um 

consultório sustentável constitui-se como um grande entrave à mudança. Qual 

será a diferença, em termos económicos, entre um consultório optar por 

dispositivos descartáveis e outro por reutilizáveis? O objetivo da análise 

económica desta monografia é exatamente responder a esta pergunta.  

   Esta análise económica foi dividida em três vertentes: elaboração de um 

modelo convencional, elaboração de um modelo sustentável e a comparação 

entre os dois, para apurar o resultado da mudança do modelo convencional 

para o modelo sustentável e os seus benefícios. 

 

III.I. MODELO CONVENCIONAL 

   O método para a elaboração deste modelo teve como base a prática clínica 

da FMDUP e os materiais descartáveis que uma box consome em média por 

consulta. De seguida reuniram-se os preços dos mesmos materiais, por 

unidade, obtendo-se os valores através da consulta de preços disponibilizados 

por fornecedores do mercado nacional (Dotamed, Douromed, Montellano, 

Dentalexpress, Henry Schein, Medicalexpress) e calculou-se o preço médio por 

unidade. Os valores correspondentes aos gastos por cada consulta são 

apresentados na Tabela IV. 

   O valor médio de consultas por dia foi estabelecido de acordo com o valor 

médio recomendado para um modelo sustentável, que seriam 16 consultas por 

dia, em consultórios médios e 32 consultas por dia em consultórios maiores. 

(1,9) Optou-se pelas 16 consultas por dia, dado que consultórios médios se 

adequam mais à realidade nacional da medicina dentária.   

   Calculado o valor de cada material por consulta, calculou-se o valor do gasto 

diário, dividindo-se os descartáveis em comuns e excecionais. Os descartáveis 

comuns seriam usados em todas as consultas, 16, e os excecionais em 
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metade, 8. Ampliando o cálculo diário para anual, calculamos 227 dias, uma 

vez que seriam 240 dias por ano, menos os 13 feriados nacionais do ano de 

2020. Tendo um valor do gasto anual, ampliou-se o valor para 2, 5 e 10 anos. 

(Tabela V) 

 

III.II. MODELO SUSTENTÁVEL 

   O método para a elaboração deste modelo teve como base os materiais 

reutilizáveis e métodos sustentáveis sugeridos pela literatura que sustenta a 

monografia, que conseguissem substituir os materiais descartáveis 

considerados no modelo convencional.  

   Reuniram-se os preços desses materiais, por unidade, mediante a sua 

disponibilidade em exemplos do mercado (Aliexpress, Ikea, Directtextilestore, 

Dentaltix, Dentaleader, Shshealthcare, Biodental, Henry Schein, 

Medicalexpress), calculou-se o preço médio da unidade de cada um dos 

materiais e fez-se uma previsão de unidades necessárias para materiais 

reutilizáveis e unidades necessárias por consulta para materiais não 

reutilizáveis. Os valores correspondentes ao gasto no investimento inicial e os 

valores correspondentes aos gastos por cada consulta estão de acordo com o 

referido na Tabela VI. 

   Quanto à máquina de lavar e secar, foi escolhida para esta análise a 

Electrolux PerfectCare EW7W3964LB (9 Kg e 1600 rpm) por ser 2 em 1 e 

energeticamente eficiente. A partir dos preços médios de luz (EDP), água 

(Águas Do Porto) e gastos por cada 200 ciclos da máquina (Electrolux) 

estimamos os gastos de luz e água, partindo de 3 lavagens/ciclos por semana. 

   Para os materiais reutilizáveis, para além do investimento inicial, estimou-se 

o custo de reposições de materiais por estragos, pelo uso e pela antiguidade, 

ao longo de 10 anos, entre 30 a 70%, dependendo do tipo de material. Para os 

materiais não reutilizáveis, tendo um valor do gasto anual, ampliou-se o valor 

para 2, 5 e 10 anos. (Tabela VII) 
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III.III. COMPARAÇÃO 

   É preciso referir que o modelo sustentável necessita de um maior 

investimento inicial. No entanto, após a comparação de gastos entre modelos, 

verificamos que passados 2 anos, e daí em diante, o modelo sustentável 

regista um ganho económico.  

   O modelo sustentável regista sempre um benefício indireto que é o ganho 

ecológico. Quanto ao lucro, começa a ser registado a partir do segundo ano, 

registando nesse e nos anos seguintes um benefício direto representado pelo 

ganho económico, como é demonstrado na Tabela VIII. Concluímos assim que 

um consultório sustentável é economicamente viável.  
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CONCLUSÃO 

 

   Conclui-se que a medicina dentária sustentável, para além de ser mais 

segura para a saúde dos pacientes, da equipa médico-dentária e para o 

ambiente, é economicamente viável e a médio/longo prazo beneficiará os 

consultórios dentários. Como é um conceito emergente é necessária a sua 

promoção e divulgação junto da classe profissional. Intervir com uma 

componente educacional terá um grande impacto no crescimento da medicina 

dentária sustentável. A comunicação direta à população é também essencial 

para permitir o conhecimento das opções ecológicas. 

   É imperativo mais investigação e pesquisa no âmbito de dispositivos médicos 

e produtos mais ecológicos aliados a tecnologias que reduzam a poluição 

produzida por resíduos médicos, permitindo a adequação da atual legislação 

em vigor a esta nova realidade. 

   Apresenta como limitação o maior risco de contágio e contaminação se não 

forem tidos todos os cuidados necessários para a devida esterilização dos 

dispositivos médicos reutilizáveis e para a correta desinfeção de equipamentos 

de proteção individual e materiais dentários, também reutilizáveis. O grande 

risco de contágio, na atual pandemia do coronavírus (COVID19), levou a uma 

exigência muito elevada de equipamentos, que obrigou a uma reflexão sobre o 

uso de material descartável. A reutilização de equipamentos de proteção 

individual e dispositivos médicos começa a ser valorizada e será, seguramente, 

uma prioridade estratégica. Esta nova realidade irá certamente contribuir com 

métodos mais eficazes de uso, desinfeção e reutilização de materiais. 

   O ambientalismo e a sustentabilidade estão a tornar-se rapidamente uma 

prioridade mundial, demonstrando que a medicina dentária sustentável não se 

trata de uma moda ou tendência passageira. Estando perante uma 

necessidade global é necessário fortalecer colaborações entre disciplinas, 

ministérios, académicos, profissionais, organizações e sociedade civil e 

desenvolver abordagens inovadoras. Continuar com negócios convencionais 

não produzirá o conhecimento relevante, oportuno e impactante necessário 

para alcançar o desenvolvimento sustentável.  
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Tabela IV: Gasto por consulta no modelo convencional.  

DESCARTÁVEL 
COMUM 

Dotamed  
/ un 

Douromed  
/ un 

Montellano 
/ un 

Dentalexpress  
/ un 

Henry 
schein / un 

Medical 
express  

/ un 

Preço 
médio € / un 

Gastos  
1 Consulta 

Copos Eco 
  1 0,04862069 0,03421073  0,360943807 0,360943807 

Babetes  
0,0279 0,03266667 0,041 0,0398 0,0539 0,0131 0,034727778 0,034727778 

Campo de 
trabalho 0,0279 0,03266667 0,041 0,0398 0,0539 0,0131 0,034727778 0,069455557 

Aspiradores 
curvos de 
saliva 0,0175 0,028 0,0299 0,038 0,0495 0,0295 0,032066667 0,032066667 

Manga autoc/m 
L0,25m 

0,1845 0,29975 0,41975 0,3045 0,33995 0,2125 0,293491667 0,0880475 

Manga autoc/m 
L0,15m 

0,08975 0,2185 0,25975 0,2245 0,26995 0,125 0,197908333 0,039581667 

Manga autoc/m 
L0,1m 

0,06475 0,156 0,25275 0,13475 0,27495 0,085 0,161366667 0,032273333 

DESCARTÁVEL 
EXCEPCIONAL 

Dotamed  
/ un 

Douromed  
/ Un 

Montellano 
/ un 

Dentalexpress  
/ un 

Henry 
schein / un 

Medical 
express 

/ un 

Preço 
médio € / un 

Gastos  
1 Consulta 

Seringas de 
irrigação 0,199 0,11 0,1279 0,167 0,1999 0,10875 0,152091667 0,152091667 

Seringas 
endodônticas 

0,2998 0,288 0,3879 0,3 0,3198 0,31 0,317583333 0,317583333 

Agulhas de 
irrigação 0,308 0,35 0,625 0,299 0,3299 0,26 0,361983333 0,361983333 
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Tabela V: Gastos diários e anuais no modelo convencional. 

   

DESCARTÁVEL 
COMUM 

1 DIA 
16 

CONSULTAS 

1 ANO 
227 DIAS 

2 ANOS 5 ANOS 10 ANOS 

Copos Eco 
5,775100907 1310,947906 2621,895812 6554,739529 13109,47906 

Babetes  
0,555644453 126,1312909 252,2625818 630,6564545 1261,312909 

Campo de 
trabalho 1,111288907 252,2625818 504,5251636 1261,312909 2522,625818 

Aspiradores 
curvos de saliva 0,513066667 116,4661333 232,9322667 582,3306667 1164,661333 

Manga autoc/m 
L0,25m 1,40876 319,78852 639,57704 1598,9426 3197,8852 

Manga autoc/m 
L0,15m 0,633306667 143,7606133 287,5212267 718,8030667 1437,606133 

Manga autoc/m 
L0,1m 0,516373333 117,2167467 234,4334933 586,0837333 1172,167467 

DESCARTÁVEL 
EXCEPCIONAL 

1 DIA 
8 CONSULTAS 

1 ANO 
227 DIAS 

2 ANOS 5 ANOS 10 ANOS 

Seringas de 
irrigação 1,216733333 276,1984667 552,3969333 1380,992333 2761,984667 

Seringas 
endodônticas 2,540666667 576,7313333 1153,462667 2883,656667 5767,313333 

Agulhas de 
irrigação 2,895866667 657,3617333 1314,723467 3286,808667 6573,617333 

TOTAL (€) 17,1668076 3896,865325 7793,73065 19484,32663 38968,65325 
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Tabela VI: Gastos no investimento inicial e por consulta no modelo 
sustentável. 

 

Materiais Reutilizáveis  
Preço € 

/ un 
Unidades 
previstas 

Preço final € 
Investimento Inicial 

Copos Vidro (170 ml) Ikea 0,2 50 10,8 

Babetes 
Toalha de 
algodão 
(18x29) 

Directtextilestor
e 

1,2051 100 120,51 

Campos de 
trabalho 

Tabuleiro 
(20,9x15) 

Medicalexpress 
10,5 50 525 

Escova de limpeza para 
aspiradores 

Dentaltix 
4,52666

667 25 113,1666668 

Caixa  
metálica 
perfurada 

Caixa 
perfurada 
grande 

Dentaleader 
25,08 50 1254 

Caixa 
perfurada 
pequena 

Dentaleader 
15,86 50 793 

Aspiradores Curvo Aço 
inox 

Shshealthcare 
2,2658 50 113,29 

Seringas de 
irrigação 

Vidro (20ml) Aliexpress 2,88 25 72 

Autoclaváveis Biodental 1,271 50 63,55 

Pontas de 
irrigação 

Autoclaváveis Dentaleader 
1,93 50 96,5 

Seringas 
endodônticas 

Autoclaváveis Biodental 
1,271 50 63,55 

Máquina lavar e secar Electrolux 610 1 610 

Total de investimento inicial (€) 3835,366667 

Materiais Não Reutilizáveis  
Preço € 

/ un 

Unidades 
previstas 
/ consulta 

Preço final € 
Gasto por consulta 

Máquina lavar e secar 

Água (Lt) 
0,00214

82 
3,9251101
32158598 0,0084319215859031 

Luz (kWh) 
0,1511 

0,2402643
17180616

8 0,0363039383259912 

Folhas 
esterilização 

Tabuleiro 
(38x38) 

Medicalexpress 

0,07666
667 1 0,07666667 

C. Perf. G 
(45x45) 

0,09833
333 1 0,09833333 

C. Perf. P 
(30x30) 0,0425 1 0,0425 

Bolsas de 
papel (6,4 x 
15,2) 

Henryschein 
0,05499 1 0,05499 

Rolo para 
folha 
esterilização 

50mx19mm Medicalexpress 
0,0586 0,77m 0,045122 

Total de gastos por consulta em materiais não reutilizáveis (€) 0,36234786 
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Tabela VII: Gastos diários e anuais no modelo sustentável. 

 

Materiais Reutilizáveis Investimento inicial 
10 Anos  

(Reposições) 

Copos 10,8 70% 7,56 

Babetes  120,51 30% 36,153 

Campo de trabalho 525 30% 157,5 

Escova de limpeza para 
aspiradores 113,1666668 50% 56,583333 

Caixa metálica perfurada 
1254 30% 376,2 

793 30% 237,9 

Aspiradores 113,29 30% 33,987 

Seringas de irrigação 
72 30% 21,6 

63,55 30% 19,065 

Pontas de irrigação 96,5 30% 28,95 

Seringas endodônticas 63,55 30% 19,065 

Máquina lavar e secar 610 30% 183 

Total (€) 3835,366667 1177,563 

Materiais Não 
Reutilizáveis 

1 Dia 
16 Cons. 

1 Ano 227 
Dias 

2 Anos 5 Anos 10 Anos 

Máquina lavar 
e secar 

Água (Lt) 0,134910745 30,6247392 61,2494784 153,123696 306,247392 

Luz (kWh) 0,580863013 131,855904 263,711808 659,27952 1318,55904 

Folhas 
esterilização 

Tabuleiro 
(38x38) 1,22666672 278,4533454 556,9066909 1392,266727 2784,533454 

C. Perf. G 
(45x45) 1,57333328 357,1466546 714,2933091 1785,733273 3571,466546 

C. Perf. P 
(30x30) 0,68 154,36 308,72 771,8 1543,6 

Bolsas de 
papel (6,4 
x 15,2) 0,87984 199,72368 399,44736 998,6184 1997,2368 

Rolo para 
folha 
esterilização 

50mx19m
m 

0,721952 163,883104 327,766208 819,41552 1638,83104 

Total (€) 5,797565759 1316,047427 2632,094854 6580,237136 13160,47427 
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Tabela VIII: Lucro e benefícios do modelo sustentável. 

 

  

Período 1 Dia 1 Ano 2 Anos 5 Anos 10 Anos 

Modelo 
Convencional 

17,1668076 3896,865325 7793,73065 19484,32663 38968,65325 

Modelo 
Sustentável 

5,797565759 1316,047427 2632,094854 6580,237136 13160,47427 

Diferença 
11,36924184 2580,817898 5161,635796 12904,08949 25808,17898 

11 € 2 581 € 5 162 € 12 904 € 25 808 € 

Investimento M. 
Sustentável 

3 835 € 3 835 + 1 178 € 

Lucro M. 
Sustentável 

11€ - 3 835€ 2 581€ - 3 835€ 5 162€ - 3 835€ 12 904€ - 3 835€ 25 808€ - 5 013€ 

-3.834 € -1.254 € 1.327 € 9.069 € 20.795 € 

 BENEFÍCIO INDIRETO (GANHO ECOLÓGICO) 

  BENEFÍCIO DIRETO (GANHO ECONÓMICO 
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